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'Vijl de moordenaar zijn U\!;t ontruimde,
Zocht hij bet hecle huis in 't rand,
Waar lIij tot overdftad van smarten,
Een b.eele kleine spaarpot yond.
Moest dat zijn ,vre~de daad beloonen,
Is een menschenleven niets meer waard,
Waa.r moet de \vereld clan tach hellen,
Men zit niet veilig aan zijn bnard., '.

t:en ,vr~ede mooru ,veerklinkt thans weder,i:oo romantisch als het maar kan, .

[)e dief'stal en de vuile .drifteD,
Was de oorzaak van dit ijselijk plan. .

In stille woon ver afgelegen, .
Oaar viel de treur en bloedige slag. .

Kan nu een mensch ~16g l.\ger dalen,
Hoort wat men daar gebeuren zag.
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De vrou\v (les lJuizens th'lisgekomen
De 8chrik die zij daar,ondervond
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Haar man, haar stelm, ja haren alles
Lag in zijn biDed duar op den grand
De wet die werd er bij gelat~n
En hehben grondig onderzocht,
En rusteD Diet om bet te weten
Wie Dl1 de dader wezen m?Cllt,
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L'..en man' van 75]aJ'en" [lie leef~e met zijn vrou,v en kind,

[Je teer geliefde ouden vader,

Door beiden innig en teer bemind.

""ijl vrouw en kinde:- ,vas af\vezig,

i':n vader nu alleel'i;. \vas thuis,

((eeft men een laffe claar! bedreve:1,

\'-at u vernemen zal in kluis
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In bli.lkb:tar overleg zoo sprak hij,
Oe Jaffe wreede moordenaar,
Oe dorst naar geld was ongelesbaar,
Zonder het werk den woestenaar.
()e man totMl hem Diets misdrE\ven..
:\Ioest vallen door het rnoorllend load,
\Vaaropde aangeschoten kreunde
1).1t was het laatst wat Goll hem hood
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Men zlet l1em, voor bet feit gevangeu
Men moest hem kluisteren in de cel
l'Ioest men zoo'n mensch ten onzcr Iaten
Nu vrienden U begrijpt mij \vel
l'.Ien hoopt nu dat men hem zaI geven,
Voor ?:oo een feit een zware straf,
'1~uat h~t voorbeeldaan zijn vrienden,
.., eh schnkbeeld meer, voor and'ren gar.:;;~'.i;,\:;! 
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