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Ensimmäinen:
Axi Linna oli Idäisel Maal,

Toinen:
Kijtet ole minun Herran/ :c°
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EnsiN! mäin en:

WDr Linna oli Idmsäl maa's. Se ole
nijn kaunist ylös raket, Hovia Ku!»

KaIM Kuilal, ja kallil Klwll
ylös muurat.

2. Siel Mi oli mi nuori Försti,
fangit jnur hengen jalken? Wijsskylnmend
sylda, Mannalla, junr maan alla Ma-
toin ja karmetten keffel.

3. Hänen Isäns Nosin bsrist, Sen
Tornin tngö tuli, Ach »uinun Poltan,-
Rakas Polkan, Woi minun Polkan,
kuins olet fangtttu kowtn°

4. Ach minun Isän, .rakas Isän,
Fanglures slen kowas, Mijskymmend'
Ada, Maan alla, luur maan alla,
Waiwas ja ahdistuxes.

'5. Isa minun Kuniugan eteen, Lan-
geinhan polwillens maahan, Armolli<
nsll milUkn Herran, Kuule kerran, Kuule
kerran Mist polkan on fangtttu kowin.

6. Sanon sinut sanon totta, Mun
tyttären hända tahto/ Maan ei se ole
Mu Siil han on kijnToruis plmiäs sijn,
loft pitä hänen mistaman hengens.

7- Armollinen lninun Hsrran,
fs fangi irrah Wijstymmelld tub^



3a penningit, Kulda penningit, MnM
weren Pisaran ed?st.

8. Ei auta Knlda pcnninM, Kuole
;na»bänenkumming<n pitä, Hänen Kau>
lasans on Kulda Käädnt, Kulda Käädyt,
Sentähden hänen kuoleman vttä. '

9. Jos kaulas on Kuloa käädyt, E
bän nnt Wacm mi Neit«
srkäiuen on aNdanut,'la lalWttlanut,
Kihlan ja rakkauden merklr. .

10. Kuin Neitsy sen kuuli ja ym.
märsi, Ett Fangl mistattaman viti, ?ä«
bet silktns lielmwaisen,.nmr punaisn,
Hänen hengens lähtemisen merklr.

11. Bretwin kirjot tällä tawal, En>
nen kuins henges annat, Kats enstft nni-
därts Mailmcm juur awaralb, Kats
ylös myös Linnan päälle.

12. Kuin sinä nukut, Nijn minäbu«
kun, Tehtä tai lijto vhten, linnan sv'
tntiw, tvalkicm wiritän, Minmtkäm,
Mdest tast mailmast.

i z> Sielun Isä Jumal korjatkon. Tai»
wan Waldatundan, koston andaton In«
mal ylhald, Joka et meitä saldin vhten.

l4. Sit otettin Fnngnt ulos Tornist,
Annettin hänen Sakramsntt, Han lmnti
Cbristuxen Kos taiwnlltnen, NM vita
minun kuoleman.

1.5. Sit hän wietin kedon k päälle,
astuman Traput,, SMM



hän Mestari rukoili ja aneli Et wlel
wähä aika elä satsin.

16. Mestari sanoi: ei nyt mä, Sinä
tahdot minun nyt vettä, Anna tänne
sinun silkts, Ia kartekls, 10l silmäs
sidoni tljni.

,7- Älä sido wiel silmäni, AnMail?
ma kerta katson, En ikanäns enä minä
c"ä, Tain erän peräst Kannll silmtllän
mallma tatsel.

ix. Hänen Isans seisoi Kedon päät,
ja itki katkerast kyliä, Polkan,
Ach »uinuu polkan, Woi luinu:z Potkan,
Gun kuolemas tahdon kosta.

19. Äch mlnuu Isan, Rakas Isän,
Älä tätä kuolemata kosta, Wlatoina
kuolla wabingort ja murhaxi, Wtatolnakuolla tahdon.

20. Embä sure nuorta ltän, Eng
Mailman kauneut, Waan minä surenmun Neitsykäi!tan, Ihanaista», kuin
katkerast sure perän.

2». Taj nuori Försti hajotti Gilkins:
Liebuman tulen wä?en, Se ole Merkki
Neitsuel, luur wljmelselh. Sytyt M'
nan Jos ltse ylös palot,

22. Tällä muoto, ybdel, hetkel KariNnorukalsta hukul, Neltsn paloi, Förstidirtetttn, jq ripuftettin, Toinen toisenaHiakkauden tähden.
23, Kohta emn kolmas M^



Tull Engel Taiwast alas, Ia kassi
Ruumin mahan otta, Juri kohtu, Tatke
Xaupungi kadotetan.

24. Sentahden tuli kosto suuri Marct.
tin kuolema tämä, Ia kedon päal maahan
lyötin Ia tapettin IhnUft wijsi sata.

25. Opplkat tästä jokainen, Ettei koh.
ta hywä mielist Yhdestä najot, alas wa.
jot, Ia pois erloit <MeM Rakaudest-

-26. Se ihminen on Willis ja wtm.
mattu, joka näin muodottomasi teke,
lumalaft ulwos sysättn, Ia hyljätty,
joka ei kadu pahoi töttäns.

27. Se ou kalkille ttetäwä, Joka ta-
män wirren on tebnyt, Drl «ckaunts
Neltsykäinen, Ihan«tnen, Idaistl Maal,
yhdes Linnut

To l ne n.
Mijtet ole minun Herran, Ia hywäst

siunattu Potkan, Tahdon uyt wel>
sata kerran Tasa ja josa palkas.

2. Miehest pyhast ia Ptjkalstst, Tämä
wirsi on tehtu, Snict Prianast yhdest
Rtddarist, Jona Tunnus täbti on nähw.

z. Mitä mtnH sanon Armäni kuule,
tee minuu tadtont iuurl
Kaupungin Stsäl tull, siel keitä Lohi.
kärine suuri.

4. Se kaupunq on vitkä ia sangen
"< Asui kuluisa stsäl, Lohi-

"akais läsnä muun Tahdot Kau°



pungln lws niellä,
5. Se veto ntjn paha ja akne oli,

hän elatnst tahdot IhmM,
Elämis, kuln monda kuoli, lotk perät
pois olla mahdoit.

6. Jos el hän saanut joka Päiwä
ja Pö, Elatust wahwast juuri, Nljn
käwi kobt Kaupungin tygö HeugenS
pubals ylös muurin.

7. Kuin hän Hengens puhals ylös
muurin, Tunsit ne tuin olit. M; Jo»
kainen knoliax kohta tuli Oli rnumlt
kaduilt ja Ttel.

8. Kuningas sanoi neuwo toinen,.
Mdettäniän täsa pita, Peto wastan ja
Ibnnsst Ett elämän nanttt sMm.

9. Pljdakön wuoro mvödä, Pr Ibmi».
nen joka talost, Päiwär sen pahan Pedon
syödä, Sitt saamme elä juur jalost.

ic>. Borgarlt pidlt kohta Käffnn, kuin
Kuntnqas sanonut oli, Edes tändni
dä ei saasta: M joka talost pois tulit.

11. Ett jokattseld oli tullut kolMr.
men ruax, Nljn Kuningan Tnttären
wuoro tuli Ulos pantin vedon teurar.

12. Kuningas taritspuolen Nllktäns,
Neitsen wapauren tähden, Borg.irit so>
no tahdo me ntjn: Sliötin metdängin
lapsen nähden.

1 lolles tahdo Herra anda edes,
lue sanon totisesi suuri, Sil hätä on-
nmdäu täsisänj/ Me lyömme
wdän muurin.



«4- Tuli smulWr Kunnaan sydän
Sitä surkla meno sangen, Itki hartaftkassi Neltse» menua Pedon teurax kuinon lanaen.

15. Kay nyt edesNeitsy minun, Sinun
pita Lobikarmen ruax, Ajattelin Kunin-gan pojal sinun, ja ej padan pedon teurar.

16. Neltsy murbes kasi possejla it-
li katkerasi kyttä Wcfi juoxi silmtl alas
poffil, Ach kuria ylkä olet.

«7. Neitsyparhatwateitvääslenspu-
ti, Ia itki katkerasi kyllä Karitsa solis ktjt.
tl ja luki, Ia wuodatkyneltt kyllä natkiast.

18. lakät lwwast rakas Farin, lä<kat hywäst Cnristityt kaikki, Tähän ast
on minusta pidetty wnart, Nyt pita

,edeskäymän ratki.
»9» Tule nyt kansan Herra lesu

Christ, Tule nyt minua auwman Tun.'
nustan syndisert ltsian wisiist Tule sie-lunl wapahtaman.

20. Neitsy lähte suurel sllrul, Sijt kin«
nast kalkkein nähden / lotk olit kaupungin
kaluilin tleel Hartast itki Neitsen tähden.

-2i. Neitsy meni ybden kedon pMI ja
katseli ymbärillens, Tuli Sanet
Na ojain field Hän taratti Hewoistans
ymvärlns.

22. Oit tuli Sanct Yrjänä ajaden,
«Kijtt suitset jol hewoistans käänsi, Hae-nistat kW kuin auringon terä Ia et
" "se tunden händä. /

hawast NeitH lninun^



Mitäs itket nijn waikiast, Mikä lilne
ett muttun on kaswos, Minä tahdo»
sun paatta watwast.

24 Neltsy sano juurwaikiast Sanct
Yrjanatäwastan, Kyneleit wuodatan
jr.l,r hatklast, Ia händ sitn olemas haa»
stoi.

2 5. Ajakat pois te nuori mies, Paellat
vstawltten puolen, Tiedän todeft ett Hu»
kuu täs ties, Nijn hywin mä vrw kuolem.

26. Annalan wael minä tahdon Neit»
syt jaLeffei auta,Minä tanäpan sul awun
tuotan, la. LolMrmcn pois saatan.

27. LolMrme wedest nlös tuli, Sanct
Yrjänä ajot hända wastan, Ptft mie-
kan kijdast et läptts tuli, Ia ei enä
Nettsnt hastan.

28. Ei Llndu lennä nijn nspiast, Kuin
hän miekkans ulosweti, Joka Rau.
dast, Kullast, Ia Hoplast oli 10l IH-
mclt juuri teki.

29. Se totinen Sanct Yrjänä Her>
ra lesu Chrlst Taita meit kaikki auta
belwetin madon läpitseplst, Ptjnan ja
Kuvlemans kautta.

30. Me rutolleni Isä sinua, wahwt-
stg meidän nffom Armos anna ja my-
ös lisä, Etten tulis pirun tuffan.

31. Kunnia olkon, Isälle loppuma»
tHiu Myös Pojall, Puhäl Hengel sa.
m» tulkon, Ylistvs kans surel wolmall.


