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Gnsimmäinett.
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Coinen.
Kijtet ole minun Herran, u.

Wasasa,
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Ensimmäinen.
AAr Linna oli Idäisäl maal, Se ole nijn
M kauniit ylös raket, Hopta Kullall, Kal.
11l Kullal, jakallll Kiwil ylös muurat.

2. Siel sisäl oli yzi nuoriFörsti,fangit juur
hengen jälken,Wijskymmend syldä,Maan at.
la, juur maan allaMatoin jakärmetten keskelz. Hänen IsänsRosin bortst, Sen Tornil
tygö tuli, M) minun Polkan, Nakas Polkan,
Wot minun Polkan, kulns olet tangittu kowin

4. Ach minun Isän, rakas Isän, FcmgiuM
oM kowas,Wljsknmmend'syldä,Maan alla
Juur maan alla/ Waiwas ja ahdiftuxes.

5. Isä minunKuninqan eteen, Langeis Kär
polwtllens maahan, Armollinen minun Her»
ran, Kuule kerran, Kuule kerran Mist polkan
on fangtttu kowin.

6. Sanon sinul sanon totta, Mun tyttären
bändä t.ibto, Waan ei se ole nijn: Sill bar
on kljn Tornis pimläs sijn, loft pitä hänel,
mistaman henaens.

7. Armolltlieu minun Herran,Lajfe se fangl
irrol, Wijskrwmend ttchat, Knlda penningit,
Kulda penningit, Annan weren Pisaran edest.

8- Ci auta Kulda penningit, Kuoleman hä>
nen tummingin pitä, Hänen Kaulasans on
Kulda Kaadyt, Kuloa Käädyt, Sentähden
hänen kuoleman plta.

9. Jos



9. Jos kaulas onKuloa käädyt, Ei hän nijt
waraftanut. Waan yxi Neitsykätnen on an»
danut, Ia lahjoittanut, Kihlan ja rakkauden
merkir.

ic>. Kuin Neitsy sen knuli ja ymmärsi, Ett
Fangi mistattaman piti' Lähet silkins liehu»
watsen/ juur punaisen, Hänen hengens läh»temlsen merkir.

n. Breiwin kirjot tällä tawal, Ennen kulns
hcnges annat, Katsensist ymbärls Mailman
juur ssatsvlös myös Linnan päälle.

12. Kuln sinä nukut, Nljn minä hutun, Teh.
kä tai lijto yhten, linnan sytytän, walkian »vi-
ritän, Näin eritkäm, Phdest täst mailmast.

15. Sielun Isä Jumal korjatko», Taiwan
Waldakundan/ koston andakonJumal ylhäld,
Joka ei meitä saloin yhten.

,4. Sit otetttn Fangat ulos Tornisi, An<
netttn bänen Satramenti, Hän huuti Chrt«
stuxenPlös tatwalltnen,Nyt pttä minun kuo-
leman

15. Sit hän lvletin kedon päälle/ Hänen
pttä astuman Trapul, Silloin hän Mestari
rukoili ja anelt Et wlel wähä aika elä saisin.

»6. Mestari sanoi: ei nyt enä, Kina tahvot
minun nyt pettä. Anna tänne sinun silkls,
Ia kartetis, 10l silmäs sidoni kijni.

17. Älä sido wiel silmäni/ An Mallma ker.
ta katson, En ikänänS enä minä enä, Tain
erän peräsi Kaunil silmlllän mallma tatsel.



'8 Hänen Isäns seisot Kedon Ml, ja itki
kafkcrast krlla, Rakas Potkan, Ach minun

Woi nunuu Polkan, Sun tuolemas
ta?don kosta.

19- Ach minun Isiw Rakas Isan, Mä
tata kuolttnata tosw, Wtatoina tuolla wa«
hiugori ja murhaxl, Wtatotna kuolla tahdon.

2O.ENiba sure nuorta ikän, Eng Mallman
tauueut, Waan minä suren mun Neitsnkät»
stän, Ihanatstan, kuin katkerasi sure perän.

21. Tai nuoriFörsti hajotti Stlklns: Liehu»
man tulen wäken, Se ole Merkki Neitsyet,
Inur wtjmeiseld, Sytyt Linnan Jos itse y-
lös paloi.

22.Tätta muoto, ybdel, Heikel Kari Nuoru,
kaista hukui, Nellsn paloi, Försti hlrtettln, ja
ripustetttu, Toinen tolsens Nakkaudeu tähden.

23 Kohta kuin kolmas rälna kului, Tuli
Engel Tulwast alas, Ia käsft Ruumin ma.
han otta, Juri tohta, Tattk Kaupungi kado<
tetan.

24. Sentahden tuli kosto suuri Maxettill
kuolema tämä, Ia kedon paal maahan lyötin
Ia wpetlin Ihmlji wljsi sata.

25. Oppikat tästä jokainen, Ettei kohta hy.
wa mielltt Pbdesta hajot, alas wajot, Ia pois
moit Yhdestä Rakaudest.

26. Se ihmillen on Willis ja wimmattu, joka
nai', muodottömast teke, lumalast ulwos sy.
sätty, Ia hyljätty, joka et tadu pahoi töltäns.

27. Se



27.Se on kaikille tietämä, Jokatämän wir-
ren on tehnyt, M kaunis Neitsykäinen, Iha-nainen, Idälsel Maal, yhdes Ltnnas.

Toinen.
ole minun Herran, Ia hywäst siu»

Wz n.tttu Polkan, Tahdon nyt wetsata ker<
ran Täsä ja joka patkas.

2. Mehest pyhast jaPijkaisest,Tämä wirst
on tehty, Sanet Prjälläst yhdest Niddarist,
long Tunnus tähti on nähty.

3. Mtta minä sanon Mnäni kuule, tee mi.
nun tahtoni juuri Kapndoclan Kaupungin
Slsäl tuli, stel kesta Lohtkärme suuri.

4. Se taupung on pitkä ja sangen sunri, A«
sui Kuningas kulussa Ml, kohlrarme makals
läsnä muuri Tahdot Kaupungin yös niellä.

5. Se peto nijn paha ja ahne oli/ lotapäl»
wä hän elatnst tahdot Ihmlsis, Elamls, kuin
monoa kuoli, lotk perät pois olla mahdoit.

6. Jos el hän saanut joka Paiwä jaYö, E-
latust wahwast juuri, Nijn käwi koht Kau-
pungin tygö Hengens puhals ylös muurin.

7. Kuin hän Hengens puhals ylös muurin,
Tunsit ne kutn olitMl; Jokainen kuoliar koh<
ta tuli Oli rnumlt taduill ja Tiel.

8- Kuningas sanoi neuwo toinen, Pidettä,
mau täsä pitä, Peto wastan ja Ihmlsit Ett
«lämän nautit salsim. 9.Pij-



9. Pljdakon wuoro myöda, Px Ihminen
joka talosi, Päiwär sen pahan Pedon syödä,
Silt saamme elä juur jalosi.

,c>. Borgarit pidit kohta Kaffyn, kuin Ku.
ningas ftnonut oli, Edes tävdyt käydä el jaä«
siä; M joka talosi pois tulit.

n. Ett jokaltseld oli mllut Lohitarmen
ruax, Ntjn Kuuingan Tnttarcn wuoro tult
Ulos pantin pedon teurar.

Kuningas tarltspuolenRljkians/Neit.sen wapauren tähden, Borgarit sono tahdo
me nijn: Syötin metdängln lapsen nähden.

13. loUes tahdo Herra anda edes, me sa.
non totisesi suuri, Sll hata on meidän täsi.
säm, Me lyömme maahan teidän muurin.

14. Tuli surulllser Kuntngan sydän Sitä
surkla meno sangen, Itki hartast täffi Neit.sen mennä Pedon teurar tuin on langen.

«5- Käy nyt edes Nettsy minun, Sinun pl>
ta Lohttarmen ruar, Ajattelin Kuningan po«
jal sinun, ja ej pahan pedon teurar.

,6. Neitsy murhes käsi possel Ia itki kat-
kerasi kyllä Wefi juoxl silmtl alas poffil, Ach
turla ylkä olet.

17-Nettsv parhatwateitpäassens puki, Iaitki tatkerast kyllä Karitsa sylts kijtti ja luki,
Ia wuodat kynellt kyllä yaiktast.

»8. Jätät hywäst rakas Farin, läkät hy,
wästChrlstltyt kaikki, Tähän ast on mllmsta
pidetty waari, Nyt vita edeskäymän ratki.



!9. Tulenyt kansan Herra lesu Christ, Tu>
le nyt minua antaman Tunnustan syndisert
itfiän wisitst Tule sielulli wapabtaman.

20. Neitsv lähte snmel surul, Sijt Llnnaft
kaikkein nähden, lotk olit kaupungin katuil
ja tiel Hartast itki Neitsen tähden.

21. Neitsv meni yhden kedon pääll ja tat<
sell ymbäriUens, Tuli Sanct Prjänä ajain
field Hän tarattl Hewoiftans ymbärins.

22. Sit tuli Sanct Prjänä ajaden, Kijst
suitset jol hewoistans käänsi, Harnlffat ktjls
kuin auringon terä Ia eiNeltse tundenbändä.

23. Seiso häwast Neitsy lninun, Mitäs
itket nijn waikmst, Mlta liene ctt muttun on
kaswos, Minä tahdon sun päästä waiwast.

24. Neitso sano juur waMast Sanct Pr<
jänätä wastan, Kyncleit wuodatan juur hai»
kiast, Ia händ sitn olenms haastoi.

25. Ajatat pois te nuori mies» Paetkat
ystäwitten puolen, Tiedän todest ett hukun
täs ties, Nijn bywin ma yrin kuolem.

26. Jumalan wäel minä tahdon Neitsyt
ja keffel auta, Minä tänäpän sul awun tuo»
tan, Ia Lobikärmen pois saatan.

27. Lohikärme wcdcst ylös tuli, Sanct Pr»
jänä ajot bändä wastan, Pist miekan kijdaft
et läplts tult, Ia ei enä Neitsyt hastan.

28> Ei Llndu lennä nijn nopiast, Kuin hän
mietkans ulosweti, Joka Roudast, Kullast,
Ia Hopiast oli Jol Ihmelt juurt tetl.

29.Sf



29. Se totinen Sanct Yrjänä Herw le.su Cbrist Taita mett kaikki nnta helwetln ma<
don läpitsepist, Piinan ia Kuolemans kautta.

30. Me rukoilem Isä sinua, wabwista mei»
dän uffom Armos anna ja myös lisä/ Etten
tulls pirun tuffan.

Zi. Kunnia olkon, Isälle loppumatoin
Myös Pojall, Pybal Henget sama tulkon,
Vllstys kans surel wolmall.


