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1.

AH X Linna oli Idaisel maal, Se oli msn,
caunist ylös raket, Hopial Cullall,
Callil Cullal, Ia callil kiwil

mumat.
2. Siel sisäl oli yxi nuori Försti, Faw <

M juur hengen jalken, syldä,,
Maan alla, juur maan alla. Matoin ja
mettcn keffel.

3. Hänen Isäns Nosenborist, Sen Tw fsnin tygö tuli, Ach minun Pokan, Racas,^
Poican, Woi minun poican/Cuins olet fani
gittu cowin. lj,

4. Ach minun Isan racas Isän, FangiM
xes olen cowas, Wijskommend sylda, Maam
alla, juur maan al!a,Waiwas ja ahdistures

5. Isa meni, Cuningan eteen, Ia langeim
polwillcnz maahan, Armollinen minun He«>
ran, Cuule kerran, Mist poican on fangittill
cowin. s<

6. Sanon sinul, sanon totta, Mun tyttW
ren händä tahto, Maan ei se ole nijn: SN



lian on kijn, Tornis pimias sijn, lost pita
hänen mistaman hengens.

7. Armollinen minun Herran, Laffe se fan-
gi irral tuhat, Culda vennin-
git, Culda penningit, Annan weren Pisaran
edest.

8. Ei auta culda penningit, hä-
nen cummingin pita, Hänen caulasans on
Clllda käädyt, Sentähden hänen cuoleman
pitä.

9. Jos caulas on käädyt, E< h.'n
nijt warastanut, Maan on an-
danut, Ia lahjoittanut. Kihlan ja rackauden
merkix.
, io. Cuin Neitzy sen cuuli ia ymmärsi, Ett
Fangi mistattaman piti, Lähet silkins
waisen, luur punaisen, Hänm hengenS.'läh-
temisen merkix.

n. Breiwin kirjot tällä tawal, En"m cuinS
henges annat, Oatz ensist ymbärins Ma lman
Wur awarald, Catz ylös myös Linnan päälle.

12. Cuin sinä nucut, Nijn minä hucun
tchkam tai lijtto vhten, Linnan si)tytän, wal-
«ian wiritän. Näin eritkäm, Vhdest täst
Wailmast.
'l 13. Sielun Isa Jumal coriackon, Tai-
wan Waldacundan, Coston andacon Jumal«Ihäld, loca ei meitä saldin yhten.
R 14. Sit otettin Fangi ulos Tornisi, An-

itttin hanel Sacramenti, Hän huuti Chri-
ö luxen tygö ylös taiwasen, Nyt pitä minun
il lwleman.

ls. Sit



is. Sit hän wietin kedsn päälle, Hänen
piti astuman Silloin hän Mestari
rucoili ja aneli Et wiel wähä aica elä saisin.

16. Mestari sanoi: ei nyt enä. Sinä tah,
dot minun nytpettä, Anna tänne sinun sil<
kis, Ia cartckis, 10l silmäs sidon kiinni.

17. Mä sido wiel silmiäni, An Mailma
kerta catzon. En ikänäns enä minä, Tain
erän peräsi Cauni! silmillän mailma catzel. ,

18. Hänen Isans seisoi Kedon pääl, ia it<
ki catkerast kyllä, RacasPoican, Ach minun
poican, Woi minun Poican, Sun cuolemas
tahdon costa.

l9. Ach minun Isän, Racas Isän, chlätätä cuoletnata costa, Wiatoina cuolla wa»
hingoxi ja murhaxi, Wiatoinna cuolla
don. <

20. Embä sure nuorta ikän, Eng
man cauneutta, Maan minä suren mun
Neitzykäistan, Ihanaista», cuin catkerast
re perän.

21. Tai nuori Försti hajotti Silkins:
human tuulen wäken. Se oli Mercki Neitzy-
el, luur wijmeiseld, Sytyt Linnan Jos itzi
ylös paloi.

22. Tällä muoto yhdel Heikel, Cari Nuu<
rucaista huckui, Neitzy paloi, Fursti hirtettin
ja ripustettin. Toinen toisens Nackauden
tähden.

23. Cohta cuin colmas päiwä cului,
li Enqel Taiwast alas. Ia kästi Ruumil»
maahan otta, luur cohta, Taick Caupungi!
cadotetan. 24. Sen-



24. Sent'hden tuli cosio suur», Marettl!!
cuolema tama, Ia kedon pääl maahan lyö"
tin Ia tapettin wiisi sata.

25. Oopicat tästä jucainen. Ettei cMa h'»-
wa mielisi M.d-sta haiut, a!as wajot. Ia
pois eroit Yl desiä Nackaudest.

26. Se Ihminen on willis ja wimmattu,
joca näin muodottomasi teke, Jumalasi ul-
wos slisätty, Ia hyljätty. joca ei cadu pahoi
töitans.

27. Se on caikille tiettawä, Joca tämän
winen on tehmit, 2)xi caunis Neitzykainen,
Ihanainen, Idaisel Maal, yhdes Linnas.

Toinen.
ole minuu HCRran, Ia hywist

siunattu Po^can," Tahdon nnt weisas
ta kerran Tasa ia joca paieas.

2< Miehesi vylM ia Pijcaisest, Tämä wir,
si on tehty, Sanct Yrjanäsi yhdestßiddarist,
long tunnlis tähti on n Ml,.

3. Mitä minä <anon Vrjänäni cnule, tee m<>
nun tahtoni iuurCapvadocian Caupungin Si-säll tuli, siel kesta Lohikarme simri.

4. Ce caupllnq on vitkä ja sanaen suuri, A«
sui Cuninqas cuulussa Mll,3obikärmemaeais
läsnä muun' Tahdoi Canpunain vlos niellä..

5. Se vero niin vaha ia abne oli,'locapsi-
lvs han elatust tahdoi Elämiis, cuin
monda cuoli, lotc perät pois olla mahdoit.

6. Jos ei hän saanut joca Päiwä ja Vö, E-
latusi



latusi wahwasi juuri.Niin käwi coht Caupun-
Oin tyaö, Hengens puhals ylös muurin.

7. Cuin hän Hengens puhals ylös muurin.
Tunsit ne cuin olit sisal; locainen cuolliaxcoh-
ta tuli, Oli ruumit caduill jaTiel.

8. Cuningas sanoi neuwo toinen, Pidettä-
män tasa pita, Peto wastan ja Ihmisit Ett e-
laman nautit saisim.

9. Pitäkäm wnoro myöden, Vx Ihminen
joca talosi, Päiwäxsen pahan Pedon syödä,
S«'tt saamme elä juur jalosi.

iv. Borgarit pidit cohta Kässyn, cuin Cu-
mngald sanottu oli. Edes täydyi käydä ei sää-
stä; Vxi joca talosi pois tulit.

11. Ett jocaitzeld oli tullut Lohikärmen ruax,
Nijn Cuningan Tyttären wuoro tuli, Ulos
pantin pedon teurar.

12. Cuningas puolen Nikiäns, Neitzen
wapauden tähden, Borgarit sano en tahdo me
nijn : Snötin meidängin lapsen nähden.

totisesi iuuri: Sillä hätä on meidän käsisam,
Me lyömme mahan teidän muurin.

14. Tuli smulliser Cuningan sydän Sitäsur-
kia meno sangen, Itki hartasi käsii Neitzen
mennä Pedon teurar cuin on lcmgen.

15. Käy nyt edes Neitz» minun, Sinun pitä
soh>karmenruar, Ajattelin Cuningan pojal si-
nun , Ia ei pahan pedon teurar.

"

16. Ncitzn murhes kasi poffell Ia itki katke-
rasi kyllä Mesi juoxi silmild alas posiil, Ach
«l«'a plka olet.

ly.Mi-



»7. Neitzy parsiatwaatteetpäallens puki, Ia
itki catkerast kyllä, Caritza sylis kijtti ja luki.
Ia wuodatti kynelit kyllä haikiast.

18. läakät hywäst racas hy-
wäst Christityt caicki-, Tähän un minusta
pidetty waari, Nyt pitä edes käymän ratki.

19. Tule nyt cansan HERm lEsu Chrisi,
Tule nyt minua auttaman. Tunnustan syndi-
sex itziail wihist. Tule sieluni wapahtaman.

20. Neitzy lähte surel suurul, Sijt Linnasi
caickein nähden, lotc olit Caupungin catuil ja
tiel, Hartast itkit Neihen tähden.

21. Neitzy meni yhden kedon pääll Ia catze-
li ymbäriilens, Tuli Scmct Yrjänä ajain sield.
Hän caratti hewoistans ymdarins.

22. Sit tuli Scmct Mänä ajadenKijls sui>
> tzet joll hewoistans käänsi, Hcunesiat kils cuin
auringon terä Ia ei Neitzy tunden handä.

23. Seiso hywäst Neitzy minun, Mitäs itket
nijn waikiast,Mikä liene et muutun on ear-
was,Mina tahdon stin päästä waiwast.

24. Neitzy sano juur waikiast Sanct Vrjä-
nätäwastan, Kyneleit wuodatan juurhaikiast.
Ia hand sijn olemast haastoi.

2?. Ajacat pois te nuori mies, Pactcat y-
siäwilten puolen, Tiedän todest et hucun täs
ties, Nijn hywin minä yxin cuolen.

26. Jumalan wäel minä tahdon Neitzyi ja
Lestel autta, Minä tänapän sul awun tuotan.
Ia Lohikärmen pois saatan.

27.Lohikärme wedest ylös tuli, Sanc Zrjänä
ajoihändä wastan, Pist miekan kidast et läpil,
tuli, Ia ei enä Neitzyt haastan. 28. Ei



28. Ei Lindu lennä nisn nopsasi, Ellin hän
micckans ulosweti, loca Naudast, Cullast,
Ia Hopiast »li, 101 l Ihmeit juuri teki.

29. Se totinen Santt Vrjänä HENralE-
sil Christ Taita nmt ccucki autta Helwetin ma«<
don lapitzepisi, Pijnas ja Cuolemas coutta.

Me rucoilemlst sinua mei-
dän uscom Armos anna ja myös lisä, Etten tu-
lis pirun tuscan.

31. Cunnia olcon Isälle, Loppumatoin myös
PoMe, Kchäl Hengel sama tulton, Ilistys

cans suuret woimal.

LOPPU.


