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M)X Linna oli Idailel maa!/ Se o'.i,vM MN caunist ylös raket, Hopm6»/ Cullall/ Calllll Cullull/ lacalN
Kiwlll ylös muurat-

2. Sicl fisal oli yxi nuori Försti/Fan-'
gät juur hengen Men/ Wijskymmeud
sylda/ Maan alla/ juur maan alla/
Matoin ja kärmctten kestel.

3. Hänen Isäns Rosin borisi/ Sen
Tornin tygö mli/ Ach minun Poican/
Nacas Poican/ Woi minun Poican/
Cuins olet fangittu iowin.

4. Ach minun Isan/ Racas Isän/'
Fangluxes olen cowas/ WWymmend
jyldä/ Maan alla/ Juur maan alla/.
Waiwas ja ahdlstures,

5. Isa minun Cuningan eteen/ Lan-
geis hän polwillcns maahan/ Armolllnen
minun HErran/ Cuule kerran/ Cule
terran Mist Poican on fangittu cowin. '

6 Sanon ssnul sanon totta / Mun tyt»
taren händä mhto/ Waan ei sc ole nniN
Sill bän on lijn Tornis pimias syn/'
lost vita hänen mistaman hengms.

-?. Armollinen minun Hcrran/ Lastise fangi irral/ WijekyMWAd Tuhat/ CB
da Penningit/ Culda penningit/ Annan
weren Pisaran edest.

8. M



8. Ey auta Tuldapenningit/ Cuoleman
hänen cummingin vita/ Hänen Caula-
Ms cn Eulda Käädyt/ Culda Käädyt/
Sentähden hänen cuokman pnä.

9. Jos caulas on Culda käädyt/ Eij
hän nijt warastanut/ Waan yfi Neitzy-
kainen on andanut/ Ia lahjoitanut/Kch-
ian ja rackaudcn mcrkix.

io. Cmn Neytzy ftn cuull )a ymmärsi/
Ett Fangi mistattaman piti/ Lähet sil<
tms ltehuwaisen/ luur punaisen/ Hänen
hengens lähtemisen merkix.

«. Brciwin kirjot tällä tawal/Ennen
cuinsxhenqes annat/ Catzensist ymbäris
Mailman juux alvarald/ Cal) ylös myös
Linnan päälle-

i2.Cuin sinä nueui/ Nijn minä hu-
cun/ Tehkä mi lijta yhten/ Linnan syty-
tän/ walkian wlrltan/ Näin eritkam/
Phdest täst mailmasi.

i; Sielun Isä Jumal coyacon/ Tai-
wan Waldacundan/ coston nndacon Ju-
mal ylhäld/ loca ei lueita saldin yhten.

14 Sit otettin FalMt ulos Tvlmst/
Annetkin hänen Sacwmenti/ Han huuti
Christuxen tygö/ Ylös Tajwaftn/ Nyt
pim «uinun cuoleman,

'5. Sit hän wetin kedon päälle/ Hä-
nen



rei viti astuman Trapul/ Silloin Hsn
Mestari rucoili )a aneli Et wiel wahst
aica elä ftllsim.

,6 M'stmi sanoi/ ei nyt ena/ Smä
tahdot minun uot pettä / Anna tänne st-
r.un Ms/ Ia cmtelkis/ 10l silmas si-
don kijm

i?. Ala sido wiel silmäni/ An Mail-
kerta cahon/ En ikanäns ena minä

enä/ Tain crän perast Caunil siinnllan
Nluiima cihel.

l». Hänen Isäns seisoi Kedon pää!/
ja ilki e. k rajt kyllä/ Racas Polcan/
Ach minun Poican/ Woi minun Poi-
cnn/ Sua cuolemas tahdon costa-

-19 Ach nunun Ijän/ Racas Ijan/
:Älä tätä cuolemaea cost-,:/ Wiatoina cuob
,li wihingoxi ja murhaxi/ Wtatoina

cuolla tahdon,
20. Enidä sure nuorta ikän / Eng

Mailman cauncut/ Waan minä suren
mun NechMstän/ Ihanalstan/ cutn cat-
kcrast sure perän.

21. T«i nuori Försti ha;otti Silkins:
Liehuman wlcn wateu/ Se oli Mercki
NeiHn?!/ luur wijmciseld/ Sytyt Lin-
nan Igs we ylös paloi.

33. Talla muoto / yhdcl / httkel Caxi
Nuo-



Nuorucaista hucui/ Neitzy paloi/ Forsit
tmtcttm/ ja ripustettin/ Totuen teiseus
Nackauven tahdcn.

»,. CchM cuin colmas paiwä cului/
Tuli Engel Trmvas al !s/ Ia kasti Ruu-
mia mahan otta/ lur cohta/ Taick
Caupuugl cadotetan.

24 Semahdcn tuli Costo suuri Maret.
tin cuolema tämä /Ia kedon paal maa-
han lyötin Ia tssrettin Ihmist wW jata.

25 Ovptrat taita jocamen/ Ettti eoh-
ta hywn nnclist Yhdestä hajot/ MZwa-
jot/ Ia pois eioit/ Yhdestä Nackaudest.

2', Sc Il)Mil°en on Willis ja wimmat,
m/ joca nam muodottomasi teke/ lu-
m<Uast ulwos snsattv/ Ia hyljätty/ toea
ci; cadu pahoi töltmw.

27. Se on catille ticttäwä/ locatä-
män Moren on tehnyt/ Vf« caunis Nei-
Mainen/ Ihanainen/ Idalstl Maall/
yl)dcs Linnas.

Toimn.
ole minun HErran/ Ia hy-

>M wäst siunattu Poican/ Tahdon nyt
wcijata kerran Tasa ja »oca paicas.

-. Miehesi pyM ja Piicmsest/ Tämä
wirst on tehty/ Sanct Hrjänasi yhdest
Riddlmst/ long Tunnus tähti on nabto-

tz Mits



Z. Mitä minä janon Prinani cuule/
tee minun tahtoni juuri Capadocian Cau-
pungin Slsäl tuli/ siel kestä Lohlkarme
suuri

4- Se CaupunZ on pitkä )a sangen suu-
ri/ Mm Cunlnglls culuisa sisäl/ Lohikar»
mc macals lajna muuri Tahdoi Caupun-
gin ylös niellä

5 Se peto nijn paha ja ahne oli / Jo,
capäiwä hän clatust tahdoi Ihmists/ E--
lämis/ culn monda cuoli/ lotc perät pols
oli a mahdoit

5. Jos ci hän saanut joca Paiwa za
<Vo/ Elatust wahwast juuri/ Nijn kawi
cohc Eaupungin tygo Hengcns puhals
ylös muurin,

7, Cuin hän Hengcns puhals ylös muu.
rm/ Tunsit ne cuin olit Ml; locainen
culiar cohta tuli Oli ruumit caduill ja
Ticl<

8 Cumngas janvl ncuwo toinen/ Pi--
dettämun täsa pnä/ Ptto wastan ja Ih<

"uiisti Ett klämän nautit Wstm.
9.Ptzdäcön wuoro myödan/ 'Vr Ih-

minen joca?a!ost/ Päiwax sen pahan Pe,
don jyödä / Sltt saamme ela juur jnlost.

iv. Borgarit pidit Käskyn/ cuin
Cnningas sanottu oli/ Edes täydyt käydä
ei säästä; W joca lalost pois tull. 11-



~ Ett jöcaiheld oli tullut LolMrmen
ruaax, Ntjn CuninZan Tyttären
Ulos pantin pedon teurox,

,l, Cuningas taritz puolen Rtjkiäns, Nei-
tzen wapauren tähden, Borgarit sano en lah-
do me nifn- Syötin meidängin lapsen nähden.

',-. lolles tahdo Herra anda edes, me sanon
totisesi
Me lyömme maahan teidän Muurin.

,4. Tuli surullisex Cuningcm sydän SitH
surkia meno sangen, Itkl hartast kästl Neitzen
mennä Pedon teurar cuin en langcn.

»5. Käy nyt edes Neitzy minun, Sinun pita
Lohikärmen ruar, Ajattelin Cuningan pojat
sinun, ja ei pahan pedon teurax.

,6. Neitzy murhes käsi possel Ia itki catke-,
rast kyllä Wesi juori silmil alas postil,Ach cu,
ria ylkä olet.

,7 Neitzy parhm watelt päällens puki, Ia
itki catkerast kyllä.-, Caritzä jyusktztti ja lukis
Ia wuodat kynelit kyllä haikiast.

»8 läkät hywäst racas Farin, Igkät häwast
Christityt caicki, Tähän ast on minusta pidet-
ty waari, NytpitH edes käymän racki

<9 Tule nyt eansan HErra lEsu Chrisi,
Tule nyt minua antaman Tunnustan jyndistxi
itziän, wi§ist Tule sieluni wapchtllman

z«. Neitzy kahte wrel stwu!, SU
caickein nähden. lotc olit caupungin cmml ja
tiel, Hartast itki Neitzen tähden.

«,. Neitzy meni yhden kedon paäll ja catzeli



ymbärillens, Tuli Gantt ajain sield
Hän «ratci Hewajstans l)n,d^.nH,

«. Sit tull Goncl > rz..nci ajaden, Kftst
suitzet zol hewoistang kci>,isi, Harnifiat kqlS
cuin auringon terä Ia e> N>. itze tunden l>mdä.

i;. hywäsi Neitzy minun, Mnäs it-
ket nijn waikiast, Nnka llene ett mutton on
carwus» Minä cahdon sun paasia waiwaft.

»4- Neitzy ftno juur waikiast Sanct Mrjä,
wastan, Kvmleit wuodutan juur haitlast,

Ia händ sijn olemaS haastoi.
25 Ajacat pois tc nuori mies, Paetcat ysiä,

witten puolen, Tiedän todest ett hucun täs
ties, Ntjn hywin mä yxin cuol:m.

26, Jumalan wäel minä tahdon Neitzyi ja
Leskci auca, Minä tanapän sul a>wun tuotan,
Ia Lohckarmen pois saatan.
"

27 wedest ylös tuli, Sanct Pr-
jänä ajoi hsndä wastan, Pist miekan ktjdasi
et läpitz tuli, laeiena Neitzyt hasian

t- Ei!rtndu lennä nijn nopiast, Cuin hän
mieckans uloswm, loca Raudast, Cullast, Ia
Hoptait oli lollhmeit juuri teki.

,y. Se totinen Sanct Mrjanä -

Esu Chrisi Taira mett caicki aura loca helwttin
maoon lapitzepisi, Piinan laCuolemanscautta.

Me rucviiem Isä sinua, wahwista mei-
dän ulcom Armos anna ja myös lisä, Ettes
»tulis pirun tuscan

p. Cunnia olcon, Isalle loppumatoin Myös
Pojalle, PvhHl Hengelsama tulcon, AWn

fans surel woimall. A.


