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V O O R - R E D E N
T o t den

L E Z E R .
\3nßige Vrind, het en waar met eens noeUg
U £ . met dez.e letteren mopUijk^ te vallen ,
nochteverfchoning te verz,oeken van het ge*
ne, dat, mijns oordeels, {fchoon andere an*
ders menen ) onberijpeltjk^ voor ieders ogen 'verfchijnen
mach: te weten, dat het met geoorloft en z^oude ztfn, gee»
ßenop een Toonneel te doen komen 3 dit is haar gevoelen^
vermits, z^eggen z.y, de Franfchen z^ulks niet en doen, Dit^
T^ijnflechteredenen, na my dunkt,, om dat voy aan het
Toonneel der Franfche niet en z^m verbonden; en mede
om dat de Franfche Poeeten noch mogelijk, geen floffe
hebben gehad om geefien in dez^elve te voegen. Zoo lang
^y, volgens de leffen van Horatius, geen Cadmtis in
een Slang voor het volk^laten veranderen, ende fchrikc
k^lijke vertoning van Fm'ien, en Geefien doen, alleen
tot dien ejnde, op dat de toezjender zSch mochte verhoe*
^sn,vande goddeloosheden, die de Hel ontflnyten, ende
haar gedrochten gaande madken, is mijns dtmkens 't z.elve geen rechte berijplng onderwurpen. Voormy, of mijn
mdeel moet mtffen , ik^fchatte dat Picter Cornelifz,
"Ooft, die wel-Jpreekende en geefi-rijken Dichter, als
^och meer andere, dewelke Geefien, en Furien in hars
spelen hebbengebruykty my^ z.00 het nodig is,genoegz^aam
nullen verfchflonen, ende aan dat groote Beefi, Laak^
^ji den mondfmeren > en alle z.im na-hinkende Kef-

Mjes,
hz

PER-

^

A R S I R E.
G A L T E N O.
D l D E R I K , zijn Knecht.
E D U A R D.
J I L J O N , zijn Knecht.
A L I M E N E.
I C H O N.
L O K I R N E , Toveres.
B E D R O C H.
TWIST.
VLOEK.
Ï U L - U Y T , Waard.
G E E R T R U Y , een Snol.
SPEELMAN.
^
I S G O N D E.
TIRSINNE.
A L E C T O. ->
M EG E ER.
( ^'"'"'
G E E S T vanArfire.
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Het Toonneelßaat hinnen t^mßeldams
enfieelt niet yerder.
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EERSTEBEDRYF.
Arßre,
At fchendig ongeval, in't jammer-huys geboren ,
Heefc zulken zwaren krak aan mijne jeugd gezworen ?
O ongebondentheyd des Jongmans, die mijn
hare
Hebt aangebrand! o pijl en oorzaak onzer fmart!
Wie rukt u uyt mijn borft, en doet de wanhoop enden
Van deze Maagd, omheynt met duyzenden ellenden ?
Ik min, de Vryer haat, mijn honig is zijn gal,
Mijn zegen zijne vloek, zijn rechting mijne val,
Hy fchuwt en vrceft de geen, die, met verleyde zinnen.
Hem niet en mach, en moet hem evenwel beminnen.
O Eduard! indien beloften maken fchuld,
Ik zweer u mins-genot, en flik aan ongedult
Zo lang genegcntheyd niet cyndigt liefdes kluwen,
't Geveyns is vruchteloos, ik tracht met u te huwen.
Gy mint my, die 's uw woord, en gaat den ouden gang.
En ik vyerd vaft gepaayt met reden, die te wrang
En bitter vallen, om een Maagd te doen verflikken«
{vlaar och! ik fchrik.
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GafteHo en Alimeney

Galteno. Edtiard, Arfwe. ^iljon»
Gal.
Zo ftoot ik wis uw' hart aan ftukken.
Ldua. Toont 't geen gy zegt, en fta.
GaL
Leg daar vermalte fiel,
Die JufFers fchent.
Ldua.
O fchant voor dees benaaude ziel!
Dit 's achterklap haar loon, dus krenkt men praters valsheydt.
*k Voel nu hoe lafter-ftraf my op den zwakken hals leyr.
Jiljon, waar zijtgy, guyt ?
Arf.
De zinnen zijn verwart,
Mijn breyn draayt av'rechts om. Legt gy hier Eduard!
Wie dwong mijn minnaar dus ?
Ldua,
Gedoog my, waarde joffer,
Dat ik geen byftant derf; reyk d'armen uyt, en of'er
Noch iet uw' luft ontbrak te weten, recht my op.
ArJ, Welaan.
Ldua.
Voorgane rou brengt nieuwe vreugde in top.
'k Waar even by een Nimf, die, trots in zeed'ge leden,
Geen Hooffche Juffers wijkt, en die met recht en reden
(Zo niet mijn oordeel mift) 't Natuurftuk werdgcnoemt
Van heusheyt, fchoonte en gloor, daar Paphos Vro^^P
roemt:
Terwijl ik bezieh fta iet van haar gunft te lene,
Komt Galteno, en groet en kuit mijn Alimene.
Zy nijgt, en lacht, en wenkt.
///.
Mijn Heer, wie pokken heeft. .•
Ld. Zwijgt onbeschaamde ichelm, die my in noot begeeft.
Voort, uyt mijn oog.
J/7.
Het hooft is los weer op de ftelling.
Ik deyze.
Ldua,
'k Zeg vertrek...
jirf.
Vaar voort met uw' vertelling.
idm^ Zy neeg, en lachte 'em toe. Eer zal het Solfer-hof
Van

OfVeydoemde Ontrom.
Van Plutoos woning door des Aardtboöms wankel-ftof Zich heffen, eer de Zon zijn kar te rugge wenden,
De Helle zijn vol vreugde, Gods Zetel vol ellenden.
Eer, ongewroken, ik dien (lag verdragen zal.
Zy neeg voor Galteno, zy wenkte hem. De^al
My barft ten boezem uyt. Ik fweer uzinn'lijkheden
Des Aard tri jks, daar de deugd pr^lt op haar minn'lijkheden,
En houdt het al in toom, ö hoekfteen van 't gebou,
Daar Eduard in woont! ik zweer u op mijn trou
(Het zy dan lief of leet, fchoon 't minnaars nooyt betaamde )
Te wreken zulken feyt. Gy neegt voor d'onbefchaamde.
Maar 't was gedwonge {pel. Noch eens dan ik befweer
De woede wraak, en 't geen verftrekt toe Maagden-eer.
/Irf. Mijn Eduard, het fchijnt of al de Noortfche vlageA
' Haar adem fuur en guur uw breyn deên onderfchragen.
Bedaart u, zijt gedwee. Zulks hoor ik al te no.
Zegt my het recht befcheyt van u met Galteno.
Edu. Arfire,'k ben uw' flaaf. Hy fteekt zich in een Weyland
Daar haar mijn min op meft. Ik ben dewiife vijand
Van Galteno, en weet dat aan defiereMaagd
Geen noch zo braven borft dan Eduard behaagt.
^rf. O üechthooft!
Edua.
Meenrgemy ?
-'^^A
Wat mach uw kruyn verßere r
Gy I gy alleen te zijn haar minnaar ?
^^^.
'kBen'tjArfirc,
En blijf het.
'^'f'
Liefde dwaalt, zyflachthet fpiegel-glas,
Befie haar, z' is uw'lief, vertrekt j geen kleyig was
Verdwijnt voor 't heete vuur zoo fchielijk, als de Liefde
Uyt 't hart van Alimeen, die, na het fcheen, doorgriefde
Voor henen 't jeugdig bloedt des JichaarTiS zonder ga.
\Vel, volgt gy zulken Maagd, gelijk een wonder, na ?
tdua. Een wonder P ó gewis!
A4
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%4Yf.
Gy zult wel anders fpreeken,
Wanneer men u zal zien als Ichon uytgeftreeken ;
'k Verzeeker u mijn vrind, en Leer een deftig woord,
O f twijffeltgy, zo valt Lokirne eens aan boord,
Lokirne, daar uw min en uytkomft van de zelve
Bekenyi» vraag haar raad. Jupijn mijn leden delve
Genadeloos in 't näär en barnende Acheron ,
Z o zy niet is uw nacht, die gy acht voor uw Zon,
Een wonder van 't Heel-al.
Ldua.
Indien ik zulks bevinde,
"Weêrwreek ik hare wraak. Dat zy my willens blinde,
*k Geloof het niet; wel aan, de Vrou vol wetenfchap
IVly ftrek een baak in Zee.
^rf.
Ik zal de eerfte trap
. Opfpoorcn tot uwe eer, en is mijn gunft u waardig,
'Gebruyktze.
Eduä.
Lieve Maagd, gy fpeelt die rol heel aardig^
Maar zöge my bewijft met daden, dat de fchijn
In Alimene ftcekt, ik zal uw dienaar zijn,
(hene.
Weeft gy mijn Leydftar. 'k Brand, en twijfFel. Gaan wy
O wee ui zooge my tot fpot houdt, Alimene.
jirf. Mijn aanflag is gelukt.
Edua.
Wat zeyde Arfire daar ?
^rf. Dat gy tot u geluk zult fteyg'ren uy t 't gevaar
Des doolhofs, daar een Maagd, vol wi(peltuur ge parten,
. Door ommcwegen, weet u tot haar min te tarten.
Ld. Help dart'iebLioom-godes, of geef mijn gloeden vree.
Verftootge my ? wei, koom, koom Duy vellche Hckaté,
Beur op uw flange-pruyk, verlaat de rook-fpelonken ,
En wik mijn minnend hart in dubb'le haat ontfonken. ,
Vaar wel Arfire met de es kus tot vvederziens»
^(/I Mijn Heer, tot morgen toe.
]il.
Die ftreek was buytens biens.
Edua. Jiljon, kom volg my, 'k ben bezadigt en te vredcn.
J;& tl^erj of je moeft het flaan by and're gaan befteden.
Gd"
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Galteno,
flagmislukte tny,ten heyl van Eduard,
DVanieDewelice
door zijn tong zich in een ftrik verwart
eyge fchade en hoon, die eens-gebruykte Maagden
ÏVletoneervIekten> vroeg of laac haar feyt beklaagden.
Bevallige Alimeen, mijn uytverkore fchac,
Gedoog dat ik uw zaak vol moeds ter handen vat.
Dees klink verftrekke een beul om fcheliemen te ftraflFé,
Die, als een hond de Maan, uw kuysheyd tegen-blaffen.
Gy heldre Jageres, die'tStarre-fwerk door-rent.,
Getuyg aan Alimeen, dat Galteno zich wend
(ning.
Tot Hechting van haar fchand, en doet 'er mijn verfchoVVijl ik de voeten fpoei na mijn bemindes woning.
Schoon't waar is, 't geen hy zegt, dat ik mijn weelden
boet.
En rpeel met Alimeen, het koft hem lijf en bloed
Indien 't mijn macht vermag, ik pleyt voor u, o Joffer!
Die nacht en dagh aan my uw leden geeft ten offer.
]iljon verkjseu
S y Eyd wel, de Juffer fchuyft haar liefde van mijn Heer,
-^Enhyzijn min vanhaar. Daarleydt mijn hoop ter
neer.
Hoe zal ik nu aan 't merg van d'Offe^fchonk geraken ?
O hodde-bek ! ö fpit! ö keuke-Goon ! mijn kaken
Zijn 't fmeren gants ontwent.'kHeb d'hele nacht gcvaft,
En zedert gift'ren laat niet in de pan getaft.
Geen Baars noch Pos geproeft, ja niec een enkle Voren
Van Heerfchaps dis gefchept. kan ik dat gat eens boren.
Daar Eduard na haakt, en d'yd'le kop maakt kroes,
Wee Alimenes Pol, de dood, de bare Droes,
En degen van mijn Heer, die zullen, elk om *t zecrfte,
Beftormenhaargevry, ikHoendcr-vorft wiid'ecrite
A 5
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En vinnigfte aanval doen, dit flodd'rig heyen-pak,
Dees fwarr-geftreeken muyl, en vuyle vodden-zak
Bedekken moet ons lift j koom ik dien wech ten ende,
Zo rijft 'er vreugd voor my, voor Alimeen ellende.
Dat gaat recht na de plaats daar zy haar woning houdr,
Op Eduards bevel, dien zy niet toe-betrouwt
Uyt minne-ziekte en haat haar zulken net tefpannen;
Maar ik beftry het al, fchijt d'alderftoutfte mannen.
\ Geen my in *t zuyp^n fchaat, zal ik mijn Heer zijn
handt
Doen fteeken in de beurs, de Vryer moet van kant
Die Alimene ftreelt. O help! 6 Sinte Meelis!
Daar komt de zilv're pop.
Alimene. Galteno, ]iljon ter zijden^
^l'im.
Ik zegge dat het veel is.
Dorft Eduard zijn hand, om zo geringen zaak,
Uytfteeken, mits ik u ftond eerelijk te fpraak ?
Mijn Heer, of fchuylt 'er iets onhebbelijks ?
Gab.
Zo veel is't
Dat nijdige achterdocht, ó Maagd! nier dan te veel vift
Na 't krenken van uw' faam, ik op geen daden ftof,
Mijn Lief, doch evenwel 't brandmerken van uw'lof
Sloeg my de toorn in 't hooft,aan dit geweer mijn hande.
De punt op Eduard,'k voel noch mijn gramfchap brande
•Van woedende ongeduld, dat zulken Helden-ftuk
Mijn vuyften is gemift.
^lim.
Dat fchat ik voor geluk.
Crali. Ik desgelijks, geluk voor Eduard, te lebendig
Die zich vergrepen heeft.
^hm^
' 't Quaad-denken zy behendig j
Maar 't veynzen trapt 'er op. Ik fteur my aan geen
Van Maagde-fchenders.
(fchuym
ƒ//.
'
Zo, dat zal u, by me pruym >
Berouwen.
_,

Of Verdoemde OntYOHW*
il
Galt,
Aardig Beeld, wiens Leliën en Rozen,
Als 't dagen uyt het Ooft, op bey de kaakjes blozen,
Daar melk en bloed van pas doormengelt zijn in een.
Heeft uw gemeenfchap met het fchenden iet gemeen ?
^lim. Spreekt gy van 't morgen-licht? wie bergt haar licht
Z en kreunt er ftorin noch vlaag.
(den volken ?
Galt.
Nochtans de duyft're wolken
Beletten vaak haar gloor voor 't rijzen van de Zon.
Godinne, zie vry toe, die 't onheyl weren kon,
En niet in tijds de zorg daar in te werrik ftelde,
Beklaagden't t'een'ger tijd.
/ihm.
Ik lang dat onheyl fpelde, ^
Maar heb my eerlijk (niet gelijk aan u) vertoont
Dien eervergeten, die my nu met oneer hoont.
]il. De Duyvel, dat 's een pry l
^hm.
Doch gy, mijn Heer, bedwingt u.
Het vechten geeft geen hulp«
Galt.
Onnoz'le Maagd, g'omringt u
Met rampen zonder tal.
^lim^
O ! alles heeft zijn tijd.
GaU. Nu zie ik voor gewis dat Eduard u vrijd.
Heb ik twee jaren lang mijn tijd zo helfch verlieten r
En zijt gy, Alimeen, gebrantmerkt van geweten ?
Hoeftaatgedus en ziet, zie daar, ontfang mijn hand ;
Hebt gy het vuur geftookt, zo left de hete brand.
^lim. Zulks Jieb ik niet in 't zin.
Galt.
'k Zal 't Ichon gaan vertrekken.
Zo kan ik rechte min/ of hoere-haat ontdekken,
Of ware liefde.
^lirn,
Doet hetflimftedat gy kondt.
Galt. Bezint gy Eduard, wat doen ik in uw* mond ?
Is hy uw' toeverlaat, zo fchaft my af. 't Lang lopen
Van Jongmans doet een Maagd zulx bitterlijk bekopen^
'k Ben u te veel.

^-f/w.
^^^^-

.

o neen,

Gy quetft.
'Alim.

xz

Gaheno en Allmene,

^liml
Tot eygen fmart.
Galt. Gy mijne, en Eduard qiietfte Alimenes hart.
JiL Hier dient gelegenthcyt. Een duyt,mijn Heer,ey lieve.
Wat zoektge ? goed geluk ? ik kan uftraksgerieven.
Galt. Wel haan, hoe nu P zie daar, daar jongen,daar 's mijn
handt.
(landt
ƒ/•/. Mijn Heer,de JufFrou eerft. Koom Nimf,in 't gantfche
Is niemand mijns gelijk. O ! bordje rood, okeertjes.
Nu, halsje, nu, bedaar, die blosjes zijn maar veertjes,
Zy ftuyven met de wind van d'eene op d'and're plaats.
Koom Alimene, koom, ik teeken u de kaats.
\Alim^ Heer Galteno, waar of dees gek my leerde noemen?
Gab, De zinnen zijn verhuyft j datMulcibermy doeme
Tot eeuw'ge hamerflach, indien ik niet en dool.
Maar Weerwolf, gingt gy ooyt by Duyvelrnnen fchool ?
JU. Mijn moeder was een vrou, die vrou kon met haar vinHet goed van and're liên in hare kalfen flingeren (geren
Eer 't iemand merken kon, zy was het werken moè.
Mijn broer wierd van de beul tot aan de fchouders toe
Door nek en been geklooft, mies hy het recht verltoort
had
Om een verbrufte leur, hy flechs een man vermoort hadj
Na 't derven van die Zoon, haar uytverkore krooft,
Verkoos zy eyndelijk my voor haar een'gen trooft i
Van 't fteelen kreeg de Hex, geheel bedaart, de wallig»
Haar docht, die nering ftonk te euvel na de gallig,
Gelijk men daag'lijks ziet dat menig hantgaau borft
Gewipt werd, of gekopt, of met de roê gcdorft i
Toen ging zy,gants bcrooit, van huys tpchuys genifter»
En bad genadelijk om brood met mijne zuftcr,
Zo lange tot zy haar geneerde met de kunft
Die ik genoten heb, en die der menfchen gunft
Tot my trekt, ieder ding ik vlak als op een fchans zie j
Zo grootcn wetenfchap verleent de Negromancie.
Nu ben ik t'uwen dienft, mijn Heer, nooyt waartge bloo»
Bepraat de ïuffrou dan, manhafce Galteno j
. ,

'

\
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My dunkt gy deyft te rug.
$alt,
Zoud gy haar luk ontleden ?
ƒ//. Haaft zalmen zien een eynd van uw genegentheden.
O wift gy war 'er ftak, hoe na zy is de Bruydt,
Die gy Ichac voor uw Lief.
Ahm.
Het moet 'er nu eens uyt.
Hier, doè wat u bevalt, maar wachtje ftip voor liegen.
Wilt mijn nieusgierigheyd door woorden niet bedriegê.
Vermomt met valszigbeên.
]il.
Dat my de Die vel haal.
Niet nodig dat ik vloek, gy let maar op mij n taal.
Ik zweer by Eduard; wat dunkt u van die reden ?
Dees dwars-ftreek wijftmy uyt dat beydeuwzinn'Iijkheden
Van een genoegen zijn. öGalteno! gewis.
Ik zie dat Alimeen dicht by haar Hoogtijd is,
En dat met Eduard. U fpreek ik toe verliefde,
Die deze Maagd zo vaak met uwe min geriefde.
Galt, Spreekt gy my aan ? fta vaft, dees degen mikt op u,
Alim, Vertrekt, o fchelm.
Jdjon ter zyden,
Geilt.
Gy zijt dan voor zijn reden fchu.
Vaar wel vervloekte, ik vervolg die Maagde-kender,
Zo lang 't mijn pols vermag.
Galt, binnen,
Alim,
Zegt vry die Maagde-fchender^
Wiens moedwil my zo diep in onluks kolken dempt.
Keer, Galteno, ey! keer, mijn ziel, zie hoe beklemt
Uw dienarefle ftaat, beftuwt van razeryen,
Of moet nu Alimeen in ly zijn, om hetlyen
Dat u een logen doet} gy zijt mijn Lief alleen,
Gy zijt het, ja alleen, dien ik van harten meen.
Kan een v^doemde tong, vol valfch vergift van padden.
Alleenlijk by de gis mijn eerloosheyd bekladden ?
Keer^ Galteno, ö vriend, den welken ik befloot,
ïn't korte, als Bruydegom, te ftoven in mijn fchoot;
Keer^ lieve, keer, of zijn uw gloeden 20 verdwenen ?
Zo

I^.

G/ikeno en Almenêi

Zo fchichtig in de wind; kond gy uwe Aiimene
Dus onverhoeds, gelijk een fchrikdier van de Stadt,
Toewijzen, zonderfmart, uw' dubbel fchouder-blad?
Ik fwem, ik drijve, ik zink in hopeloze baren,
En vrees van nooyt met u gelijkelijk te paren.
Koomt dit van vry gevley ? zacht Aiimene, ruft,
Ruft lippen, die zo vaak dien braven hebt gekuft,
Betoom d'inbeeldingen van fware kregelheden,
Voorzeeker-zal Galteen weer t'onzent zijn getreden,
Ten tienen is zijn uur, 't moet nu of morgen zijn.
Keer Galteno, ey ! keer, ik fmoor in minne-pijn. hm.
JiU Egut, flap-doren, kun jy zo oogfchijn'lijk zoeten
Het harr van Eduard, en zoekje flechs t'ontmoeten
Uw'Galteno, UW' Vrind, uw' Lief, dien gybeüoot,
In 't korte, als Bruydegom, te koeft'ren in uw' fchoot?
Die etterbuyl, o pry ! is eyndelijk geborften,
Het vuylnis moet 'er uyt, dan mag ze weer verkorften.
Dat's gang naar Eduard, ik zie alreê de uur
Dat uwer beyder zoet verand'ren zal in zuur.
Mijn rol is afgefpeelr, ik ben denflagontkomen ;
De plunjen zijn van't lijf: tuyg waat'ren,klippen,bome»)
Dat ik, gelijk een knecht, my wel gequeten heb.
'k Ben voor Heer Eduard 20 lang ik adem fchep.

Yn dit, 6 Alimeen! deftaaltjesvan uw' treeken ?
De hagel, Juffer-Het, moet door de wolken breeken,
En (laan, met volle kracht, uw' beefte-hart tot gruys.
Ey kanker in demin, en peft van ouders huys.
Was dit'tgrontleggen totonsftrelen me^malkander?
Wendgy, geveynsde, dus uw'geylheyd na een ander?
Zo los ? met zulken trek van lachjes, en gelonk?
Te dart'len met mijn ziel, teftokenvonk op vonk
In mijn verliefde borft, by dagen en by nachten ?
WasdatQin zulken vrucht van zulken vreugd te wachte.

Z
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Of Verdoemde ömrouWm

^ J

Wel nu, mijn min verdwijnt, gy vatze zo gy wilt,
En ftoot'er prikkels in,'k ben lang genoeg in't gilt
Der gekken heen en weer gekuyfelt, wanhoop wijze
Uw' zot-gefchatte lief een beter wegh om reyze.
O gy verbafterd oog! dat, door een ab'ien wenk,
My rukte in mins-moeras, waarin ik ftik, verdrenk,
Verfmoor tot barftens toe, my zelfs verfoey, afkerig
Van aller Maagden mond-gemeenfchap, en begerig
Tot d'ondergang van een verhoerde boezem, krak
Op krak in liefde ly, en tot den gorgel-zak;
Mijn yver keert in haat; der Heemlen Voogd my delve
In 't fwavel-voedend hof met gloeijende gewelvcy
Indien gerechte wraak, na lang en rijp beraad,
Met knepen uwe ziel niet ftramen zal voor 't quaad
Dat gy me fmaken deed. Dus ga ik heen met vloeken.
En ingeflurpte gal, u deze nacht bezoekdn.

TWEDE

BEDRYF.
Lohirne.

K

Rachtgeefïter aan 't fenijn, die rolt langs d'ommeloop
Van 't went'lend Starren-rond, mijn toevlucht,huIp
,
en hoop,
vJm t menfch-verdervend vuur in ieders hart te fliehten.
O wei-gegroeide vlam, verzelt van duyzend lichten,
Die elk om 't heerelijkft aan 't blaau gewelfzel ftaan»
Enfteetseen vafte ren viermaal lts uuren gaan.
Verleen uw* byftantaan Lokirne, die, met krollen,
De Wereldt fplijtin twift, omheynigt van haar kollen,
iNU aarde, fcheur van vreugd, en ftuur ten Achron op
De vuylfte van Cocyt, de fchrikb're Slange-kop,
De overdaad'ge Nijt, de fterke Gruwel-broedfter, *
Der Geeften eeuw'ge dwang, der Razernyen yoedfter ;

mijn
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Mijn opzet is, dees nacht, den ingebeelde fmarc
Van Vrou Arfire in 't hooft des moedigen Ediiart
Te Horten, en, voor eer het maanlicht zy verdwene,
Te hitzen tegen een Galteen en Alimene.
Gy Duyvelinnen, voor-bodinnen van de dood.
Zo dra den Afgrond zal voortduwen uyt haar fchoot,
Op mijner woorden trant, de felfte van 'er fchimmen,
Zo dra, zeg ik, gy zult ter Helle uyt zien klimmen
De dochter van eilend, gedwongen door mijn tong,
Die, als 't mijn moedwil wil, van ond'ren met een fprong
Zich aan ons allen toont, zo keert u fpoedig hene,
Gy doorgefl^pe Vrouw, na 'thuys van Alimene,
En gy na Galteno, op mijn gezette knik. .
Hier koomt 't misleyde paar, en loopt vaft in een ftrik,
Daar fchimpen, twift, gevecht, bloedftortingen,en
moorden ,
Het droevig Hof van Dis tot ware vreugd bekoorden,
En altijd even graag. Eduard* Lokirne* Arßre^
Edua,
Wie zijt gy ?
tok.
Eduard
!k ben die, die den Hel met dees gezwinde gard
Aan 't zidd'rcn breng, en die des Hemels held're lichten
Doe ftruyk'len nederwaarts , de vork Neptuyns doe
fwichten
Voor mijd gevreesde tong, die watervallen van
't Gebergr, door mijne ftem, te rugwaarc (toten kan.
Ik wift dat gy te zaam my dees tijd zocht te fpreeken,
En ben daar van bewuft ; maar geef my vafter teeken.
Nu, tree niet aerzeling.
Ediia.
O gy wei-wijze Vrou!
. Die ik als een Godin op deze Wereldt hou ,
Ey! breng mijn twijffeling in 't goed of quaad ten ende.
Ik min een Maagd, die zich na 't oog met mijne ellenden

Of Verdoemde OntYOn'W,
17
Ontfermen zal, indien gy noemen kondt de geen
Die my dus heeft geboeit.
lok.
Svvijgt Minnaar, Alimeen
Is cToorzaak van uw fmart, maar Galteno verhit 'er
Tot zijne vlam, hy is haar enige bezitter j
Ik zie den dagh ook aan dat zijn gevry in haat
Verkeren zal, hy fweert een euvlen dageraat
Aan haar,wiensgeyleluft zo buiten weegs hem troetelt.
En eygen afkeer zoekt, dat als het lang gehoctelt
Zal zijn, en nacht en dagh gegekt met haar Galteen,
Hy wreeken zal, met recht, den fpot van Alimeen.
Ldua, Aymy!
lok»
En fchrik niet, zie den fwarten rook van ond'rcn
Opbartten, zijt geruft, een Furi op zal dond'ren,
Uyt wiens alwetenthey t gy met uw eygen oor
Verftaan zult, hoe de min by hem en haar het fpoor
Van ondeugd heeft betrecn.
Arf.
Mij n hart dat fpringt in weelde ;
Dus koomt my nu te fta het g&en ik mededeelde
Aan vrou Lokirne.
Edua.
Fy ! maar dwingt uw hevigheyd.
En beyd doch na het geen de vrou zoo bezieh zeydL
Helfche FHYU Lokj^fis. Eduard. Arßre^
Jiljon ter zyden.
lok. ^ Y Godtheyt, die met kracht verlaten hebt uw
^vT
woning,
Slavinne in 't dampig Rijk, en waardfte van den Koning,
Die *t Styxe ellendig huys al-om ftuurt met zijn vuyft,
Dewijl gy, op zijn wenk, met ilange-fmeer begruyft >
Mijn beden gade flaat, ontdekt hier aan Arfire
En Eduard, de borft die nacht en dagh gaat viere
De Jufffou Alimeen..
^ fur.
Al is haar vryen fnoo,
s' En draagt geen liefde dan alleen tot Galteno.
^
B
Paar
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Daar hebt gy uw verzoek. Lang moet Arfire leven
Met Eduard.
Eäua,
Goon ! ha ! aan wien zal ik gaan geven
De eerftc ftoot mijns wraaks ? keer grove Duyvelin,
En fchcn die fnode pry voor loon van wedermin.
Lokirne,ftaakuw gang, geef iaft, ö helfche zufter,
Dat Alimeen geen uur, geen ogenblik, gerufter
Dan ik-nu leven mag, omklem met rouenfmart.
Die akijdt open mdnd, en nooyt geilooten hart;
En gy, oprechte Maagt, den Hemel ftort zijn zegen
Op u, die weder my gelcyd ten rechten wegen.
Ik blijf tot 's levens eyndt, ó lodderhjk gezicht,
Aan zulken deucht en dienft voor uwe flaaf verplicht.
^<f. Die dienft is g^ntfch gering, en ik heb mijn genoegen,'
N'.i Gakeno zich gaat by Alimenc voegen,
En ntcni in heusheydt aan 't geen gy in toorn belooft.
Eäua. Dat my een fware (lag van donderbuyen 't hooft
• Tot gruys van been en bloedt aan duyzendt ftukken
plette.
Zoo ik niet gantfch oprecht op u mijn min wil zette.
loK Juygt gy Godeflen van het onderaardfch Paleys,
Uw waarheyt trooft dees Twee, en ik volbreng haar
eys.
Nu Eduard, vaar wel, en wilt de Vrouw gedenken,
Die u het diepftc van haar wetenfchap ging fchenken.
En zoektge hulp in wraak, ontdekt van ftuk tot ftuk
Aan Ichon, 't geen gy weet. Een deerlijk ongeluk
Zal die verliefde teef tot ineuv'lens toe bezuuren.
Ik dank u van de gift.
Lokirne binnen^
Edua.
Eer zullen 's Hemels muuren
Neêrftruykelen, of wel de dollen Hellefpont
Opfteeken tot 't geftarnt zijn ongenaakb're gront,
Eer ik mijn wraak verzet: nu ik mijn aard verbafter,
Zijt gy de liefde alleen; geen Kaukafus ftaat vafter
In d'aard gefront als wel de min in Eduard.
•
O al'
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O aller Maagden pronk ! of meentge dat de fmarc
Myflechtsde lippen raakt ?
^rf»
'k Heb in uw niin behagen,
En hoop mijn Speelnoot haar ontrouheyd zal beklagen.
Koom, en verzcl de geen die gy met woorden lieft.
Idua, Wel aan Mevrouw, daar is uw dienaar meê gerieft.
]tljon»
't T Oopt 20 als 't loopt, ik zie dat vryen bruyery is,
i—• En lukkig hy die van de vuylnis-bennen vry is ,
Die baliën vol dreks, ik meen begorteling
De vaatfté beelt 'er in de braaffte Jongeling
Te krijgen van de Stadt; maar 20 ik recht kan lherken,
s' Is kuyfch in 't oog, en een vrou Venus in haar werken»
Dit duy ik voor een Hoer; doch lullig evenwel,
Mijn meefter valt van 't eene^p 't aar gebrooke vel;
Ik groei een handt-dik fpek in Alimenes boosheyt,
En zie vaft aan met vreugd Lokirnes goddeloosheyt.
Het water is geroert, 't werdt nu hoog vifichens tijd.
Lokirne tovert, en Galteen vol kommersvrijd.
Arfire haat zijn tong, en Eduard de ftuursheyt
Van Alimeen, wiens hart voor ieder een vol vuurs leydc.
Ik peur mijn heerfchop na, op dat mijn holle tas
Gevult werd, hy is nu niet als hy gift'ren was,
Galteno.
f^ Een ruft by dagh en nacht, vol kommerings en vr«^^
zen.
O Galteno \ wie kon uwe Alimeen belezen ?
^ijn zinnen zijn van huys ; ik, die 20menigmaal
Haar lof gezongen heb in Nederlandfche taal;
iK die zo menignaaal>tuyg Hemel dat ik minde,
U z
Haat

2O
Galtem en Altmem,
Haar heb geviert, geroemr, gevJeyt als mijn Florinde,
Koom viffcheo achter 't net. Florinde zie vry toe,
De Goden zijn den loop der lijdizaamheden moê. .
Ik zie uw val te moed; gy denkt, 't gaat voor de winden,
Verfchop ik Galteno, 'k zal and're Heeren vinden.
Maar noch eens, zie vry toe, de ftraf gaat fwaar als loot;
Doch zoze koomt, zy koomt met angels van de dood.
En zo gy and're vindt, alwaar 't een van de Heren ,
Waar 't Heeren afkomft zelf, meent gy de wraak te weren
Van hem, om welkers min, die my zoo ver vervoer,
Men op u wijft, en roept: Ziedaar, daar gaat de Hoer
Van Galteno. Dewijl ik hallet'fpreek en revel 5
Wat Droes, ik ben verblind j neen, 'k zie het aan de gevel ,
't Is 'tgrootfte Hoer-huys van 't roemruchtbaar Amfterdam :
Maar wee haar,die voor hoer in zulken hoer-huys quam!
En gy, o Alimeen ! dit zegge ik onverbolgen,
Indienge wilt het fpoor, van u begonnen, volgen ,
En fpatten met het been, en bulten met den rug,
Gewififelijk gy raakt in weyn'ge jaren vlug.
En glijt 'er licht voor ty en wind in: geen verfchoning,
Geen glimp van redenen , geen preekers fnoó vertoning
Van onfchult hebben macht op wind en hoere-ty,
Wacht u voor d'eerfte vlaag, gy woont 'er dichte by.
Galteno vind een Fafqml tegens de deur van Alimene»
Galt, Wel dit 's al vreemt geplakt, waar vinde ik nu een
bode
Die deze brief beitelt; want ik beitel ze node.
Fy ]ongmans, die uw haat, om een geringe leur,
Niet anders tonen kondt als op een Juffers deur.
Maar
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Maar evenwel dit 's ftof om Alimeen te fpreeken ,
Wy zijn hier allebey niet mooytjes iiyrgeftrceken.
Zijt gy dat Alimeen ?
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Alimene in 't venfle?^ Galteno. Jiljofi on*
trent haar deur»
^lim.
Ik ben het, ja mijn Lief,
, En.blij F een minnares, uw heushey t ten gerief.
Hoe Galteno ? my dunkt gy wandelt, maar g'en fpreckt
niet.
Galt. Komt Beli niet? ik ga.
Alim.
O droeve Maagt, daar fteekt vet
. '€ Geen u benaauwen zal. Vertoef mijn tweede ziel,
Dien ik 20 menigmaal om hals en lenden viel.
Galt. Afkeer'ge feex... zwijg mont,zy koomt vaft na beneden;
Met welk een valfche fchijn zal ik haar tegen treden ?
>^lim. Lief Galteno, 't is nu al over middernacht.
Galt. Gy hebt voor dezen my geduldiger verwacht ?
^lim. Wanneer?
Galt,
Toen gy me gaaft defleutelvan uw kamer.
En wachte my in 't bed.
^%*
Ik zidder, och, ik ftamer !
Wat fpuwtge zulken gal op een verliefde Maagd.
Galt. Verliefde Maagd ? dien fteets een nieuwe Lief behaagt.
/.
^lim. Neen, rappe borft, gy Ipot,gy boert met onze lusjes.
Galt. ]a ik ftrek u een zot.
"^^^w.
Vernieuwen, wy de kusjes
En vonkjes van de min.
^'*^^Kuft vry zo veel ge wilr,
Ik fchuyf my moedig uyt het hoornig gekke-gildt.
^//w. Weerhoutgcmyuwmond?
^^^'
Vertrout gy op uw boosheyd ?
B 3
A(ini>
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^lim. Vcrléyder van de jeugd.
(raU. ^
Doortrapte, die een Roos zijt
In 't oog, en zonder geur.
tAlim,
Nu Galteno, een kus.
Oa/t. Neen, dat 's fcrpente-fpog, Mejuffer toeft tot flus
Als ik vertrekken zal, een kus is ongeweygerr.
Het ziedend bloed my vaft in 't hooft door d'adren fteygert.
^lim. Wat maakt Galteen zoo nors P
Galt^
Fy onbedachte min,
Dien ik zo plotzig heb geprent in mijne zin.
Wat maakt Galteen zoo nors ? durft gy mijn norsheydc
laken?
O Godvcrgete mond ! o onbefchaamde kaken !
Wat maakt Galteen zo nors ? uw haat is zonder fchors»
Haar norsheydt is bekent, dat maakt Galteen zo nors.
Maar zegt, wie heeft u deur zo qierelijk behangen ?
O mottig ongeluk ! men mijd hetflijmder (langen;
Maar fchenders pennen zijn zo onvermijdelijk
Als wurmen in het vet van 't eerftbegrave lijk.
\Alini, Helaas! mijn Galteno, ochj wift gy hoe 't me drukte,
O dubbel groot geluk, dat gy 't papier afrukte,
Zoo blijft de padde in 't gras; doch leeft eens hoe zy
luyt.
Galt, Hier mee heeft al uw haat, en al mijn vleyen uyt.

Galteno leeft het Pasquil.

Z

Oeks Florinde niet u krenken
In haar Maagdom, doorawejSy
. Minnaar, z.y aal willig fchenl^en
't Omgehmz^elt Maagde-vleys,
Zoekt haar Celadon tß trouwen f
Netn^ msn loof hu nmmermeer i
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Maar hj TLal \r rampen komven y
Door het kreaks^ "^^^ h^ar eer-y
Doch de Moeder T^aCt verz^oetetiy
Schoon men haar na 'f gAren dong,
s' Hoeft geen Hoere-fchuld te hoeten,
O vervloekte Pape-tongl
Doch de Paap heeft niet gelogen ;
-f
Aiaar de hgens die m em gaf y
Hehben Celadon bedrogen y
En Florindes Maagde-kaf
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Alim. Wat ftank verheft zich uyt die gruwelijke dichten r
Galt. Hoe zal nu Alimeen in tegenfpoeden zwichten ,
Die my gedurig plaagt met nijd ge tegenfpoed.
Mim. O helfchepen! watzijnuw treeken vol van roet.
Maakt dit Galteen zo nors ?
Ga&,
Neen, maar het euvel wezen
Van haar, die overlang mijn kouthey t kon belezen
Tot vuur'ge liefde, 't is het wezen zo geveynit,
Dat oprecht fpreeken kan, wijl 't niet dan valsheydt
peynft,
Gy zijt het; die my hebt in onluks poel gedolven.
O lichter dan de wind ! ö lofler dan de golven !
Ga, ga by Eduard. Uw boosheydt wijs den wegh
Aan een gevefte trouw, en duyvels overleg.
Ga, geef Galteen de fchop, wijl ik aan uwc moeder
iVlijn trouw wil openen, en neem God tot een hoeder,
Dan zal men merk'lijk zien, hoe dat gy hebt te fno
Vergeten en verleydtd'oprechte Galteno.
^lim. Wat baart de nijd'ge wraak ondraaghelijke rampen!
Ga//. Voor een die van 't gedrocht zich willig aan laat klampen,
'k Beklaag de oude vrouw, die u, met zorgen, heeft
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Gequeekt, en opgevoed, s'is d oorzaak dat gy leef:
Bevrijd van ongemak: ja die u gaf" het leven ,
Gaat een vervloekte min gewis de doodfteek geven.
O c h ! hoe zal uwe ziel op d'alderjongftc dagh
Doen reekcning van al dat vuyl en geyl bejag j
Geen uytvlucht, geen verzet van woorden feen'geruur
daar
Verblinden zal *t geregt in 's Hemels Opper-vuurfchaar.
Alim. Swijg, ó fwijg Galtcno, de trotshey t roert uw tong;
Die tong, dewelke rot mijn lof gedichten zong,
Die tong, wiens lief geftreel ik innerlijk bezinde,
Toen gyme in uw gerijm de naam gaaft van Florinde;
Die tong, daar ik zoo vaak mijn lult heb in gefchept;
Die tong,daar duyzendmaal mijn tong heeft aan gelept;
Die tong, die duyzendanaal onsfchakelde aan eikanderen ,
Moet door die lofTe tong mijn vreugt in druk verändere?
CaU, O fteeds ontfloote mond ! en nimmer ope ziel.
O ziel, wiens lichaam my zo minnelijk beviel!
O heuv'len, daar het oog ten halven op kan dwalen!
O luft-plaats voor de min, van my gekuft ! o palen
Van eerbaarheyd, dien ik voorby getreden heb!
O mins-rivier ! ik weet, ik weet uw vloed en eb,
De dood maal aan *c juweel, gemaakt tot's Huw'üjks
weelde,
Den ingang van uw kift, die gy my mede-deelde
Ten halven,doch om reen; maar, laas ! wat weet ik nier,
N u ftrekt my zulken vreugt tot (pij tig hart-verdriet.
jhm. O fchrifccn als himet, voor dezen my gezonden,
Gelezen voor een,..
Galt^
Ja, gelezen op de fponden,
^hm. Vergulde letters, fy, wat bitterder gelach,
GaU. O doorgefiepe ! fy, dat ik u immer zach.
A//W. Ik bid de u Galteno, om d'eerft' uur dien ik minde,
Om d'eerfté handeling, die gy deed met Florinde.
Ik bidde u, om mijn eer, verlaat dees droeve Maagd»
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Verlaat haar, want zy u in 't minftc niet behaagt*
Uw oor dat luyfterfchard, gy zoekt mijn val, o Hemel!
Wat oorzaak dat gy my bracht in het aards gewemel ? •
Nu Galteno 't geluk, dat my voor handen Itont,
Of met de penne laakt, of uyifchelt met zijn mond ?
' Ziet eens de tranen op mijn doodtfche konen hangen.
Wel zuft gy, Galteno ? ik, ja ik ben gevangen,
Waar is de trotze moed ? waar is uw helden-hart ?
Zie hier de borft, leg af mijn leven, en uw fmart,
En 's wereldts praat. Lolt my uyt naakende ongevallen ,
En boet uw woede wraak : tuyg aarde,en hemel-wallen.
Ik heb de dood verdient. Hoe Itaat de minnaar zo?
Befpotge my ? wel aan, verblijft dan Galteno,
Dien, diege zijt, en wilt uw tijdverdrijf niet weygeren
Een enk'le kus, dan zal uw lof ten Hemel fteygeren.
Mijn Vryer is van rots. Men kuft het minfte kindt.
Qdt. Die kind'ren kult doet wel, maar die u kuft is blind.
'k Verfta, ö Krokodil! 't uytgieten van uw tranen,
Ja zelfs mijn hart dat barft, en naauw'lijks deze kranen
Gefloten zijn ; maar neen, Sireen, al ben ik jong,
Geen treurlied my behaagt van een verleydfters tong.
Zijt diege zijt, ik heb mijn tijdt te los verfleten.
O ftankpoel vol bedrogs, ö aangebrand geweten 1
Het kulfen luft me nier, 'k heb lang genoeg vernacht.
Hy loopt niet ai te blind die zich voor *t vallen wacht.
Te wringen door uw borft met mijn geweer P wat zegen
Herhaalde dan mijn hand ? te lief heb ik mijn degen.
En gy uw lijf te nood e. Ik fweer, o Alimeen,
. Dat ik gehoorzaam ben, 'k zal u doorftoten, neep,
k Heb 't over lang gedaan, en gy zijt niet gebleven ;
Wat zottigheydt, geen punt brengt Hoeren om het leven ,
Zy zijn,te fteekvry j doch geen moorden my behaagt.
Gy Alimeen, vaar wel; maar, ach! verlepte Maagd',
B 5
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Ik zoek vefzofning, eer de faam door achterdragen
De hele wereldt doe van onze onkuysheyt wagen ;
Ik heb 't u voorgeleyt, gy weygert vafte min ,
Zo blijft dan die gy zijt, ik trek mijn tochten in.
jilim. Zoude ik me geven in den Echtenftaat den genen
Die my voor blijdfchap voed genadelijk met wenen ?
Neen, nu en nimmer niet, ik herreberg de fpijt,
En ftoof mijn hart in haat, dat fchaamteloos verwijt
Van uw genoten luft my roepen doet en hijgen;
Wegh eerdief, nooyt en zult gy haar tot vrou verkrijgen
Die voor u ftaat.
^alt.
Uw hart in tochten fwelt en reyft j
Gy weygert hier 't geen ik u nooyt heb afgeëyft.
Schoon 'k had den fcheen getreft, dat gy my gingt begekken ,
MejufFer, dat verlies zoud my tot winft verftrekken.
\Ahm. Blijft gy by dat gevoel ?
Calt^
Ha tempel, daar de windt
Op ydelheydts outaar gewierookt wierd, en *t Kindc
Van Paphos Koningin voor geylheyt aangebeden.
Gy zucht, die zuchten zijn getuygen van mijn reden.
Gy zucht, vermits uw macht is veel te machteloos
•Om quaad te doen, al zijt gy loos, en krachtig boos,
Nochtans uw boosheyd fwicht, uw loosheydt bukt, eii
't wreeken
Zal zich, tot eyge plaag, in eyge quaadtheydt fteeken.
Vaarwel met deze kus.
'AÏinj.
Ga, kus dien gy bemind.
Galt, Dat zijt gy, harde rots, die luft in onluft vindt.
Nujkuft me Sechs een reys,oPt nimmer weer gefchie^eHoo! ftootge my te rug ? wat zal dien trek bedieden.
Zie toe, gy hebt zo vaak mijn fpraaklidt vurig vaft
Genepen, gantfch verlieft, met tanden van albaft.
Zie toe, gy zult in haaft op ieder eens verwijten ,
'EGeen d'Hemel hoede, uythaat,op't eyge fpraaklw
bijten.
^
Een
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Een kus lief Alimeen. Zo, dat 's de laatfte reys.
Vaar wel, vendt daarge kondc 't getroerek Maagdcvleysj

Ik dank u voor de vreugd, by dagh en nacht genooren.
Bmnen.
Al/m. AI hadge my een mes dwars door het hart geftooten,
*k En zou ten halven niet gevoelen zulken pijn ,
Als van u tijdtverdrijf en hoer genoem': te zijp,
Gy gaat dan dus verhart, en kend uw gloed verduuren
Met afkeer ? zal ik dan een loffe daad bezuren ,
Waar van gy oorzaak zijt ? betoom uw vlugge pen.
O Galteno ! bedaar, zo ik de geen niet ben
Die 'k wel voor dezen waar, hebt gy de naam verfleten;
Mijn waarde Lief, wat hoeft de wereldt zulks te weten.
Och ! bidden heeft hier uyt, ik ga na 't Swanen-vacht.
O omgedraayt geluk! 6 onverwachte nacht!
*Bedro^^ Tipifl^ FloeJ^i^olgend^Galtenoy

m

ten leßen dringende in AUmenes hup.
Jiljon ter &ijd'en. Begoraijmngaan
eyen nederj en "Wederom ep.

Bea^. / ^ Antfch fwangcf van de moord, ik ftrik- en ftropvX
pe-draayfter.
Met etter vuyl bemorft, verraderyen-zaayfter,
Ben op Lokirnes laft met Twift en Vloek verzek.
Dat gaat na Galteno, het vonnis is gevelt.
Gy zufters fpeelt uw rol.
^(/^.
Ik by de Maagt Arßre.
f^M. En ik by Alimeen.
Smnen,
M't En zijn belo geen mieren,
Maar luyzen die ik voel, ik word begort vervaart,
Watduykcr jeuktme 20 ? de brand zit in mijnftaart,
Doch
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Doch meerder in rriijn keel; ik mag gaan hene flappen,
En vluggelings een vaan tien twalef' binne knappen,

DARDE
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litjon^ THUUJI. GeenrHj, Speelman.
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ie ftormis over'thöofr,öeerelijkeSnol!
O !flaapvry, wijl Gaiteen de zinnen zijn op hol.
Schijt vryen, ja al was 't een Venuslijke Joffer,
Al lag zy wel geplooit, gevouwen in een koffer,
Neen, 'k hou het met mij n Truy, die lacht, die liegt, die
leydt
Gelijk het my bevalt; ik, ik alleen de meydr,'
Terwijlze ftaat en walcht, bekoren kan ; de tobbe
Die klapt niet* Roept de vrouw: wel Geertruyisdat
fchrobbe?
Fy, fchaamje. Poe! zy denkt, vrouw, praat wat, ik ben
pluys.
H o ! fchrob ik nier, ik fchuur, en zoek een ander huys.
Doch evenwel, indien men 't recht wil overleggen,
En zo ik, na 't behoort, de ware gront zal zeggen,
't Gaat ook niet vlak door zee. Een zeek're Joodt, 'k en
weet
Niet wie hy is, Iaat zien, hoe of de fchellem heet,
My dunkt 'ris Samuel, dat's even eens, zijn werken
Getuygen dat hy hadt tot moer een mottig verken,
Daar liep mijn Tmytje by, en vraagden, of de geen
Dien zy haar liefde droeg, haar wel een blaauwe fcheen
Zou lopen doen ? dien bok zey dacelijk: O flechchoofi.
De geen,die,als'c hem lu{t,niet eenê hair te recht klooit)
Schat u voor een zottin« • O overbotte pry !
Het hapert, neem wat in, of wis de guytery
Zal barften aan den dagh. Dit deed de moer; en even
^
Heefc
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Heeft haar Jiljon, en zy haar Lief Jiljon begeven.
Maar tape men-hier niet ? ja, 6 ja, daar hangt de kan;
Dit 'S net een herreberg, gemaakt voor Hcyntje-man.
Wat ftaet 'er al gefchrifs? 'k moet na de wal eens roeijen.
Laat zien : Men gaat hier uyt SchouvagentWingerd-fhoeijen
Vooralle Bruyloften. H a ! fchoon begort, alfchoon ,
Licht ben ik hier zoo wel als tot de nar Heyn Boon,
Een Tiiyn-man, dat kan gaan j Ho/meefier, dat 's niec
lacger;
Doch dit 's de kreup'le b o d e , een vaetzen Schoorßeen*
vaeger.
Dat (taaltje moet ik zien. Dat 's alcijdt hart genoeg.
Pul. Wie klopt daar ?
ƒ*/.
D o e Hechts op.
^«/'
N e a n , 't is noch al te vroeg.
Jtl. T e vroeg ? my dunkt het al te iaat is. Wat de Duyker,
Doet op.
Pul.
Men tapt hier niet dan brandewijn met zuyker.
JiL Tapt fïrontjzo lekt het vat. Wie vraagtje dat ? doet op,
fw/.Wel wacht dan,gut hoe tiert die noortze Duyvels-kop.
///. Daghmecfter.
y^^'
Waarom loopt de zottebol ?
/^/' ^
Wat pokken,
13 't al rechtfchape fpel ? maar zegtme, zonder jokken.
Of zie ik averechts ? wie heeft u dus gefmeert P
Wie Droes kan drinken in het huys van zulken Weert P
Zijt gy de Bogert-man die Wijngaarts fnoeyt P voorzeker.
Als ikje wel bezie, je lijkt een Beere-fteeker.
^«/. Dat ben ik.
k a^ ^ ^ ' ^'^^ ^°Gt dat fchrift dan voorje deur.
^ta ftil doch. zellementje fchudt zo vuylen geur
Van menfche dunne-proef;wat mldaiilVyna,aari-rnoei/en
^ ^'oor Bruiloften ?
-^
^*
Waar mag dien geks-kap zich meO moeijen ?
Speel-
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Speelman iiyt, ftrijkende:
Sï cefl pour mon, &c.
Jilj. O lamme dief, dat Lied is voor ons al te oude.
Blijft verre van my, foei, je ftinkt meê al na gour.
Pul. Truy tap eens.
Geert,
Daar mijn Heer.
ƒ/•//.
Wel, dat 's een geeftig bakhuys,
Zy paft hier even als borduurzel aan het kakhuys.
Hoe Geer truy, zijt gy dat >
Geert.
Ik bidje, fpreek doch niet.
Speelm, Zeg jy dat het is oudt P mafoy een nieuwe üedr.
J///. Dekey die leutert u.
Speetm.
Regarder, ik en jok niet,
Het is rimé, van een die 't ineysjen in het hok ftiet,
Daar men de Hanen fteekt.
yij.
Nu, ratel dan, ik hoor.
Mooy, dit gedicht dat luyt my bijfter in het oor.

De Speelman hebbende gefpeeltj
leeft Jiljon.
I.
j^rry k!,^agt, hoe dat de nermg
DooY den oorlog is am 'r endj
s* Heeft haar min heel afgevcend\
Heere, z.egtz.e, wat verwering
Schaft u kloekhejt, geeft me raad^
Eer wijn v&orjpoed t'onder-gaat.

M
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lan die was mijn eerfle Vrytr,
Maar die is nn lang om Mepy
Och l hy gaf me van de. leep,
Nu is Heer-oom weer hedyer;
Heer-oom fchuwje mtjngeßreel?
\ Ben dan alleman te veeL
III.
Help me Moeder, \ voel de koonz.€n
My op 't lijf, in plaats van lan.
Heer dat i^ niet kingen kan 1
Jan die zwiert met ongel-toortz^en
Voor mtjn Koets, help Moeder , ach f
\ Zal 'f niet halen tot den dagh.
I V.
DHS was Marry aan het geetmen 5
Maar de Moeder hadz.e lief.
Dies 2,0 fchreefz^e flraks een hief,
Die 3 in *t Klooßer ^ol van jpreenwen ^
Op h Toonneel ten toon z.aljiaan,
Door den valfchen Cappelaan^
V.
luyß de moer koomt Heer-oom teuen^
Lact! z.eydtz.e , \ offer u
^iet mijn Dochter, weeß vry fchuy
Maar z,e m^akt mijn xjel verlegen,
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Heere koom, dit *s al haar roep:,
Och ik^ vrees de leße poep»
V I.
lOomt doch rajfer i mit haar hooren.
Heer-oom Jprak ; Ik^ l>en te vree >
V J^uae gewiffe doet ^er wee;
En mijn Pater heeft geen ooren ; >
Doch ik^ z^aly om uwentwil y
Noch eens tyen op den triL
V I I.
Wondt de Tater van ons Klooßer^
Dus Z.00 Jpräk^ hj Marry aan,
Die kreeg lucht, en raakte aan V gaan 5
Och ellendige Tjeke-trooßcr!
Heer- oom blijft me by 3 maar neen ^
Heer-oom ging weer heene treen,

VIII.
Even als Mary voor denen
(5 Is wat beter als een Hoer)
Haren lan hiel voor den boer,
Zoektz^e *er Heer-oom te belez^en;
JHaar de wraak^, al koomtz.e traag.?
' brengt gedurig plaag op plaag.

! X.
Ziet 3 daar zjtz.e nu en fchildert,
\ Meen haar hemd 9 van angß en fchrih,
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Genen ruß, geen oogeMk^.
Jan die bleef met een verwildert i
Jidits de Ung-verdiende flraf
Marrys gat den geeß^sl gaf
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]il. "Wie heeft dit Lied gedicht ?
Geert.
^ 'k Zal *t u te kennen geven«
Een zeek're Galteno, die my ook van zen leven
Wel blind'ling heeft geviert« ik hou veel van geduws
In d'handen 5 maat 'c moet zijh, gelijk dit Lied, wat
nu WS.

Hy zey, dat Ichon hadt dees vaarzen zo gemeten.
J/7, is dit uw kindt ? gy hebt ra au we appelen gegeten.
Een fnaakze pop. gewis, gy zaagt geweldig bly
In 't vormen van die fchets. pleyt voor de vader vry.
Al zoud' het uyt den Haag voor d'hcle Wereld komen.
Zoek man of geldt, en wilt voor geen krakeelen fchro*
men;
Hy heeft 'er kennis af. Avoes jy Wingerd-man.
Noch eens. Geen zuyker, ik werd daar te rottig van.
Geert, jiljon, ik breng het u.
]il.
S teen wijkze brave I>eeren,
Ik dankje uyt al mijn hart, en zou wel meer verteeren.
Maar jy, ó Wingqartman ! wat doerge met de liên ?
Loopt achter by de hond, Iaat daar uu' wezen zien.
Pul-uyt aan een kant.
O Gcertruy! dwaze meydt, uw oog heeft my voor dezen
Tot kitt'lig handt-gefpel zo menigmaal belezen.
Ik heb... maar 't zy genoeg, gy weet de zaken beft.
Nu ftootge u zelf, en my, en 't kieksken uyt het ncft.
Ik weet hoe't alles ieydt. uw tong, voorheen vol ftee*
kels,
En pek, en vuur, fwicht nu, en proeft dat hoere hcekcls/
Na hair-geheckel, 't hart op kloven van de meydt,
C
Wiens
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Wiens tong in tucht, wiens ziel verrot in weelden leyd.
Als ik 11 wel bezie, de troni heeft geen letzel,
Ver daar van daan, gy zijt veel fchoonder, is 't blankeczel?
O ja! bevallige Truy, keer u uyt mijn gezicht.
De vader van dit kindt heeft u de huyg gelicht.
Ik zal wel fvvijgen, gy moogt zulks voor zccker houwen ,
'k Heb u voor heen gctrouwt 3 maar zocht u nooyt te
trouwen,
En daarom pleyt 'ervoor, het zy hem lief of leet;
Hy was nooyt vuyl alleen die anderen bcfcheet.
Geert, Brilt heen metzulken klap.
Bmnen*
]iL
Hier hofpes, hoe veel fchort er ?
Is 't zoo van pas ?
Pul,
Dank heb.
Binnen,
JU.
Al lang genoeg, men fnort er,
Die 70opjes zijn te duur, airede een mengels kan
Verteert, wat laartme die verbruften Wingertman ?
GaltenohejtToonneel over. Bedrochy Tmfi ^ en Vloeh^
met 'haar toortzen achter hem, en eyndelyk
in *Alimenes wooning,

J I L J O N.
O lord! iswe<^rdehelgeborften? endeDuyvel
Op ftelten ? is die koft, ik fchijt in zulken zuyvel.
De deur gefloten ? zy noch evenwel in huys?
Hoe gnirft het daar ? de Droes, dat folfer lAix gefpuys
Mijn darmen tornen doet, nu ben ik heel verwildert.
Zagt,laat eens voelen,is mijn broek ook geel efchilderc?
't Verftrekte my tot winft, want d'eycren zijn duur.
O fpook ! hoe ftinkt het hier van dat verduveld vuur ?
Ik wil u, Eduard, wel dienen, maar dat brutzen
Van kollen, neen, ö neen ! belo dry enk'le lutzen
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Gebrooken aan de kraag van 'c leere rokje, wie.
Wie zalze naaijen nu, en fluytenze alle drie
Gelijk te vooren ? maar vvac was 'er aan gelegen, *
Indien zy noch in *c eynd aan my haar gat niet vegen ?
Die Toggen ftinken als een goud mijn van Cracerr.
Wat omgebulte rug, wat uy tgeftrekte lerf.
Wat quabben op de borft, wat afgerechte waffels,
Wat bobbels aan de ich oft, wat murven als twee gaffels ?
'k Geloof niet Alimeen dat gy de hoeren fchaft,
't Zijn maakzels van de hondt, die met drie koppen
blaft.
En vraagtge die hoe gy zult Galteno betoveren ?
Zie toe, zy zullen u voor varffche buyt veroveren 5
Want als het kermis is der Duyv'lèn in den H e l ,
Dan vlamt der kollen rey op een doorfteeke vel.
Zie toe, zie toe, zie toe, de kermis ftaat op handen,
En wachtje 5 want me dunkt uw maagdelijke banden
Zijn doorgedraait« O F puf! daar komen ze op my aan.
Ik klim hier op een ftoep, dit 's haar verkeerde baan.
Ik hoor vaak dat de wegh des Droes is na beneden,
Bedrog i Tmß,

en Floek^ujt.

]il. r j N dit ftrekt na om hoog. Waar Duyvel vvilje trc«
•C'
den ?
Spreek P r y e n , eer ik in je zwarte grijnzen proeft,
O pijn 1 ik fterf. 6 w e e ! o Belzebub ! ik hoeft
En leg het hagje neer. 't Is wel, 6 Alimcne !
Die lofle bry zal ü noch fpatten voor de fchene.
Ditfpel i&omgedfaait^
BßaC
• Zogahetièdermeydt,
Wiens loze min in gal, en tong in honing leydt.
Lokirne, brave Vrou, wy zygen weer met lüften

In 't gruwzaam rievel^hof
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Twiß*
De ondeugd kan niet ruften
Voor dat zy Alimeen zal hebben aangerant,
Nu Galteno, vol fpijts, is tegen haar gekant.
Vloekt Mijn zufter, dat 's u voor. het logge aardtrijkopen,
Wijft ons de vyegh na 't huys van Lucifer, bedropen
Met angftig fweet. ik wijk na 't rookend Duy v'len hol.
Volg, volg mijn zufters.
Bed, TuyiflenVloelondit.
Jil.
Zijn die malle varkens dol ?
Al willens in den Hel P de Droeli, was dat Aappen ?
Ik dacht zy zouden piy den kop aan flenters kappen.
Drie fchoone zufters. die drie Hexen zijn gelijk,
Van troni goelik, net gehouwen uyt den dijk.
Haar aaffem maakt de lucht en al mijn leden warrem.
De neuzen zijn gefronft gelijk een kartel-darrem.

] / / . Maar wat wil deze flons ? wegh hang-praay, keer te
rug.
Zie, dat 's een fnavel als het oorgat van een brug.
Wel nacht-uyl, Ipreektge niét ? of zoektge iet ongeriifters
Als krollen? ja ik'denk gyfnuffelt na uw zufters,
Goet, daal ook in de Hel.
Lokirne werpt vlammen van haar Toorts j
en ]ü/on ter aarde.
Lok.
Leg daar, vervloekte fiel,
Zo lang het my gevalt, in't vuylnis, zonder ziel;
]//. Dewereldcdraayt. ikfterf, o Eduard, mijn Heertje!
De bok rijdt op zen gat, zo licht gelijk een veertje.
Ikfterf,.ó! och! och! och!
LoL
Nu trede ik moedig heen >

^
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' Envulmetlogenenhetoorvan Alimeen.
't Fris-uchtent Roze-lichc ree flikkert door de wolken.
De nacht gaat fchuyl, en duykoin 's aardrijks naafte kolken.
't Is tijd, eer Galteno opfchorte zulken wraak,
Dat ik hem opentlijk voor zijne JutFrou laak.
Hier is de deur. wel aan, ik klop haar van de fponde.
Isgondey Moeder van Aïïmene,
hg. TT 7 Ie daar zoo vroeg ?
lok. W
Doe op,/UW buurvrou is't, Isgonde.
hg. Lokirne, dit 's wat vremds.
lok. ,
Ik ben de brief en bod,
En breng u tijding van den pratten Gakeno.
hg. Wat zoudge P koom doen in.
lok. '
Dat zal ik my verftouten.
Wijs my de wegh. ik volg om iet met u te kouten.
Eduardi z.oekende z^ijn Knecht, Gahetjo*
k V7 Erwonder my, en blijf fchier t'eenemaal verzet.
V Waar of mijn dienaar toeft ? wat is 'er dar hem let P
Heeft hem Galteen vermoort, zoo ben ik gantfch verlegen;
En zal den doderfluksgaan dagen voor d^n degen.
Galt. Wel Eduard, hoe nu? neen, fchrik niet voor Gal?
teen,
Hy noemt zich uweflaaf.ik fweer hy is de geen,
Die d'overfieré Nimf, in hoerery volwalfen ,
Zal, bied my uwe hulp, met euvle ftraf verralTen.
Mijn voorneem is, dees uur haar woning in te gaan ,
Etivry wat onbefchaamts den moeder voor re (laan.
,tHof is *er voor u uyt. zy werdt hoe langs hoe bleeker

Cs
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Opmy,door fchamp'retoorn. O Eduard! voorzeekeif
Zijr gy d'onlukkigfte diem' in de wercldt vind.
Maar die d'ellcndigft is, dat 's Galteno, uw vrind.
Edua, Toen ik haar treeken u, Galteen, vooroogen fteldcj
En ftiet my tegens u, toen was 't dat gy me velde,
En drong my aerzeling.
Galt,
Ik bidt, vergeef die fchuld,
En flimmert met geen leet mijn vorig ongeduld.
Edua. Nu, rukt de kling van leer, en wilt uw eden ftijven,
Datgy zo lang mijn vrind als ik de uw zal blijven.
Galt. Hy, die het oprecht hart fteets vergenoeging geefr,
En eens verdoemen zal die valfcb entrouwloos leeft,
Onthou my zijnen Hof, en, na mijn dood, deReijen
Der zaal'gen, zoo ik ooyt zal van mijn vriendcfchap
fcheijen.
Edua. Ik doeden zelfden eed, en wilt eens anders gaan,
Moet my Godts gramme handt met vuur en donder
flaan.
Zijn wy verfpiedt} geen nood, by zal 't niet overdragen.
Galt, Mijn Heer, verhaaft u niet, de borft die is verflagenhdüa. Och l 't is mijn knecht; helaas! is dan Jiljon vermoort P
Galt, Neen, daar's noch hoop, hy zucht.
ytljon droomende*
J/7.
Proferpina, nu voort,
Geef my twee azen, of ik zal her fpel verliezen.
Hoe ! is oom Pluto gek ? de Hel-hondt heeft twee kic'
zen;
Fn Alimeen maar een, noch is't een botertand.
Vertrekt Vulkaan, vertrekt 5 wegh met die vonk, helpbrand !
De luyspook is gcvilt.
Edua.
Ontwaakt Jiljon.
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]ili
Poep! ootje.
Wegh kollen, in de Hel, ga van my, of ik ftootje
Dwars door het middel-rif. Hoe gruw'lijk gaapt de
Meer.
'k En krijg geen wol,hoe fchoon dat ik het varken ich eer.
Maar hey, is 't dagh P wie hier?
Galt.
Rijsop Jiljon,Galteenis't.
J//. Galteen of niet, my dunkt hy in de Maan alleen pift.
Wegh Duyvels inde Hel, zakt mee al na beneen.
Hoe 1 zie ik Eduard in eenfpraak met Galteen ?
Galt. Zoodoetge.
]il'
Praatjes, neen, j ' en knaptme niet, ik fchuwje,
Doe eerft de grijnzen af, flukx beerten, of ikduwje
Dir gladdeftaaldoor 't lijf. 'k zeg, koom niet al te na..
'Edua. 'z Is tijdt ik met mijn kling hem om de ribben (la.
]i!. Dat's mis.
Edua.
Wat doet den fchelm zo overdadig fchrikken ?
Ga/. Heer Eduard, hy koomt miflchien van ftijf te likken»
Verzel my, bidde ik, tot het huys van Alimeen.
]it. 't Is Eduard, gewis, hy is het met Galteen.
Hem, Heeren, hoor een woord.
^^/^.
-^
Waar toe ter zijd geweeken ?
Edua, Doe kondfchap van de vrees, of geef ons eenig teeken
Van die verbaaftheydt; zie, 'k ben Eduard uw Heer.
J'A Ik loof het qualijk: maar waar is de helfche Meer,
Die afgerechte Hex, die met een fwavel-fnir deê
Dat ik Jiljon gelijk een os vil, 'k meen Lokirne ?
Is 't u vergeten dat srv met de zotte Maaedt
Arfire...
^^
Edua.
Noemt gy zot die Eduard behaagt ?
yi' Neen, Heer, 'k zeg zoete Maagd, zozeu niet heefc befcheten.
Edua, Wat reltgeal binnensmonds?
i"'
'k Hebt zellef fchier vergeten.
Ik droomde, zacht maar wat. ik droomde dat Galteen
C 4
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By my in d'Helle ftondc. waar zijn mijn zinnen heen ?
Zo heefr die dieffche kreng Lokirne my befpogen
Met haar vergif, al 't geen ik zeg dat is gelogen.
Mijn Heer, fchoon ofge vvildt, zo lang ik zie dien man
• Ik niet en zal, en ook ik niet vertellen kan.
Gßlt. Mijn Heer, tot wederziens, gy zult meflusverwachten,
Zo 't u gelieft, ik ga met een mijn wraak verzachten
Ten huyzc daarge weet, en blijf de uw met een.
Galteno binnen.
Eäm. Wel mijn gefwore vrind, vaar wel. ö Alimeen !
Wat werde u al gebrout ? ik zal na Ichon treden ,
Om hem uw zaak,en mijne, en Galtenos, t'ontlcden.
L7. Daar, windt in'tzeyl. al was uw arme knecht van
ftaal,
't Is fchande, en wiltge noch dat ik het u verhaal ?
Gy fwetft dat my de kop rechtfchapen rijdt op ttelten.
Edna, Gy zijt telijdigteer.
]//.
Zie zo dan, by zint feiten.
Wat meentge ? 't is geen reys van hier tot Bommel toe,
Dien ik verhalen zal, of zijrge 't druylen moê ?
Ik ben 'er in te vroede, en zal het bakhuys fluyten.
'Edua. Jiljon, gy zijt alleens gelijk de kakhuys-fchuytefij
Veelftanks,en weynig nuts. Nu zeg ons wat 'er is,
Ikluyfter.
]z7.
Op men zien, een goO gelijkenis,
Die fteek ik in men mou. Nu, lieve, zonder gekken,
Ik ga uw groot geheym en vreemdigheên ontdekken •
Omtrent ten vieren in het wijken van de nacht
Hield ik dicht by het huys van Alimeen de wacht,
'k Hadt wel vertrokken , maar het ven (ter ging fteeds
open.
Met quam 'er een heel zacht na my toe aangedropen.
Ik weck, hy klopte, enfluksmen opende 'em de deur.
Hy tradtiiiecin; maar bleef, al knorrende, daar veur.
My I raad eens wie het was. hy bulderde, zy weende.
O ! had
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OI had j'et eens gezien hoe datze ftondt en greende.
Ik docht... maar raadt doch eens wie dat dien Vryer
was.
'k Zie wel, een ieder raakt met Alimeen in d'as.
't Was Galteno.
"Edua.
Jiljon, die grove logen knipje.
J//. 'k Zeg zo hy 't nieten was hy leek hem op een tipje.
Hy fchol de Juffer valt geftadig voor een Hoer.
Ik riep: 6 Alimeen! nu heeft m'u voor den boer.
Dat riep ik even hart gelijk een dief in 't fchaaps-kooy.
Of als de Lange Dirk wanneer hy ftal van Jaaps hooy, '
En mefte zijnen Os met buurmans voeder j maar
Verltaje wel, men fwijgt als 't roepen geeft gevaar.
Ik riep het in mijn zelfs, nu, deze liefjes fcheyden,
En 't fcheen zy zouden nooyt elkander weer verbeyden.
O ! maar dat *s niet met al. flux fling'ren voor my heen
Drie Duyvelinnen door de deur van Alimeen,
En korts daar na vveêr uyt, tot dat de vuyle kollen
Verdwenen fchichtig als drie zufters in drie hollen.
Toen ftont Jiljon enkeek. 6 leyder! wat een fchrik!
Dan zag ikze, dan niet, en ieder ogenblik
Hadt ik het ey gereed:, met quani een ouden fchansbie.
Een ftront-vlieg in het oog, zy fprak van Negromancie,
Zy ftonk, en wipte vaft een fakkel, die beget
Zo vinnig rook gelijk natuerlijk menlJche-vet.
Ik ging, om aan die Hex den buffels-bult te wrijven;
Doch geen kans voor Jiljon, de pry begon te kijven ,
En fmeetmy met.de vlam haars Toorts in *t aangezicht.
Daar lag uw knecht als zot, en vorder geen bericht
Waar dat Lokirne bleef, o gy ! die niet wilt loven
Dat ergens is een Hel, 'k ga uw geloof te boven,
En wacht je voor dat gat ; want raakje eens in die
pijn,
C j
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Dan 2ultge 't voelen dar 'er Hel en Duyvels zijn."
Ik meen dat ik het weet, en wil u gaan befchrijven
Den Helfchen ftaat, op hoop dat gy er uyt zult blijven,
'k En heb geen Cerberus gevonden, maar een deur
Van ftaal, ik fweer daar lag begort een grendel veur,
En was \ een wedding, ik en hadt 'et niet verloren,
De grendel was gelijk de Wefter-Kerriks-tooren
Zo lang» en ook zo dik, daar was geen wijzer an,
En 't.is niet nodig j want de luyfte Heyntje-man
Werkt in der eeuwigheyt. Denkt meefter, of ik kropte
Mijn droefheydt in j maar hoor , ik eyndclijk noch
klopte,
En zocht na uytgang, toen men riep: WieDuyvelis't?
En hoe veel zielen heeft hy uyt den Stix gevift ?
iVlen knerfte 't flotgat, en de deur van een gefchoven,
Vertoonde my van verr' de altijdt-gloeijende oven j
De grendel ging weer toe; daar ftondt ik pal en wel,
Gelijkge denken moogt, in 't midden van den Hel.
Toen quam een jonge Droes , de kop ftak in zen borftcn.
Zijn klaauwen waren niet als etterige korften,
En fprak: Wat doetge menich hier in den Helfchen
brand,
Hoe koomt g'er ? zegt, uyt laft van onzen Rademant ?
Ik popelde vanfchrik, en zag vaft uyt zijn (navel
En oog en 't rookend vuur van ongezonde fwavel
Heen golven. Och! ik riep: Genade, o meefter Droes!
Vergeef het my zo ik jou ydel maak of kroes.
Lokirne heeft met kracht van hare ontfonkte fakkel
My hier geÜingert; ja, 6 ja, ja. Wat gehakkel.
Blijft ftaan, en wacht zo lang tot ik hier weder koom.
Wegh was hy, en quam -weer, en fchepte my op ftrooni;
En noemde 't water Dis, Nu moet ik eens vertellen
De wonderheden, en de gruwelen der Hellen.
Was Lope Vegas hier, wiens fchriften zijn vol lof, ^
% Gaf voor vijfjaren lang hem nu wel fchrijvens ftof.
MiJH

Of Verdoemde Omrom*

43

Mijn leydts-man bracht my eerft ter plaatze daar de
Groocen ,
De Koningen des Aards, al van de dood doorftoocen,
Haar woning hadden. Ikfluksvraagde wie daar liep,
En, koopje dan geen glas, langs al de huyzen riep ?
Tiberius, fprak hy, de Keyzer, die, met kroezen
Te ledigen, zijn plicht volbracht aan al de Oroezen ;
En nu hy in den Hel niet meer te zuypen hoopt.
Zoo dunkt hem beft dat hy de glazen uytverkoopt.
Èn die daar ginder zit, en flikt vaft oude fchoenen,
De gantiche Wereldt moeft zich eer met hem verzoenen.
Het is Philippi zoon van Macedoniën.
'k Dacht, hebben zulke liên zodaan'ge troniën
Hier in een duyfter hol. En moet nu Alexander,
V>iQ eertijds met zijn kling floeg wallen van elkander.
De muylen lappen van Aleólos tovervoet,
Die eertijds alles hadt in grooten overvloed ?
Wat zal een Lapper zelf dan in den afgrond wezen.
Met zag ik een plakaat, dien ik terftont ging lezen,
Dus luyden 't, is het my niet uyt den kop gegaan :
Die dezen beliehen wegh zal wagen in te flaan,
't Zy Burger, Prins, of Boer, en zich met een verftouten
Om met de fnootfte Droes van d'heele Hel te kouten,
Die hem een leydtsman zal verftrekken, klopt terftont
Twee duyten in zen vuyft, en tweemaal op zen mond,
Wy Pluto, Radamant, en Minos, en de Reyen
Van d'alderhevigfte, en de wreetfte Razeryen,
Dit geven uyt 't begrip van ons verdoemde zaal,
Geteekent ^iran. Op Corredie Arbitraal.
Goed, zeyde ik, dit 's gerijmt, en *k boor van Jran fpre°
ken:
Heeft zich die Duy vel rede in eenen ampt gefteken ?
Dat's wis; want op der aard verfleephy zijn verftand
Om Droes te mogen zijn, en wierd als Droes verbrand.

Nu
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Galtmo en Atmenej

Nu is hy 't vuur gewent. *k zag aan een bank gezeten
Meer dan acht duyzend, en dat waren al Poëten,
Die dronk uyt de hengfte-bron een druppel vijf of zes,
Decs rijmde, een ander zong, en klaagde zijn matres,
Het fpeet hem dat hy hadt by haar op 't bedt gelegen,
En na geen zoet verzocht, en zo geen zoet verkregen.
Mit quam 'er langs de bank een rokerige vlam,
Die my 't gezicht van haar, en haar gedicht benam»
Dit drukte my het hart j want ik heb meê gezopen
Den Hipokreenfchen dronck met roemeren van floepen.
Dat weetge zellef wel. wijl ik, 6 Eduard!
Zo bezig in het rijm der Dichters waar verwart.
Verloor ik d'ouden Droes j maar gingfluksoverdenken
Dat ik twee duyten moft aan mijnen leyder fchenken.
Dies tafle ik in men zak, mit quam hy als een Graaf,
En viel voort op den tol gelijk een helfche raaf.
I^dua. Jiljon, mijn lieve knecht, hoe kunrge 'et al onthouwen?
J//. Maar 't haperde, ik begon allengs den kop te kieuwen;
Want Pluto deed my op een fwarten Vogelgrijp
By hem neerzakken door een lange fchoorlteen-pijp.
Zo dra het beeft verdween, ging't als een merry brieffen,
Het was heel glad en zacht, ik voel 't noch aan mijn Heffen
En lenden, en gedarmte, en tugge-been en kuyt.
Het tafeltje flond rond. een ieder man een guyt.
Toen Pluto (prak : Mijnvriendt, laat ons met kaerten
fpeelen.
Mijn Heer, zeyde ik, de tijdt die mocht u licht vervelen.
Met was de torn e weg, en ik nu by mijn Heer.
Ldua. Jiljon,'k beloofje een hoed, doet zulken reys eens

weer.
Lo'
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Lokivne nyt^
J / 7 . / ^ Eduard! daarkoomtdietover-furi,Heer-oor^
\ ^ Helpme.
\Hon ter zyden^
loh.
Gy, die Arfier bemindcj zie hoe ik weer koom.
Gy ruymt de fchoot te veel. 'E is met u heel van 't mal.
Arfire fchent en ftoot u vaft aan leger-wal,
't En zy voorzichrigheydc van fchipbreuk u behoede.
Arfire zoekt den flag. hoe zijtge nu te moede ?
Of twijffeltge aan mijn woord ?
Ediia.
O neen, Lokirne, neen.
Ik ken de aarden van Arfire en Alimeen;
De fnoeying my behaagt van bey die Alflem-fpruyten,
En wiltge, brave vrou, met my haar val befluyten,
Eyft 't geen u luft tot loon. ik fvverc by mijn kop
't Zal u geworden.
lok.
Geef my daar een fteek-ftuk op.
Ik wil ten zevenen u t onzen huys verbeyden.
Weeft gy te vrede, ik zal hetftukten eynde leyden.
Koomt met Arfire Hechts , maar wacht u voor Calteen •
Doch zo Arfire kan, Izy koom met Alimeen.

VIERDE
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Galteno, Didertk^ z.^n Knecht*
met haar gevolg»

Ttrßme,

-D^^. TV yT Yn Heer,'de wind waait Ooft, men wacht na
i V 1
^ alleenig.
X, T 4 . Ik bidde (poeit on s reys.
^z"*
Is dan u hart zo ftenig ?
'k Moe;

4^

Gabeno en uilmeae»

*k Moet u geleyden.
Oalt.
Neen, maar neem dit waarde pand
In fchrift. menloft hetfchut. Leef Jang mijn Vaderlandt.
Tirfinne, hou goê moed, 't is tijd, hoog tijd te (cheyen.;
Vaar wel met deze kus. Gods hand zal my geleyen.
Vaar wel mijn tweede ziel. zie hier de lefte gunft,
Die 'k u in fchrift vertoon, ontfang de flechte kunft,
Maar hechte trou. Vaar wel, 6 Paerel van de jonkheyd |
Door\yelkers oog miijn hart verfmacht in liefdes vonk
'leydt.
Blijf my getrouw, ik ïaLu lieven trots de Hel,
En Haat, en Duyvel. Lief, vaar voor tien maanden wel.
Galt. en Did. binnen,
Tir, Wanneer een fchorre buy van blixems, donder, winden.
En hagel-vlagen, land, gewas, geboomt verflinden,
En.torens treffen, ftaat den fwakken menfch verftelt;
Maareen die zulken ftorm van onluks-rampen quelt,
En velt als machteloos, waar zal een Maagd zich wenden ?
^,
Ja hier is noch een tröoft in mijn benaaude ellenden.,

Zy leeft de vaar-wel van Galteno aan haar.

H

Et dondrend fchm begroet mijn Vaderland.
Het Ooßen fchaft ons wel-geivenße winden»
De holle Z^e fmlt op aan alle k^nt.
De TLeylen ßaan in top met bey de blinden*

Bedrukte Maagd;, bedaar uw wenend oog ;
Wilt met een kus, Tirfinne, ßechts^geleijen
\Jw Celadon-y indien den Hemel-bpög
IJ fchrejen üet^ ÄO ttjt hj ook^aan ^t fchre^en.
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Een heiifch verz.oek^heeft.£Harder Celadon:
Bat gy 'f gehedt tot an^er houdt mijns levens,
Och .' bidt voor my^ mijn uytverkoore Zon^
Zo fchaft de wind goê reys en voorjpoed tevens»
Treur nu bedwelmde ziel, de trouwe liefdes-plicht
, Vermaant u, houdt zo lang de zeylen in 't gezicht >
Daar Celadon mee vliegt na verre en woefte ftranden.
O Goden ! doet zijn hart in ftaad'ge gloeden branden ,
En gun zijn wederkomft, op dat ik na den druk '
Zijn min genieten mag.
Binnen^
G A L T E N O*
Galt,
O bitter ongeluk!
Waarom heb ik ons min niet met mijn bloedt gezegelc
Toenze aangevochten wierd ? zy was te ongetegelc.
Waarom verlaat ik dan de JufFrou ? nu Galteen,
Ga heen, en ftilt den moed van uwen Alimeen.
Noch eens, miffchien voor't left, dien afkeer aangefproken,
Noch eens met ftribbeling ons beyder kop gebrooken.
Hoewel het ziedend bloed^ haar d'aderen vermoeit,
Hoewel zy nu met vuur des wraaks haar vuurontgloeir.
Nochtans mijn hevigheyt, van haar gebrek befprongen>
Bevind zich redelijk en deerelijk gedwongen
Tot zoening, mits ik eens vaft voorgenomen heb
Den reys uyt 't Vaderlandt. O mijn Tirfinne! fchep
Doch moed, geen ongeduld uw Maagdeboezem drukke.
Vertrek ik, 't is om my den haat uyt 't hart te rukken.
Hier wooni dat fchoon juweel. Zie ik de moeder niet ?
Ja, met Lokirne. goed, dit 's lichting van verdriet.
Zß«

4^

Caltem en uHmene^
Lokjyfie, Is^nde* Galteno^

loh T K wenfch u goeden dagh. gedenk aan zulke ranken.
Isg 1 Ik heb u voor dees gunft wel hartelijk te danken.
Tot op een ander tijd.
lok. hmen*
Galt.
Isgonde, met verlof.
Jsg. Wie jaagt u hier ?
Galt.
De min.
Isg.
Die logen is cc grof.
Den afkeer dwingt'er u.
Galt.
.Uws. Dochters«
Jsg.
.Welkers liefde.^
Ga/t. Tot mijnen naaften, die u anders overbriefde
Loog door zij n hals.
Jsg.
Galtccn,'tislang genoeg gevrijd.
Galt. Ja al te lang.
Jsgy
Ik weet gy logenachtig zijc
Galt. Uw dochter tnede.
Jsg.
Ey! dar verfchoont niet uwe zonden.
Qalt. Noch mijne d'hare niet. maar hebt gy ooyt bevonden
. .,, ,
Dat ik los-willens, en met wei-bedacht gemoed ,
. IVlet logens heb beticht de ftooklter van mijn gloed ?
Daar koomt de JufTrou zelf. uw dienaar,. Alimene.
Alimene» Galteno, Jsionde.
w leven nooyt geweeft -, maar een die my voorhene
Veel woorden heeft verleent j en nu met achterklap.
En logens overtuygt.
Ga/t.
'
Stel vry uw valsheydc fchrap.
Wilt gy mijn oprecht hart met laftcrmg beftrijden ?
Ik zal my voor dien vloek en lafter-tong wel mijden.
O ziel 1 door wie de min mijn dartelheydc vervoer.
Waar:

U
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Waart gy zo eerdijk, men fchelde u voor een Hoer,
Men zocht met vlek den gloor üvvs maagdoms te verdelgen ,
'k Zeg waartge een eerb're maagd zulks zoud gy u niet
beigen ;
Maar nu, vermits de glans is van uw kroon berooft.
Nu koomt de valfche tong, en meent dat zy verdooft
De waarheydt en de trouw met onbefchofte treeken.
Gemeenlijk is na d'eer de fchaamte mcê geweeken.
Vriendinne, neen, ai zijn uw kaken zonder bloed,
Uw woorden zonder flot; mijn ongekreukt gemoed'
Houdt ftant gelijk een klip, die met zijn mede-blinden
Het fwalpen van de zee, en 't bruyfchen van de winden
Verduurt, belacht, en tart. 'kben droevig noch verheugd
Om uwe val, maar blijf by d'onverwikbre deugd.
Uw afkeer zal mijneer ( wilt van geen logensl wijgen)
Uw afkeer zal mijn eer doen des te hooger ftijgen.
Ik heb, 6 Alimeen ! getuygen datge zijt
Van hoeren-aart, en datge hoerachtig hebtgevrijr.
Jsg. Ik bidt u, Galteho, wilt doch met heufche reden
Op mijn bedaagde ziel, en op haar zeren treden.
Oa/t. O Juffrouw! fteun-pylaar in ganfch het huysge«
zin,
Ik fweer het dat de wraak van haar vermalte min
Al lang te been zou zijn, en wel in duyzend monde ;
Maar neen, gy hebt mijn hartruvvheusheyt is 'rjsgonde,
Die Alimeen bevrijdt.
l%'
Nu Galtenoj zit neer.
Gijlt. Zoekt gy verzoening ?
/^.g.
Ja.
^^^mDie zoek ik nimmermeer.
J^i' Mijn Dochter, is 'er iet dat gy kondt wederleggen ?
Schreytj en ontkentge niet ?
^/^'
Wat zalze tegen zeggen ?
D
De

fo

. Calteno en Aliméitey
De zake fpreekt van zelf. ik fwijg, het geen gering
En los is, die byna tweejarige handeling,
Dat klimmen op uw koets, dat zuyk're zoppen fchcnken.
En ftreling door den bank, beftuwt met hoere-wenken,
Hetboezem-zuygen, en der lenden kozery,
Ik fwijg van liefdes-zee, het hoog en laag gety;
Maar een woordt, om mijn reen met waarheydt te beveften»
Een woordcdat eene woordt moet eens ten lange leften
Uytbarften, hoort: Eenmaal dood verre wig en geel
Ter luchte zijden aan het vryer-graag juweel,
't Geen ik niet noemen wil, zal van ons min gewagen,
Isgond*, hebt gy uw vrucht niet onder 't hart gedragen ?
Getuyg de waarheyt dan. gy looft mijn zeggen niet;
Maar looft uw nieusgier oog, de vorfch zit in het ried.
Zo ik geen waarheyt fpreek, den Hemel moet my fchen»
den.
Nu 'k zie, ó Alimeen ! ons ftreelen in ellenden
Verandert is, zie toe, of zoekt uw moeders ruft.
En Iaat ik nu, tot zoen, van u zijn afgekuft.
Alim. Eer zal de fwarte nijdt in zuyv're deugd veranderen,
Eer ik u kus.
Qah.
Nochtans wy deden 't wel eikanderen
Voorheenen.
^{im.
Schender, ga, en pocht op uwen Rijm.
Ik kus de nare dood, en u niet.
Isg,
Och! ik fwijm.
Mijn geeften zijn verhuyft, ik moet na binnen treden.
Qialt, Isgonde, 'k blijf uw vrind, gy, laat uw hoere-leden
Verleggen van een borft, die my wel wreken zal.
Gedenk uw weygering.
Qalt. binnen,
Ahm.
O dodelijke gal,
Diege in mijn boezem braakt! zijn dit de honing-woorden.
Met welke gy mijn ziel 20 vaak voor heen bekoorden ?

Uw
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Uw lippen zijn gezoomt met Nedar en Ambroos ;
Maar heel de mond vervalfcht, en heel het hart is voos.
En goddeloos de tong. wie ftrekt me tot een hoeder ?
Ween u bedurve kindt, ween met my, droeve moeders
'De dolle fchenziicht holt. koom weder Eduard,
Zöge eyndigt mijn gezucht, ik eyndig uwe fmart.
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Jchofu Eduard. J'tljon, Arßre. Alimene*
Ich, ¥ T r 7" Elk is uw voorneem nu ?
faC % & /
Lokirne moet ons fcheyden,
lek VY Daar preftmy iet.
Ldua.^
Ik zalutot die vrou verbeyden.
lek- Ifc fweer mijn wederkomft.
Binnen.
^rf.
Mejuffrou, wel, hoe dus ?
Gy zucht.
Edm.
Ey ! wéygert my geen vriendelijke kus.
Alm. Wegh, kuAuw tweede ziel, dieftaat u meer ter
handen.
IkmeenArfire,
Arf,
Neen, gy zoudt uw nagels branden.
Edtta, Doch dit en fpoey t geen wegh.
y4rf.
Koom, treden wy dit door,
^dlim. Verwacht niet'tgeenge zoekt, daar is eenfchutzel voor.
Ichitn. Tirßnm» Lokirne*
\Ji Yn lieve nicht, hoe ftaat u wezen zo mismoedig ?
^ Y^ Is Galtenós vertrek uw wedermin te fpoedig ?
Hy zal te vaerdiger, met euv*le wraak gemant,
; Hetieylen uyt het Weft in 't waarde Vaderland.
D Ä
Hier

p

Galtem en Alïmmèy
Hier woont de Toveres.
lok.
Dat paffen wy te gader.
Ttr. Ey ! zo ik bidden mach, mijn Ichon, tree niet naden
Ik fchrik voor zulken peft.
loh
Mejuffrou, 't heeft geen noot.
Tir, Gy zijn de bare Droes, of wel de nare Dood.
Lok. Heer Ichon, zoogeziet, hier zijn twee goude koppen ;
Gy mijd de kleynfte, ik zal de wraak haar moedwil floppen,
Zy is tot walgens vol, en fwanger van de ftraf;
Dees dagh geraken licht twee Juffers in het graf.
Tir. Ay my! wat feex is dit! koom Ichon ,'k wil vertrekken.
Ich, Neen nicht, wy moeten met Galteens beminde gek*
ken.
Beminde! ja,voorheen; doch nu zijn dulle haat.
Daar zijn zy. Vrinden, wel gykoomt te lijdig laat,
E^ftard. ]iljon^ Lokirne» Afjive. Alimem* Ichanl
Tirßnne. ^dle^o. Megera,
Erfchoan my, 't is de fchuld van Alimeen, de Joffer
Wil altijd aarzeling.
lok.
Vrindinnen, ziet, ik offer
Dees mijn genegentheyd, houd u op eene reek.
Aleéto en Megeer, die gruyzig ziet en bleek,
Koomt uyt op mijn bevel. Arfire, ontfang dees beeken
Aanvaart gy Ichon deze. ik zal mijn kunfen zeker
En wis beginnen.
^rf.
Daar, Mejuffrou Alimeen,
Ik heb mijn plicht volbracht, gy lieve, volgt de geen
Die uwe fpeelnoot is.

V
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tirßnneßaat Aïimene de Kelk van den mond.
ttr.
Vertoef, ó Alimene!
De Kol zoekt uw verderf.
jirf.
Wat voel ik? ach! mijn benen
Verftijven. wat is my rampzalig menfch gebrbut ?
Die drank, helaas! die drank heeft my aan't graf getrout.
hh Op Duyveliniien, of het zal hier euvel dagen.
^ff> Ik ben te machteloos om zulkenflagte dragen.
Help Goden, och ! ik Iterf, ö ! wee my!
tir.
Ik beklaag
Uw onverwachte neep, en fchuw die f ware vlaag.
Ichon, geley uW nicht, 'k en zal niet langer toeven.
Ich, Hoe wil dit gru wel-ftuk u, Eduard, bedroeven.
Ichon enTirßnne binnen.
Ahm. O Hemel 1 wat wil 't zijn ?
EduA.
Mijn lief, aanziet het ende.
Lok. P p moeder van de wraak, en zufter van eilend.
*^tó Hier zijn wy.
Edua,
Fluks Jiljon, ik ben on% u verlegen.
Voort fchelm, aanvaart dit toii,en ftrikt^er wel te degen.
lok. O reekels! wat's u doen.
Edua, •
Gy, die de lieve maagd
Hebt omgebracht, weet dat de weder wraak u plaagd.
V' Mijn Heer, zy wringt 'er noch , wilt haar het hare affteeken.
liljon die meende zich zoo haaftig niet te wreekcn.
Ldiia. Daar leydt de rhoorderes, de tover-Duyvelin,
De kanker van mijn liefde, en vai) Arfires min.
}/. O Eduard! ik fchrik.
•^lirn.'
Mijn Heer, wat willen dezen ? ,
^eg. Geen menfch en hoeft voor my noch mijn gcfpeel te
vrezen.
Nu zufter, fleept haar voort, des donders dol geraas
D 3
Ge^
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Galteno en Almene» .

Getuygt dat zy is ons, en aller Duyv'len aas.
Daar leydc des Wereldts fchrik in 't hof der gruwelheden.
MeB. Wy volgen haar, en gaan voor eeuwig na beneden,
In d'heUche barning met Lokirne, die den loon Na werk ontfangen zal. gy, wacht u voor de hoon,
En leg te zamen neer gantfch ademloos befweekea '
Voor weyn'ge tijd, tot dat wy beyde zijn geweeken»
De gordijnen vallen^ f»
gaan t^eer op, ,
Ceefl van Aïfre. Eduard y Alïmem^ Jitjon^ ,
beginnende te bekomen*
Arfires beul, vermafte vloek der vromen,
T Yran,
Of meentge dat uw feyt nooyt aan, dendagh zal.komen ?
Hoor 5duard,gy toonde u als Arfires vriend,
'k Bekenne fchuldt, ik hadt noch fwaarder doodt verdient.
~
'
Maar hoor, oïduard ! roervogel van deesfampen*
Molt gy my ftoten in het Rijk vol nare dampen ?
Geveynsde, reukeloze, ondankbare maagde-haat,
Warzuchtige, neen, neen, berou koomt nu te laat. . ^
Den Afgrond bulkt,en loeit,en galmt door doflre trompé,
En fpalkt haar muyl, en haakt verhit om u te dompen
In haar gezolfert wrak. Hoor Eduard, de wraak,
De woede weder-wraak, geen galg, fchavot, noch
kaak;
Maar door uw eyge kling zult gy de ftraf bekopen.
Mijn uuren, niet mijn wraak, zijn treurig afgeloopen.
Is nu het boos gemoed verzaat, en zonder wrok ?
Of zoekrge nevens my een and're mede-brok
In Plutoos Helle vondi? hier helpt geen angftig fïene.
Ont-
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Ontwaak, volvoer de buy, ontzielt ook Alimene.
Verrader van uw Lief, Eedtbreeker. hoe ! gy lilt,
Èn fchroomt,o wraak ! 6 neen! de wraak is niet geftilt»
Haar geeflel-fweep u nijpt, en ftraamt de fiele-lenden.
Gy zult met eyge handt uw eygen boezem fchenden.
jifm. Wat zaam-gerotte fchuym van helfche Reyen ftaat
Gedurig voor mijn oog ?
G. %/. ^yf.
Eer dat Arfire gaat,
Zo weet, ó Eduard! dat ik u ftraks zal beyen
In het gezelfchap van de doodfche Raferyen.
De aarde fplijt, en baant my 't pad na ond'ren toe.
Wraak, Eduard, o wraak!
Edua.
Ik ben dat ktiarfTen moê.
Het dunkt my dat Diaan haar zilvere garelen
Om Phoebus hene flaat. de twee-paar verre deelen
Des Wereldts ftaan in brandt. Jiljon, help, blus het
vier,
En rukt my uyt den gloed:, geflookt door vrou Arfier.
Wel, waar is Alimeen ?
Jii.
Hier leydtze, Heer.
Edua.
Doorboort 'er
Met dit verdoemt ge^yeer.
JiL
'k En durref nier.
Edua.
Vermoort 'er*
't Werdt datelijk uw beurt, 20 gy halftarrig zijt.
Jï/. Koom, geefd« degen dan.
Alim.
O fmart! ó bitt're fpijt!
]//. Zie toch, mijn Heer,zy leeft, en ftaat weer op,gerufter
Dan gy of ik.
^lim.
Arfier, dien ik als mijne Zufter
' Beminde, wie heeft u dit ongeval gewrachc .^
^dua. Dat ben ik Alimeen. ik, die de deugd veracht,
En moordt, en bloedt omhels , en duyzenden gebreeken.
Heb van uw min my op Arfire willen wreekcn=
En gy, 6 Galteno! die d ongelukken tart,
D 4
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VVatzijtge eel-aardig, ha! wat zij tge een moedig hart l
O JufFrou! g'hebtdien Heer zo menigmaal gezogen
Den zizer uyt zijn mond, de tranen uyt zijn oogcn >
Gy heb,t zo menigmaal, door wulpfche tokkeling,
Verleydt dien eerlijke en manhafte jongeling j
Ook was 't op u gemunt, en Galteno is hene
Uyt't Vaderland, deesflag geeft hem zijn Alimene.
\/ihm* Zijtgy,mijn waarde ziel, vertrokken zonder zoen?
Wat hoop zal Alimeen in haar benjaautheydt voên ?
Ji/. Mijn Heer.
Edua.
Zacht fchelm. ftil hoer. ik zie Arfire klimmen
Van ondren op. koom hier,o fchoonfte van de fchimmen,
Koom, kuft uw Eduard.
hhm.
Heer Eduard ! hoe dus ?
Gy zijt niet redenloos.
Ee^ua.
. Arfire,flechseen kus !
Hoe lieflijk is uw mond, dewijl de longen lozen
Een koftelijke geur van Leliën en Rozen.
Hoe zoet is u gezicht! 't is vuur alwaarge lonkt.
De Zonne-ftralen uyt uw ftralen zijn gevonkt.
O aangename hals, met twee al balt e vouwen !
O wei-gelukkig hy, die 't ov'rig zal behouwen
Voor zijn geftreel alleen!
klim.
Verwacht ik meerder fmart.
Hoort na uw Alimeen.
Edua.
Die ftoot ging my aan 't hart.
Wegh Furi, die de kruyn, met padde-flijm beftreeken,
Tot op het voorhooft ftrekt, en wijft op bey de teeken
Die gy gevallen hebt. zijt gy dat Alimeen ?
Ik zie de woede wraak, met haar bebloede leen ,
Mynad'ren. hierjiljon, mijn,borft weer, wilt niet rep"
pen,
Sta vaft, ik zal met een die nacht-raaf onderfcheppen.

hrß'
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Arfires Geeft van hïnnen.
Wraak, o! wraak Eduard!
^dua.
Wie roept ?
G. V. Ar f.
Men toeft u hier.
O wraak!
^dua,
Arfire, ik koom, dat gaat na Kalchas vier. Schep moed, 6 Eduard, hebt gy 'er niet bekomen
Op aarde, gaat, en trouwt haar in de helfche Aromen*
]//. Mijn Heer, wat wiltge doen ?
^dm.
'k Moet by Arfire gaan.
iVlaar zoud zy, regen wien ik heb het feyt beftaan ^
My wel bekennen voor haar Bruydegom ? dien heekel',
Doorprikkelt my de ziel. Wel aan, vergifte reekei.
Die wacht houdt , laat my in , vaar met uw baffen
voort ;
Geef ruymte aan Eduard, ontfluyt de gloênde poort,
'tïstijdt, en overrijd, Arfire heeft haar ontregen.
Nu, wakker dan mijn handt, eens pijn, enahijdrzegen.
Gelijk Cicheer wel eer verwachte haar oorlogs-beldt.
Zo even legt Arfire in 't Elizeefche veldt.
G. V, Ar/. Waar toeft gy, Eduard >
^dua.
Ik ga u, onverbolgeh.
Door zulke vlammen in den gruwel-kelder volgen.
O wee ! vervloekte ziel, verhuyft, en neem geduld.
Gy hebt het feyc begaan, betaalt dan uwen fchuld.
Vaarwel, mijn Alimeen*
'i^y"'
Waar wiltgy heene fweven.
t^düa. Ik zal die valfchekus Aieóto wedergeven j
Wanfchape monfters van den poel vol diep verdriet.
Zingt voormy en Arfire een ys'lijk Bruyloft-lied.
D jr
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Beftrooyt, in plaats van palm, den wegh met adders«
koppen.
Ik zal uw Furiën den hollen ballig proppen
Gaan met mijn bloed. Vaar wel geveynsdeAlimeen,
Gy zijt de oorzaak van dit treurig fpel alleen.
Zie daar de blote borft die gy wel eer doorgriefde
IVlet uw vervalfchte min, en Godvergete liefde.
Zie daar de laatfte druk na lang-gelede fmarc
Arfire.
G.V.Ar/, Wraak.
'Edua.
Mijn Lief, ontfang uw Eduard,
Hy doorfleekt zich,
'Mim. Heleen, die Trooijen deed in rook en vlammen blaken.
En ftiet ter aarde neer haar Koninglijke daken,
Hier eyndigt uw verdriet, mijn rouw begint met een.
IVlen fpreekt niet als van 't vuur, geftookt door Ali*
meen.
Wat baart mijn valfch gemoedt ondraaghlijke ongelukken !
Zy kon Heer Galtenösgetrouwheydt onderdrukken.
Nu, deze zijn van kant, de eene door het fwaerd,
. -^
En d'and're door een dranck. Ben ik de doodt niet
waard ?
De wraak verftikt aan bloed. Gif-mengfters, Deugciedekfters,
Aledto en Megeer, Hei-poften, moord-verwekftersi
Koom, troont met u een Hoer, vervreemt van tucht en
eer.
Mijn krachten zijn vergaan. Helaas! ik ken niet meer.
Vergun, ó Eduard! dat ik mijn dienft ocftede ,
Én kus uw doode mond. fchrik voor geen Hoere-leden»
Zy zijn de wraak belooft, mijn Galteno, vaar wel.
Op u, op anders geen ik mijn vertrouwen
ftel.'
.
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]iljon,och! help, ik voel de blaauwe tong zich lijmen
Aan d'Hemel van mijn mond. ay my !
]il.
Zy is aan 't fwijmen.
Vervloekte JufFrou, wiens geweten is vereelt.
Gy treurt, nu dat de Rol is fchendig afgefpeelt.
Voor my, ik ruymde Stadt. De waarheydt zal getuygen.
Dat helfche afkeerigheydt haar zelven werpt in duygen.
Dus woedt de felle wraak, als trou vermijd den val.
De Hoerfche trouwloosheyd barft aan haar eygen gal.

