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Ensimmäinen.
Linna oli Idäisel maal, Se oli nijn

caunist ylös raket,Hopia
(bM2 Culial, ja caliil Muil ylös muurat»

2. Siel sisal oli yxi nuori Försti, san-
gat juur hengen jalken, Wijökymmend syldä,
Maan alla, juur maan alla, Matoin ja kär-
metten kestel.

3. Hänen Isins Rosin bonst, Sm Tornin
tygö tuli, Ach minun Poican, RMsPoican,
Woi minun poican, cuins olet faugittu cowin.

4- Ach minun Isän, racas Issn,
olen cowas, Wijskymmend syidä, Maan aUa,
Juur maan a!ja,Waiwas jaahdjstuxes.

s. Isa minun Kuningan eteen,Langeis hän
polwillens maahan, Armollinen minun Her«
ran, Cuule kerran, Cuule kerran Mistpotcan
on fanqittu cowill.

6. Sanon sinul sanon totta, Mun tyttären
HHnds tahto, Waan ei se ole niin: Sill hän o»
kijn Tornis pimiäs sijn, lost pitä hänen mistä-
man hengens.

.
.

7. Urmoliinen minun Herran,Laffese fangt
' irral, Wijskymmend tuhat, EuldaOnningit,
Culda penningit. Annan werenMsMn edest.

8. Ei auta Culda penningit,
nen cummillgin pitä, Hänen CaulastzttA Qn
Culda Käädyt, Culda KsädYt, OentMsN
hänen cuolemau pita.



9. Jos caulas on Culda käädyt, Ei hän nijt
warastanut, Waau yxi Neitzykäinen yn Än-
danut, Ia lahjoittanut, Kihlan jarackauden
merkix. .

"

io. Cuin Neitzy sen cuuli ia ymmärsi, Ett
Fangi mistattaman piti/ Lähet silkins liehu,
waisen, luur punaisen/ Hänen hengens läh'
temisen merkir.

ii. Breiwin kirjot tällä tawal,Ennen cuins
henges annat, Catz cnsist yMbäris Mailman
juur awarald, ylös myös Linnan päälle.

,2. Cuin sinänucut, Niin minähucun, Teh-
ka tai liito yhten, Linnan sywtän, walkian
ritan/ Nain eritkäm, Wdest mailmast.

13. Sielun Isa Jumal corjacon, Taiwan
Waldaeundan, easton andacon Jumal ylhäld,
loca ei meitä saloin yhten.

14. Sit otettin Fangat ulos Tornisi,Annet-
zin hänen Sacramenn, Hän huuti Christu.enHlös taiwallinen, Nyt pitä minun cuoleman.

15. Sit hän wietin kedon päälle, Hänen piti
astuman Trapui, Silloin hän Mestari rucotli
ja aneli Et wiel wähä aica elä saisin

i6. Mestari sanoi: ei nyt enä, Sinä tahdot
Minun nyt petta, Anna tänne sinun silkis, Ia
eartekis, 10l silmäs sidon Ami

,7. Oäsido wiel silmäni, An Mailma kerta
catzon, En ikänäns cna minä enä, Tain erän
peräst Cauni! siimillän mailma catzel.

18» Hänen Isänä seisoi Kedon pääl, ja itki
catkeraft kyllä,RacasPo<can, Ach minun voi,
ean,Woi minun Powin, Sun cuolemas tah-
don costa.

;Z< Achmmun Mn, Racas Isän, M tä'
ta



t«i cuolemata costa,Wiatoina cuoUa
xi ja murhaxi, Wiatoina cuolla tahdon.

2°. Embä sure nuorta ikan,EnqMailm
fauneut, Waan minä suren mun Neitzykäi»
stän,lhanaistan, cuin catkerastsurepenln.

-i. Tai nuori Förstl halotti Silkms: Liehu-
man tulen waken,SeoliMerckiNcitznel
wilmelseld, Sytyt Linnan Jos itzeylös paloi.

2,2. Dlllä muoto, yhdel, hetkel Caxt Nuorm
caisia hucui, Neitzy paloi, Försti hirkttin, ta
ripustettin, Toinen toisensßackauden tähden.

2;. Cohta cuin colmas päiwa cului, Tuli En-
gel Taiwast alas, Ia kasti Ruumin mahan ot«
ta, Juri cohta, Taick Caupungi cadotelaz,

24. Sentähden mlicosto suuri MaMincllo,
lema tama, Ia kedon päa'l maahan lyätin Ia
tapcttin Ihmist wiisi sata.

25. Ovpicattcksta jocainen,Etteicoht<i hyw.i
mielist Vbdesta hajot, alaswaiot,la pois erojt
Yhdestä Rackaudest.

2.6. Se Ihminen on Willis ia wimmamz, jo»
ca näin muodottomasi teke, Jumalasiulwossy«
Mn, Ia hyljätty, joca cij ca,-u pahoi röttins.

27. Se on caikille tiettawä, Joca tämän wir»
ren on tehnyt, M'i caunis Neitzykainen, Iha-
natncn, Idaisel Maal, yhdes Onnas.

-, Toinen,
ole minun Herran, Ia hywsst sM

xDm nattu Poican, Tahdon nyt weisata ker«
ran Tasa' ja joca paicas.

2. Mehest pyhcist jaPi!cMst,Tama wirss
on tehty, Santt ZMnäst Mest Riddarist,
long Tunuus tahtt on nähty.



Mitä minä sanon Minäni cuule,tee mi»
nun tahtoni juuri Capadocian Caupuugin Si<
sai tuli, siel kestä LolMrme suuri.

4- Se caupunq on pitkä ja fanaen suuri, A<
sui Cuningis culuisa sssäl, Losukärnze maeaiK
läsnä muuri Tahdoi Caupungin ylös niellä.

?. Se peto niin pal)a ja ahne oli, locapäi»
w<i hän elatust wbdoi Ihmisss, Elamis, cuin
monda cuoli, lotc perät pois olla mahdoit.

6. Jos ei hän saanut joca Paimä ja M, E»
lattlst wahwast juuri, Niin kawi coht Caupun»
gll, tyqö Hengens puhals nlös muurin.

7. Cum hän Henaens puhals ylös muurin.
Tunsit ne cuiil olitlsisil; locainen cuoliar cot>
ta tuli Oli ruumit cabuili jaTiel.

8. Cuningas sanoi neuwo toinen, Pidettä»män täsä pitä, Peto wastan ja Ihmiht Ette,
lämän nautit sai!,m.

9 Pizdäcön wuoro myödä, Pr Ihminen jo»
ca talost, Päiwäx sen pahan Pedon syödä/
Sitt saamme cläjuur jalost.

1.0. Bor.qarit vidit cohta Käskyn, cuin Cu«
mngas sanonut oli, Edes täydyi käydä ei sää»
sta; Ari joca talost pois tulit.,

ii. EttjocaiHeld oli tullut ?ohikärmen
Nijn CmungaN Tyttären wuoro tuli Ulos pan»

rcurar.
i puolen Rijkians,Neitzen

tähden, Borgarit sano cn tahdo me
nijn: Vyötin meidängin lapsen nähden.

,;. lolles tahdo Herra anda edes, me sanon
totisest suuri: Sil hätä 01, meiden käsisäm, Me
lyömme mpahail teidän nnluriu.

!4. Tuli juruliisex Cuningan sydän Sitä
stirkli»



surkia meno sangen, Itki bartast käffi Neitzen
mennä Pedon teuras cuin on langen,

i ?. Käy nyt edes Neitzy minun, Sinun pi,
ts kohikärmen ruax, Ajattelin CUningan po-
jal sulun, ja ei pahan pedon teurax.

Ncitzo murhes käsi poffel Ia itki catke,
rast kyllä West juofi silmil alas postil, Ach
curia ylkä olet.

i?. Neibv parhat wateitpäällenspuki,la
itki catkerast kyllä Caritza sylis kijtti ja luki,
Ia wuodat kynelit kyllä haikiast.

'B. läkät hywäst racas Farin, la'ka't hy-
wäst Christityt caicki, Tähln aston nunusta
pidetty waari, Nyt pitä edeskäymält ratki.

19. Tule nyt cansan HErra lEsuChnst,
Tllle nyt minua antaman Tunnustan syndiserk
itziän wis;ist Tule sieluni wapahtaman.

eo. Neitzy lähte suurel surul, Siit Linnast
caickein nähden, lotc olit Caupungin catuil
ja tiel, Hartast itki Neitzen tähden.

21. Neitzy meni yhhen kedon pääll ja catzeliymbarillens, Tuli Sanct Z)rjsnä Min sield
Hän caratti Hewoisians ymbarins.

22. Sit tuli Sanct Z)rjänä ajaden, KM
suitzet jo! hewoistans käänsi, Harniffat kijls
cuin auringon terä Ia ei Neitze tunden händä.

2,. Seiso hywäst Neitzy minun, Mitäs it»
ket nijn waikiast, Mikck liene ett muttun on car»
was, Minä tahdon suu päästä waiwast.

24. Neitzy sano juur waikiast Sanct Arjä-
nätä wastan, Kyneleit »vuodatan juurhmkiast,
Ia hand sijn olemas haastoi.

25. Ajacat pois te nuori mies, Paetcat y,
stäwitten puolen, Tiedän todest ett tzucm» täs
ties, Nijn hywin mä Uin cuolem. »6.



26. Jumalan N)M minä tahoon-Neitzyt ja
Leffei auta, Minä tanapsn sul awun tuotan,
Ia Lohlkärmen pois saatan.

wedest ylös tuli, Sanct Pr»jän<i ajoi handa wastan, Pist mukan kijdast et
läpitz tuli, Ia ei ena Neitzyt hastan.

28. Ei Lindu lennä nijn nopiast, Culn han
mieckans ulosweti, loca Raudast, Cullast,
Ia Hopiast oli 10l Ihmeit juuri teki.

29. Se totinen Sanct Yrjönä HErra IE»su Christ Taita meit cmcki auta helwetin ma-
don lapitzepist, Pijnan ja Cuolemans cautta.

;o. Me rucoilem Isa sinua, wahwista mei«
da'n uscom Armos anna ja myös lisä, Etten
tulis pirun tuscaiu . .^

3 i.Cunnia olcon, Isalle loppumatom Myös
Pojalle, Pyhäl Hengel sama tulcon, Ylistys
taus surel woimall.

LOPPU.


