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Tvende 
Meget sorgefulde 

Hvori 
nn ynkvserdig Synderinde jammerlig 

beklager og begraver sine bedrovede 
Omftoendigheder. 

Derpaa folg«: 

WderindensAfskeds-Tale 
' Med sine GodMde: 

HtndcsNavn: 

Charlotta Maudt, 
Som for begangen Mord paa sit eget 
Barn, som hun i Dolgsmaal fodte, stal 

uvstaae sin velforttente Straf 
i det Hun ved et Svoerd 

mister sit'Hoved: 
Allettl erindring og Advarsel ftaHadan 

Bltnd os unaturlig Vildfarelse, ' 
Ttl Trykken befordret. 

Trvkt i det 



Den Fsrste. 
Mcl. Ak! mia Ros« visner bort »c. 

i. 
HW e.'min GUd voer NN mm Ven, 
MM Nn mtt Hier!e smcrlter hen, 

Nu min Magt forgaaer, 
Snart en ende faaer 

I sen Dod, mig forestaaer. 

Ak.'nu qielder det at Tcee, 
Og i Sicelen at fase Roe, 

Gom ved HiertetS Dom 
Ey kand stsdeS om. 

Kom med Hielp: oIESU kqm! 

Z. 
Lsnge nok jeg syndet har, ' 
Og til sidst sag Daarliq var/ 

Ar jeg Mord begik. 

2. 

z sit FedselSSyt'Blik. 
Paa det Barn jesstx, 



Hvad var Daarltger end det? 
Mnde jeg ey vitde m, 

At GUD selv Vtt Me ̂ 
Mcn jeg mnkte paa. 

Derved frie for Skam at gaae. 

5-

Slettere end sor mdvildt, 
Ak! mon dette Blod, 
Jeg udrinde lov, 

Skreven paa Mn Vugge stod, 

6. 

At;hvad er det meget stert; 
Var jeg bedre ev opwrt« 

Bley ev i mft Stnd, 
Bedre planted tnd^ ^ 

At! hvt var jeg va saa Blind. 

7-

Naar jeg lidt tilbage Mer, 
Fcerdtg jeg at Blegne Aaaer, 
^ K mm Ungdoms Ttid, 

Ey med ft-rre SW, 
Dved er t Trsens EWd. 



s. 

Satan vel forlod sig til, 
At han kmvde vundet Spil, 

Da han kk miq fast: 
^ I saa grov en Last; 
Men hans Baavd t studer brast. 

9. 
S>ajeg ikte ssgte GUD, 
Segte han at faae mig ud; 

Thi hans Almagts - Haand 
LeSned mine Baand, 

Og mig styrkd med sin Aand. 

^o. 

Denne Aand mig trosser saa, 
At jcg tanker neppe paa 

Ald min Spot og Spee; 
. Tbi ret vist j?al stee, 

At ,eg snart faaer GUD at see. 



D»n And«::. 
Mel. Hierttlig mig >u> >5ngcs 

nn til Dsden troeder, 
V"W Og baster til min Grav, 
Hvor Orme mia opceder. 

Og piller Bccnet af. 
MitLiv jeg !'ur forbrydet, 

Og stort min GUD imod, 
I det jeg har udgydtt 

Et spcrt ustyldig Blod. 

Zea nu til Dsden ttceder, 
Ltvere GttD min Sicrs. 

Den Legkmct afKlceder, 
Gtor mod mig meget vel: 

Endssisnt jea kunde lcvet 
Envnu et lidet ber, 

Hvad meer ^ der staaer dog streved: 
At reyftstrrdig v«r! 

z. 
Ie.ada ttt Doden trcrder, 

Her hielpkr ingen Suk: 
Hvad nyster det jeg Grceded 

Kor dette korte Huk? . 
Det snart es overvunden , 
^ Ja snarer giortendkgt, 
Hvad fx der da enftwden 

Og ttl mig da henlagt t 



^ datilDsden troeder: 
Den strektermig eymeer; 

Tbt GUD mtt Hterte alader, 
Oq dette, som mig steer, 

Er altfor WnWne, 
Og ikke ltgneS tand 

MdGlceoenjsgttl trin-r, 
I Himlens ZEre - Stand. 

! 5. 
->?a da til Doven tråder, 

O ; byder mtt Farvel , 
Eeadeel vel Dyne vader, 

Oq ssrger t sin Stcel 
Kor iutq, som nu stal vandre 

Henttl mtt Natter-Sted, 
Og Ltved her forandre, 

Og Stsved legge need. 

6. 
IeanuttlDoden tråder, 

Og takke vil enhver. 
Som Udaf Medynk Grader 

For Mdan Jorde -F«rd. 
Ak Beed hvo der tand Bcede, 

Beed GUD at nu'haasSavd 



7. 
Jeg nu til Doven tråder, 

Farvel enhver i scrr.' 
Vogt at j ey tilftccver 

Den fcele Helved > Hcrr) 
For eder saa at raade. 

Som haa har raadt for mig. 
Beed GUD om Aand og Naade, 

Og Strtid enhver for sig. 

Hendes sidste UMeed med 

fine Uodtkende: 

Undersqmm« PtlchX-

r. 
su maae jeg afi?eed tage 

Med mine Sodffeuvt 
Dog mig ey meget tlaae 

Med mange Ak! og Veo, 
Det vilde ellers vare 

At hvgge Saar t Saar 
Jeg veed ve Sorgfuld ere 

Og Vand af Sytt saM. 
s. 



2. 

Far da vel Hterle Brodre 
Far Ssftre, far nu ve! 
I nfsekigen meder 

Og beser for min Stal 
Seer ikke til den maade 

Hvorpaa j?g nu ftal Dse 
Men beed for mig om Naade 

Og Jorde faa mit Hoe. 

Z. 

Hav Tak for alle Dage 
Som jeg hos e"er var 

Hav Tak for hver en Klage 
I for mig udsft har 

Nu jeg i Deden krater, 
Jeg var, men er ey meec 

Thi snart de msrke Stoeder 
Forvare stal mit Leer. 


