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8, EijantaCulda penningit/Cuoleman
nencummingin pltä/ Hänen caulasans on
tulda Käädyt/ culda Myt/ Sentahden häs
nen cuoleman pltä.. y.

Jos caulas on culda kädyt/ Ei hän nijt
wmastannut/Waan yxi Reltzy on andanut/
Ia lahjottanuti Kihlan la mkauden merkir.

Cuin Ncihy stn cuuli / ja ymmärsi / Ett
Fangi mestattaman piti/ läbet silkins liehN'
waijen/juur punaisen/ hänen hengens läh-
temisen mttkix. «l.

Brciwin kirioit tällä tawalla/eiien cuins.
annat/ Cah cnsist ymbärs Maail-.

nlan/ zuur awargld/ Catz awös linnan
päälle. ,t. .

' Cuin sinä hucut/ minä mnös hucun/ teh<
kam tailijto yhten/ Linnan fvy.tän/walkian

Wilmast,
,3-Sielun Isä lulnal csr Taiwan

Waldacnndan/Coston nn Analnl-»
i häld/ juuri ylhäld/locaci ldinyhten.

»4-Sitt otettlnFangl ulwes .ornist/An«
nettin hänenSacramenti/Ha uutiChrist'
uren tygö/ Plös taiwasen / ny itä minun
cnoleman.

'

...^5
Sitt hän wietin kedon paäl/ Hä«en piti

astuman trapuil/Silloin bön Mestarirucoi^
.'l/ ja aneli/Ett wiel wahä aica elä saisin.

»6 lrisanoi/ en nytt enä/Sinä tahdotnua l,'- ttta/Anna tänne sinun silkls/ Ia



cartckls/ Jo! lilnnäs sidon kijni.
,7. Hll! sido wlc! Gllmiänt / An mailm,

kerta cutzon/ En näe nnna mä/Tali
er.ln rerM/ Caunil si-lnillön mailma.

13.Hänen Ijane seisoi kedon päal/laitj
kattcratt IM/R-liccsPoican/ach ttlunpo

wo; mun pottnn/ Dun cuolcums whdo
costa. Iy»

Ach nlnn isän/ rneas IM/Mtätä cucl
m,it'Ma/ Se tule mun Sielun wching<
xi/Iu nnn-haxi/imacojna cuolln tahdon.

ikän/cugmmlM
tcnnml! i lmna suren mun Ne^hy^
stan/ I 1 / cmn cntkrrast sure perä
2'.? esti hniotti sizkins/lichuwl

juulen >e oli Mertl / Neihyel jn
wizMe tLmnan iss iy vlöspals,

>/ ybdel bttkel/ Enxi nuo',
-hlrtetti

Va N) mnt oiftns rackaudenlc
- Col mas Päiwä cului/ T
En s/ In sästi rumin mch
vlt,-/ a/ Caick Ecwpungi <a!
teltat ,

', 34,
tuli Costo sinni /MMtt

" kedon päal mnhutNyö
- niss wl-jsi'Sata.

"?s.ON lä locmuen/ Mc'cahtn
wä bajot/niaswniot^ap

taudest.



ihminen on wlmmattu/ loca nain
inodcktomaft ttke/ lumalastvlwos
fa Hylliätty/loca el cadu pahoitöltäns.
T?, Se on miktUe ttettäwä/ ZoA tämen
>irren on tehnyt/ PrlcaunlsNethykäincni
Mmncn/IHW Maal/ yhdes Linnaa

Toinen;
ole minun HErran/Iä hywäi

stlsiunattu poicmi/Tahdon nyt wch
zta kerran/Tasä fa joca paicas.

2. Mtthest pyhastja Picatstst/Tömäwir'
i on tedty Sanct Yrjönäsi yhdest Aiddarit

Tunustahtt on nähtn«
?.Mttn mW sanon M-jönä cuule> Te mi»

m taluonl juuri: Capadocian Caupungm
lsä! tule Sle! k.astä lobikarmc luuri.

4 Se Caupung on pitkä ja sangen suuri.
M. Cuningas cuutuija Ml/ .Lohikärme
uacajs lasna Muuri/ Tahdo:/ Ihmisist/e-
-amist/ cuin monda cusli / loc perut pois
)Uamchdsi.

6.10s ei hiw lanm jocapäiwä jaPö/Esatust wahwast juuri/ Nm kawi coht Eau«
lungin tpgö/Hengcns pubals nM muurin.

7-Cm'n hnn Hengens puhals ylltzmnurin
3unsitne cmnMt sijal: cuoilaxlolst tuli/ Qttt catutl ja ttell.

CuninWs fanol/ ncuwotoi!ien/Vtdkt<
Mian täsä pitä/ ,Peto wastan M lhmllit/tt elämät nautit smfim. y.^



y.Panwcsn wuoro myöden/ Pr ibmi«
«enwca taloist Päiwäx sen pahan pedon
yöda/ Sitt saam elä juuri jaloft.

,o. Borgarit pidit cohtakässnn / CuinCuninqald sanottu oli/ Edes täydyi käydä
eij jäästä:Pr joca talost pois tuli,,

i »Et jocattzeld oli tullut Lohikärmcn ruaxNijn Cuntngan tyttären wuoro tuli/ Ulos
manattin pcdon teurax.

tantz puolen rikläns/NeihQ
wapauxen tähden/ Borgarit sanoit en tah,
dome meidänginlapfem nähden

tahdot Herra anoa edes/Me sa«
«on totisest juuri/sillhätä on meidänkäsisäm/
Me lyömme maham teidän muurm.

»4.Tuu surulllser CuninganSydän/Sitö
surkiat meno sangen/Itki hartast kasti Nei'
Hen mennä Pedon teurar culn on langen.

,5.Käy nyt edes Nechu minun Sinun pl>
ta lohikärn?en ruax/ Ajl,stclinCunlUganpo«
;al sinun/ Ia enpähän Pedon tcurax.

<6 Neitzy murbctkäsi postcl/ Ia ltkicat'
kemft kyUH/ Wesi jouri sitmild alas possll/
MH curian vlkänä ollen.

l7>Ne!lU) parhat waatet päällens pukl/
ta itki catMass kyllä; Carih ftbis kijttl ja
Mi/ la wuodat kmelit kyll haikiast. .

huwäst racas F<mn/Jätät ht)«
wäst Cftriftieyt caicki/ Tähän ast on nnNujt
pldtt Mary NUM edes käymän ratki.



ih. Tule Nyt cänsanHErra lEsli Christ/
tule nyrt minua auttaman/ TunMan svä-
>isex inenwiW Tule sieluni wypahtaman.

2v Ncihl) lähte suurei/ Sijt Linnast calcs
'ein nähden/ lotcolit caupungin Calulll ja
eiN/ Hartast/ ltkit Neihett tähdcm

2«. Ncytzymeni yhttn kedon paall /Iaymberitlens/Tul SaNctHrjänä aM-
n siel/ Hän carmhewoistans ymärins.
- Sit tuk Sanet Vdjänä azaden/Kijls
mhet jolHcwslstans käänsi/Harnistat kijls
culn auringon tara Ia eilleitzy tunden handä.hywD Neitzy minun/ Mras
tket nijn wmkiast/Mikä liene et muuttunm tarwas/minä tahdon sun päästä nMwast
. 24. Ncitzy sano juur walklnst Sant-t Pr»>wät wastnn/ Kynclctt wuodatan jtzur l>ai<
mst/In hänb ftn olemasi haM.Ajatat pdjes te nuori MW/Paetcat'stawitten puolen/ Tiedän todtst etthucunäs ties/ Nijn hywin ma yxin cuolen.26. Jumalan wäelminä tahdon/Neistyi
t Lcstei auttn/ Mittä Tänäpaiwän sull a-wn tuotan/ Ia Lohiknr nen pois jaatan.

27.9ohlkärme wedest nlöttuli/Santt Yr.na aioi händ wastan/M Mitcam kidastt säpch tM/ Ia ei enä NeiHyt haastan.,18. El llndu lennä nijn nopiast / cuin hänlleckans ulosweti/loca Raudast/Cullast/llllasi/ Hoplalt/OtlttlhmettMrttkl.



2> Se totinen Sanct Prjänä HEnchlEsu Chrisi/ Taita meit calckl autta loca
Helwetin madon läpihe pist / Pljnans ja
Cuolemans cautta.

?V. Me rucoilem Isll sinua/ Wahwlsta
mtMn nscom/Armos anna ja myös lisiin
Etten tulls pirun tuscan.

-

?>. Cunnja olcon Isalle / Loppumatoin
nivös PoMc/Pchal Hengcl sama tulcon/Pllsiös cans MreU woimaU.


