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Ensilnmäinen.
Mi Linna oli IdM Maal, )c<

Toinen.
Kijtet ole minun Herran/ ?c.

Präntätty tänä Wuonna.



Ensimmäinen.

nist ylös rakct, Hopia Kullall, Kallil Kullat, ja
kalljl Kiwil ylös muurat.

2. Siel sisäl oli yri nuori Försti, fangit juur
hengen jällen, Wijskymmend syldä, Maan alla,
juur maan alla Matoi»: ja kärmetten kessel.

3< Hänen Isäns Rosin borist, Sen Tornin
tygö tuli, Ach minun Polkan, Rakas Polkan,
Woi minun Polkan, kuins olet fangittu kowin.

,5. Ach minun Isän, rakas Isan, Fangiures
olen kowas, Wijskymmend' syldä, Maan alla,
Juur maan alla, Waiwan ja ahdistures.

5. Isa minun Kuningan eteen, Langeis hän
polwillens maahan, Armollinen minun Herran,
Kuule kerran, Kuule kerran Mist voitan on
fangittu kowin.

6. Sanon, sinui sanon totta, Mun tyttären
händä tahto, Waan ei se ole nijn: Sill hän
on kijn Tornis pimiäs sljn, lost pita hänen
mistaman hengens.

7? Armollinen mimm Herran, Lasse st fange
irral,



irral, Wijskymmend tuhat, Kulda
Kulda penningit, Anna wercn Pisaran edcst.

8. Ei auta Kulda penningit, Kuoleman hä-
nen kummingin pita, Hänen Kaulasans on Kul-
da Käädyt, Kulda Käädyt, Sentähden hänen
kuoleman pitä.

y. Jos kaulas vn Kulda käädyt, Ei hän
nijt »arastanut. Waan yri Neitsykäinen on
ondauut, Ia lahjoittanut, Kihlan ja rakkauden
meriix.

10. Kuin Neitsy sen kuuli ja ymmärsi, Ett
fangi mistattaman piti, Lähct stlkins liehuwai-sen, juur punaisin, Hänen hengens lähtemisen
mcrkix.

n. Breiwin kirjot tällä tawal, Ennen
kuins henges annat, Kats cnsist ymbaris Mail-
man juur awarald, Kats ylvs myös Linnan
päälle.

12. Kuin sinä nukut, Nijn minä hukun,
Tehka tai lijto yhtcn, linnan sytytän, wal-
kian wiritän, Nain eritkäm, Yhest tast mail-
mast.

iZ. Sielun Isa Jumal korjatko», Taiwan
Waldakundan, koston andakon Jumal ylhäld,
Joka ei meitä saldin yhtcn.

14. Sit otettin Fangi ulos Tormst, An-
neliin hänen Sakramenti, Hän huuti Chris-
tuxcn Ylös tawallincn, Nyt pitä minun kuo-
leman.

i5. Sit hän mietin kedon päälle, Hä-
nen pitä astuman Trapui, Silloin hän Mes-

tari



tari rukoili ja aneli Et wiel waha aika elä
saisin.

,6. Mestari sanoi: ei nyt enä, Sinä tah-
dot minun nyt pettä, Anna tänne sinun Dis,
Ia kartckis, 10l silmäs sidotin kijni.

17. Ala sido wiel silmäni, An Mailma ker-
iä katson, En ikäuäns cnä minä cnä, Tain
erän peräst Kaunil silmillän mailman katsel.

18. Hänen Isäns seisoi Kedon paäl, ja
itke katkerasi kyllä, Rakas Polkan, Ah minun
Poikan, Woi minun Potkan, Sun kuolemas
tahdon kosta.

19. Ach minun Isan, Rakas Isän, Ala
tätä kuolemata kosta, Matoina kuolla wahin-
goxi ja murhaxi, Wiatoina kuolla tahdon.

20. Emba sure nuorta ikän, Eng Mail-
ma» kauneut, Waan minä suren mun Neitsy-
käistän, Ihanaista», kuin katkerasi sure perän.

21» Tai nuori Försti hajotti Siltins: Lie-,
human tulen wäken, Se ole Merkki Ncitsyel,
luur wijmeiseld, Sytyt Linnan Jos itse ylös
paloi.

22. Tällä muoto, yhdel, hetket Kari Nuo-
rukaista hukuin Neitsy paloi, Försti hirtettin, ja
ripustettin, Toinen toistns Rakkauden tähden

23. Kohta kuin kolmas päiwä kului, Tuli
Engel Taiwast alas, Ia Wi Ruumin mahan
otta, Juri kohta, Taik Kaupungi kadotetan.

24. Sentähdcn tuli kosto suuri Maxettiin
kuolema tämä, Ia kedon pääl maahan lyötin
Ia tapcttin Ihmist wijsi sata.

25. Oppikat



2Z. Oppikat töstä jokainen, Ettei
hywä miel'st Vhdcsia hajot, alas wajol < Ia
pois erioit Yhdestä Rakaudest.

26. Se ihminen on Willis ja wimmattu,
joka nain muodottainast teke, Jumalasi ulwos
sysätty, Ia hyljätty, joka ei tada pahoi töi-
täns.

27. Se on kaikille tietämä, Joka tämän
winen on tchnyt, Vxi kaunis NcitfiMncn,
Ihanainen, Idäisel Mml, yhdcs Linnas.

Toinen.

-Uijtet ole minun Herran, Ia hywast siunatut
Polkan, Tahdon nyt weisata kerran Täsä ja
joka paikas.

2. Miehcst pyhäsi ja Pijkaistst, 'Tämä wirsi
on tehty, Sanct Yrjänäst yhdest Riddarist,
long Tunnus tähti on nähty.

I. Mitä minä sanon Minäni kuulee, tee mi-
nun tahtoni juuri Kapadocian Kaupungin Sl-
säl tuli, siel kesiä Lohikärme suuri.

4. Se Kaupung on pitkä ja sangen suuri,
Asui Kuningas kuluisa sisäl, Lohikärme makias
läsnä muuri Tahdoi Kalipungin ylös niellä.

5. Se peto nijn paha ja ahne oli, lokapäi-
wä hän elatust tahdoi Imisis, Elämis, kmn
monoa kuoli, lotk perät pois olla mahdoit. >

6. Jos



tz. Jos ei hän saanut joka Päiwa ja Yö,
Elatust wahwast juuri, Nijn käwi koht Kaw
pungin tpgö Hcngcns puhals ylös muurin.

7. Kuin hän Hengens puhals ylös muurin,
Tunsit ne kuin olit sisäl; Jokainen kuoliax kohta
tuii Oli ruumit kaduillja Ticl.

8. Kuningas sanoi ncuwo toinen, Pidettä-
män täsa pitä, Peto wastan ja Ihmisit Ett
elämän nautit saisim.

y. Pijdakön wuoro myödä, Vx Ihminen
joka talosi, Päiwax stn pahan Pedon syödä,
Ett saamme elä juur jalosi.

in. Borgarit pidit kohta Kästyn, kuin
Kuningas sanonut oli, Edes täydyi käydä ei
säästä; Yxi joka talosi pois tulit.

ii. Ett jokaiseld oli tullut Lohikärmen
ruax, Nijn Kuningan Tyttären »vuoro' tr,!<
lllos pantin pedon teurax.

12. Kuningas tarits puolen Rijkians, Ncit-
fen wapauxen tähden, Borgarit sano tahdo me
«ijn: Syötin mcidängin lapsen nähden.

iZ. lolles tahdo Herra, anda edes, me sa-
non totisesi suuri, Eil hätä on meidän tasisam,
Me lyömme maahan teidän muurin.

14. Tuli surulliscx Kumngan sydän Sitä
surkin meno sangen, Itki hartast kasti Neitscn
mennä Pedon teurax kuin on langen.

15. Kay nyt edes Neitsy minun, Sinun
pitä Lohikärmen ruax, Ajattelin Kuningan pojal

-.'smun, ja ci pahan pedon teurax.
16. Neisy murhes kasi postel Ia itke fat-

.kerast



kerasi kyllä Wesi juoxi silmil alas poskil; Ach
kulia ylkä olet.

17. Neitsy parhat wateit päällcns<M, Ia
itki katkerasi kyllä Karitsa sylis kijtti ja luki, Ia
wuodat kynelit kyllä Haikiast.

18. lakat hywast ralas Farin, lakät hy-
wäst Christityt kaikki, Tähän ast on minusta
pidetty waari, Nyt pitä edeskäymän ratki.

19. Tule nyt kansan Herra lesu Christ, Tule
nyt minua autaman Tunnustan syndisexi itsiän
wissist Tule sieluni wapahtaman.

20. Neitsy lähte suurel surut, Sijt Linnasi
kaikkein nähden, lotk olit kaupungin ja tiel Har-
tast itki Neitsen tähden.

21. Neitsy meni yhden kedon pääll ja katsel»
ymbärillens, Tuli Sanct Yrjänä ajain sield
karatti Hewoistans ymdänns.

22. Sit tuli Sanct Yrjänä ajaden, Ki
suistt jol hewoistans kääysi, Harnistat kijls kuin
auringon terä Ia ei Neitse tunden händä.

23. Seiso häwäst Neitsy minun, Mitäs itket
min waikiast, Mikä liene ett muttun on kaswos/Minä tahdon sun päästä waiwast.

24. Reitsy sano juur waikiast Sanct Yrjanäta
Hvastan/Kyneleit wuodatan suur Haitiasi, Ia hand
siin olemas haastoi.

25. Ajatat pois te nuori mies, Paetkat ystä-
witten puolen, Tiedän todest ett hukuu täs ties, '

Niin hywin mä pxin kuolem.
26.



21.
Lestn jauta, Uinä tänäpu-,

tuli. Ie ?i enä Neitsv.

oli Jo! "

nans lautta.,
,!sta nm

Isälle lopp.
- tulkon


