
lii NlMlcmsta huom'Ncihz) PM/ Förstl
l birttttin/ ja ripustettln / Kuinen wiscns

tahdcn.
i 2;.CeiM cuin colmas paiwä cului/

'ull Engcl Taiwsst kästi Ruu
un mahan olta/lur cehta/ Catt<i
ungi caöotctan-

-24. ScntUiden luliCosto sunr( Maz:et-
n cuolema Mma/Ia kidsn fäA maa-

han lyötin Ia tarettm Ibmist n,W jata.
OopttÄttästä jocaincn/ Ettticöhta-

ywä miellst Vbdcfta hajst / alas wijot /
Ia pois eroit/ Vbdcstä Rackaudch -

26 Se Idnuncn on wtllts ja wimmal-
U/ )oc«.näin muodottomast teko/ lu-

/ln«lnst ulwos stzjtttttz/ Ia hyljätty/ jocc»
ch cadu pabsi töilans.

«7.Sc on caikillo tiettäwll/ loca ta-
, män Wirren on tehnyt/Pfl caunis Nei--

> hykäiim,/ Ihanainen/IVat!el Maali/
yhdes Annas,

Toinen.
liMlitet' ole minun« Herran / Ia bp-
DUwast siunattu Poican/ Tahdon nyt

kerran Tasa ja joca
Miebcst pyhast jaPijcalsest/ TamclMsi on tehty/ Sanct Prjanäst yhdcst

Rlddaiist/ long Tunnus tähn' on nchty.H z.Mitä



;. Mitä minä sanon Irinani cunle/t
Mittun tahtoni juuri CKpadocum Ea
pungltl Sijat tull/ sicl kcjtä Lohikär,
suuri.

4- Sc Caupung on pitkä ja sangen s>
n'/ A,ui Cuningas culuiza W/LoW
me macats läsnä muuri TahdsiCaupli

plös chclla
,5 Se pc ts uijn paha ja ahne eli /,I

capäiwa hän clatust tahdoi Itzlnists,/ <
lumls/ cuin monda cuol»./ lorc pkrat p>
olla mahdoit.

6. Jos ei hän saanut zoca Pmwä
Vö/ Elatuji wahwast juuri/ Nijn km
coht Taupungin tYZS
ylös n><iurin.

7. Cuin hän nzss mni
rin/ Tunsit ue culn oMHM loeaiNl
.culinx coht«l tuli Oli ruumit caduiU >

Tiel.
8> Euningas sangi neuwo toinen/V

dettämän täsä pita / Peto maston
Misit Ett elämän NMMt saisiiN.

9. PMcön wuoro myödän/ M
Minen joca talost/ Päiwäx scn pahan Pe
don syödä/ Sitt jsamme M M
zalosi.



VorMit pidit cohtl, Kästyn/ cujn
gns sanottu oli/ Edes täytyi käyds

Pn joca talost pois tuli.
Ett jocaitzeld oli tullut Lehikärmcn
Nijn Cunmgan Tpttärcn "wuoro
!os pantin pedon teurnz?.
un ngas tantz puolen Rtjtlänf, NeiHcn wa»
tähden, Borgaril sano en tahdo me ntjn :

nieidällgin lapsin nal den.
Zollcs tahdo Hn-ra a«da sanon toti»
:<3l'!hätäon m,e,dan kasisäm, Wc lyömme
tndän MIUN'!!».
!)l!lj strulliftr sydän Sitä sulfia
'ycn,lss< havlast kasti Reitzen n«unä Pedo»
i.nonlangcn.
.in nyt edes Ncitzy minun/ Sinun pitä Lohi»
niar, Ajattelin Cllnmgan
cdon tenrap.
!titzy mnrhci käsi prssella ttkicsttcrast lyl.

alaspossli, Ach curia y!ka o!et.
.'itzyparhat wateitpäällcns vnr,, laitki eat«
,Vä: Cavitza syiis liftti ia luli, Ia wuodat
i!lä haikiast.Dat hywäst raeas Falin, lakät yawasi Cl!ri«
cki,Tah«n ast on Niinusta pidetty waali, Nyt
«?täomäl, ratti.
Tmc N!)teai!M HEna lEsu Nrlsi, Tule Nyt
zulnnan Tunnustan itz,ön ,wiZist Tu«
n wapahla'.nan.
l)cr,tzy lähte s«n-l suruin Sijt Linnasi cmckem
i, lotc olit Caupunain ealuii ja ticl, Hartast
iiM tähden.
Ncitzy meni yhden tcdon pääll j<» catzcU vmha»
, Tuli Sonet Hijäna ajain si<ld Hän caratt»smns ylNbaMs.



«. Sit tuli Sanet Mrsäna «jaden, Ktzfihcwuisians käänsi, Harnistat kijlz cuin aur.
I« el Neitzc tundcn handia. i

2,.Seisu Ncttzy «inu», Mitäs ilk,
wa.kiast, Mika lien ett mutlvn on carwas,
t«hdc>n sun päästä waiwajt.

-4. Ncitzy s.:no juur wackiastGanet Mrinlia>
sian, Kytkit wuud«tan ,uur hattiali, Ia pänr.
vlemas haaitvi.

2s. pl)is te l!U!?5i mies, Paetcat !

Tndan todest ett hucun tas tics, Ntjn
wiN mä cttokm.

26. luuiaian waei minä tahdon
»ltta, M,«ä tänäpän fti «>M tUDtgn, Ia Loh
mcn pois saata».

. kMlämie wedcst ylos tuli, Vanct V"!«n.>
.jo:,l)ändä waslgu, tgbast et läpitz »<

Ia ci mä Nrjtzyt hasan.-
:3. Cl ?-ndu ilnna nijn nopiast, C»!!« h«.'

u!oswcli. loc',' Tullasi, I» Hopi,.!
Ihmcit iuuri teki.

Ge totincn Sanct Drjana HCrra lEsu Ä
Taita mcic caickl, auta loca helwttn, maton läpi»
Ptjnan ia Cuolcmans cauttä.

20. Mc rnco,'«n,lsa limd
Armos anna ja «Bs lisä, Ctttn tlisii piru» tuj

,l. Cunni!i«»Kon,lläile lov
Pyhä! Hcnge! ftzza tulten, " ls snrei wuitz

L 0 P P U.


