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Moln ßulle hafva lagrat ßg ofver honom 1 Dagens vedervär-
digheter k) skulle hafva skrämt honom. I) !

fåfom det Chaorifka niorkrets anförvandter, och Sns fjelfva
handlingen hvarigenom de vilade, att de uppträdde, fålom
det förras håmnare. Denna ålickt fynas åfven de följande
uttrycken fordra, fom ännu tydligare framkalla bilden
af den ftrid, fom man altid tanker lig, emellan Jjufet och
mörkret. Andre: Måtte honom mörker och ikuggor om-
il α t i t! måtte dyfler ikugga honom omfattat! And. FinAernifs
und Dunkel miifsen ihn iibervåltigen! verunreinigen!

k) hårleda fomlige från och öfverfåtta med
iyårtor, i anledning af klagov. 5, 10. Andre hafva velat
igenfinna i detta ord benämningen på ett nordiikt folk,
fom gjorde infall i de fydliga länderna. Gallilka ordet
Kymr anlags vara detfamhia, fom Graskernas Κιμμϊςϊοη He-"
hraernas : Vofs Alte Weltkunde bey d. len. L. Z.
Alla de aldfte öfverfåttare deremot hårleda ordet från

anfe η fåfom praefixum och öfverfåtta -nmed amaritudi-
nes, hvilket Gefenius förklarar med orden: jegliches Unheil,
was einen Tag betreffen kan,

1) Se ij Cap, 24 verfen. Andre: tillbaka fkråmt! ... till-
bakalkräckt. Andre: mache ihn grefsliich. Ihn ichrecke jeg¬
liches unheil!
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v. d. Denna natt, henne skulle det yttersta mörkret m) a-
nammat! Med arets ängar skulle hon icke förenad blifvit!
Uti talet i månaderna Jkulle hon aldrig ha/va kommit ii)!

v, ,7. Si! denna natt Jkulle ha/va varit enfant! Intet glad»
jens ljud Jkulle ha/va inträngt till henne o)!

v. 8· Henne Jkulle de, fom förbanna dagen, af/hytt hafva ρ)!
Ve, fom färdige äro, att krokodilen framkalla!

rn) böN. 111. ar blott till genus, fluidt från det mörker, fom
omtalas i Exod. io. 22» och hvilket var iådant, att in¬
gen Agyptiec fåg den andre i tre dagars tid, under det att
Israeliterne egde 1 jufet i ilna boningar. Andrer Die nacht
müfse ein Dunkel einnehmen. Andrei måtte fordårfvet hen¬
ne bortrycktl

11) Andrer Sie miiise nicht in die Zahl der monate kommen
Andre: I månadernas tal icke intagen blifvit!

o) Andre: Ja! diefelbe nacht, ile fey unfruchtbar, es kom¬
me in fie ktiu Jubel! Andre: Siehe die nacht uuifse ein-
fam ieyn und kein jauchzen drinnen feyn. Andre: måtte
hon varit ofruktfaml af ingen glädje ledfagad 1

ρ) Andre: Sie fey verwiinfcht von den Tage·Fluchern, Die
es wagen, zu rufen dem Leviathan. Andre: måtte de
dagbefvarjare henne förbannat, defse fom Leviathan bcfvar-
ja! Måtte henne afvånda kunnat* de fom dagar forfvaija 1



II

ν. pt Formorkade ßulle hennes ftjernor hafua varit! Hen¬
nes morgongryning ßulle ha/va vanfat på ljus, men det ßulle
icke &a/va kommit! Och morgonrodnadens ögonbryn Jkulle hon
icke Jkådat hafva q)!

v. ίο. Emedan hon icke tillßSt ingången till mitt moder lif r)
och ftdngde plågan ifrån mina ogon.

v. ii. Hvi vardt jag icke dåd, flraxt vid moderjifvet s)!
Hui gick jag icke utnr moderlijvet och gaf opp anden!

v. 12. Hvarfore voro Jkoten mig till måtts! ochbrSß! dem
Jag di Jkulle.

de, fora hjcltar åro, att Crocodilen framkalla! bortönike
henne de, fom bortönfka dagen, de, fom färdige aro, att
Krokodilen framkalla! Se 5 Cap, 3 v. och «lijM 1 Mos. 1)37·

q) Andre: ... O! att hennes iljernor förmörkade blifvit! att
det ljus hon våntade aldrig hade kommit, och hon morgon¬
rodnadens blickar aldrig ikådat!

r) Andre: Weil fie mir nicht fchlois die pforte des mutterlei-
bes, und nicht den Jammer verhüllte vor meinen äugen.
Andre: die Thür meines Leibes. Andre:... min moders lif.
Andre: det lif, lom mig födde, öpnades.

O Andre .. ., ^ im mutter leibe.. .2 .von mutterleibe an! An¬
dre: Hvi omkom jag icke uti moderlifvet? under födfeln,
hvi förgicks jag ej?
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v. ij. Ty nu Jkulle jag annars ligga: och hvila 5 hade
jag då affomnat jkulle jag nu hafva, ro t),

v. 14» Såfom jordens Konungar u) och rådsherrar. Jom
jorgångelfens platfer bebyggde v) ,

v. zj-. Eller lika med jofßar, fom gnid hade T fom ßnet
grafhus med ßlfver fyllde *).

v, 16. Eller kunde jag icke hafva blifvit, fom et förtidigt
foßer! fåfom de barn, fom ljufet aldrig Jkådade y)l

t) Andre: Denn fo lag' ich nun, und raftete, Schlief und hat¬
te ruhej

uj Se Cap, 29, v. 6.

v) Andre: Die fich Trümmern aufbaueten. Andre.* Die
wiiflerieyen anbaueten. Andre: hvilke förhörda palat-
ser tili grifter byggt. Andre: Som fig uthuggna grifter
beredt.

x) Andre: Ja lika val, som furfiar, hvilka guldågt, och öm-
nigt illfver anvåndt på deras hvilorum r Ja bland desse
mågtige, som guld for iig flöße, hvilkas hvilorum med
illfver beklådde öro»

y) Gleich todter Fehlgeburt, war' ich nicht, Gleich hindern
welche das licht nicht fahen; Andre: O matte jag,
lik et förtidigt foder, varelse aldrig fått, såsom barn, de
ljuset aldrig skådat.
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ν. ΐ7' Nedgrafd, där tyrannerne uphort att rafa, och där,
de uttröttade hvila;

υ. ig. Där afven fängar äro i frid, där de icke hora
pädrifvarens råfi ;

v. ig. Där den ringe med den niägtige är jänigod > och
trälen ifrån fm herre fri 2) ;

v. 20. Hvi fkall Gud forlena Ijufet ät den lidande, och
lif ät qvalda hjertan!

v. 21, Ät dem, fom efterlängta dåden, och han kommer
icke; fom gräfva efter honom, mer än dolda Jkatter ;

v. 22. Som glädja fig ät graf hågen aj, frogda fig, att
de en graf finna;

v. 2j. Ät en man, hvilketu väg är Jlångdr och huilken
Gud fä kringvärft hafver b) .

z) Klein und grols ifl dort, und der knecht ίΛ frey vom
herrn.

a) Andre: die {ich freueten bis zum Jubel, Frolockten
wenn fie fanden das Grab. Andre: hvilka (kulle fröjda
ilg åt de dödas boning: glådjas om de grafven funno ?

b) Andre: Dem manne des weg verborgen ift... And. der keinen
ausgang fleht.
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υ. 24. Att min fuck likfom mitt bråd gar in i mig, att
tnin jämmer utbryter fctfom vattufloder c);

v. z$. Emedan d) det, fam jag Jet mycket fvuåtat, har
träffat mig\ och det, fomjng fårjkr lekts före, har hem/åkt mig e),

v. 26. Icke är jag lycklig! ock icke är jag lugn! och
icke har jag ro! och orolighet har hemfukt mig f).

c) Andre: Vor meinem eifen her gehen Seufzer, und es fho-
met wie waffer mein Geilohn. Andre: Denn wenn ich

eilen foli, mufs ich feufzen, und mein heulen fahret
heraus wie waffer. Andre: Suckar fortaga mitt brod: såsom
vattufloder gjuter iig min jämmer. Andre: ty fuckar åro
min spis, iåfom vattufloder frambryter min jämmer.

d) Se Gefenii Lehrgebäude ρ. 771.

e) Andre: Das Schrecken, das mich fchrecket, es kehret
immer, und was ich fchaudre kommt immer wieder.

f) Andre: Nicht ruhe wird mir, noch raft, noch fchlaf,
nur fchrecken kommt.



4 CAPITLET,

v. i. Dä yttrade βg Elifas af Thema, och fade:
v. 2, Om man förfoker et ord till dig, fä kan du illa ιιρ*

taga det? Men ho kan hälla _/?g, att tilltala dig g)!
v. y. Si f mänga hade du rattat, och nedjjunkna händer

fiyrkt hf
v. 4. Den vacklande uprätthollo dina npmaningar, ock

dignande knän ßärkte du.

v. $. Att det nu träffade dig, tälde du icke? Det ßotte
pä dig, du darrade ij?

g) Andre: Darf ich ein wort zu dir fprecben, iil dirs läs¬
tig? Doch der Rede fich zu enthalten , wer vermags ?
Andre: Må man försöka, att fåga dig ett ord? Kranker
dig det? Men ho kan hålla orden tillbaka?

h) Andre: Siehe! (fonit) ha il du Viele ermahnet, und linkende
arme geilårket. Andre: Si, du hafver ijelf underviiat mån¬
ga, och fvaga händer ilyrkt.

i_) Andre: Nun kommts an dich, und du erliegfl? Es tastet
dich an, und du verzagil? Andre: Men då det galler dig,
ίör fm åk tar du: då det drabbar uppå dig, uppgifves du öf
båfvan.
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v. 6. Ar icke din gudsfrucktan din forhoppning! Katt-
fkaffenheten i din vandel din tillforßgt k)!

v. 7. Ack erindra dig! Vifa fram, hvilken ojkyldig gick
fariorad? och hvarefl de rättßnnige blefvo forkaßade IJ?

v. S- Så mycket jag fett, ha/va de, fom plöjde ondjka, och
fådde ofärd, Jkordat den.

v. 9. For en βacht af Gud voro de förlorade, och for en
form af hans vrede förgångne.

v. jo. Lejonets rytande, Schakalens flamma (tyflades,) och
rofvuxne Lejons tänder blefvo dfbrutne.

%

v. u. SlrSflejonet förgicks af brifl på rof, och Lejonnn*
garne fortappades.

k) Andre: Ift nickt deine Gottesfurcht dein Vertraun, und
deine hoffhung dein frommer wandel? Andre:, hvar år nu
din Gudsfruktan; din troff, ditt hopp ? Hvar nu, din oftrafft
bara vandel ?

J) Andre: Gedenke doch, welcher unfchuldige kam um, und
wann ward der RechtfchafFene vernichtet? Andre: Betånk ,

hvilken ofkylldig hafver någonliii gått under? Hvar åro de
råttfårdige någon tid utrotade?


