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Linna 01l IdWll' Maalt-/
Se 01l niin caunlst ylöeraketc', Ho<
pmll', cullall', caUill' cullall'. Ia cal<

2. Siell' sisall' oli yr' nuori Försti Fangat
hengcn jalken, Wijskymmend' soldä maan

Ma, juur maan alla» Matoin ja karmetten
!estell.

3. Hänen Ifäns Sen Tornin
ugö tuli. Ah! minun Poican! racas Poicc>n!
Woi! minm Poiean, Cuins olet fangillucowin.

4. Ah! minun Isan, racas Isän! Fanaiu,
es olen cowas, Wijskymmend' sylda ma«m
lla, juur' maan alla, Waiwas jaahdistuxes,
5. Isä meni Cuningan eteen, Ia langutz

« hlwillens maahan: Armollinen minun Herran
HM ler.Ml Mir'Pylean on ftnMm cowm?



6. Sanon sinnu", sanon totta: Mun Tm
taren Hända tahto; Waan ei se ole nijn: Si!
Hun on lljn Tornio pimias sijn', lost pit.
Hänen mistaman hengens.

7. Armollinen minun Herran ! Lasse se sali
gi »rrc.ll, Wtjskymmend' tuhat' culda pennin
izit', culda penningit' Annan weren pisaren edes

8. Ei auta culda penningit/ Cuoleman Ho
ften cummingin pita, Hänen caulasans on cu
da käädyt, Sentähdcn Hänen cuoleman piti

3. Jos caulas on culda käädyt, Ei Hän mj
lvarastanm; Waan yx' caunis NeitzMine
on andanut. Kihlan ja rackauden merkix. -

iv. Cmn Neitz» sen cuuli ja ymmärsi, Ei
Fangi mestattaman piti: Lahett' silkins, lieh'
»raistn, mur' punaisen: Hänen Hengens l/a
temiseN merkix.

li.Breiwin kirjott' talla tawall": Ennen cui,
HenZes annat, Eatz' ensist' pmbäri mailma
juur' awarald', Catz' ylös myös Linnun pääl

12. Cuin sinä nucut, Nijn minä hucun; Tl
käm tai lijtto yhteen. Linnan sytytän, walki
wiritän, näin eritkäm yhdes tast mailmasta

»3. Sielun Isä Jumal' corjatcom Tain?
Waldacundaan > Cosion antzacon Käteen
dacon, Jumala ylhäld', Sill' cuin ei ni
yhteen suonut.

14. Sitt' olettin Fangi ulos Mnist', Anne
Hänell' Sacramenti: Hän huusi Christuxen
M, ylös Taiwnseen: Nyt pitä minun cuolen

ls. Sitt' Hän wietin kiedon päälle, H<
piti astuman trapuill', Silloin hän mestari
neli/ ja aneli: Ann' wahan wiel' elä a<



i6. Mestari sanoi: ei nyt ena; Sma tahdot
minun nyt pcttä; Anna tänne Sinun Ms ja
Cartekis, loll' silmas sidon tijni.

17. A!ä sido wiel' silmiäni, Ann' mailmaa
kerta cahon ; En ikänäns enä, Minä tain e-
räu peräsi', Caunill'silmään catzell'.

iB. Hänen Isäns seisoi kedon pääll', Ia itki
cankerast' kyllä: Racas Pokan! ab ! minun
Poican I woi! minun Poican! Sun cuolemas
tahdon costaa.

19. Ah! minun Isan ! racas Isan ! Alä ta,
tä cuolemata costa, W>atoin cuolla, wahingox
ja mu.hax'. Jumala itz Wcreui costa.

2c>. Emba sare nuorta ikan,' Eng' mailmcnl
tauneutta, Waan minä suren mun Neitzykäistän
ihanaista», Cuin catkerast suree perään'.

21. Tai nuori Försti hajotti silkms, Liehu-
Miau tuulen wakeen: Se oli mercki Ncitzyell'
juur wijmciseld';Syt!)tt' Linnan, josa ylöspaloi.

22. Tällä muoto yhdell' hetkell' caxi Nuorus
ecusta huckui; Neitzy paloi, Försti hittettin,
lipusiettin, Neitzen rackauden tähden.

2?. Cosca colmas paiwä cului, Tuli Engeli!
TaiwaastFlas: Ia kasti Ruumin maahani
ta juur' cohta, Taick'Caupungi cadotetan.

24. Sitte mli costo suuri, maxettin cuolema
tämä: Ia kedon pääli' maahan loötijn ja ta-
pcnijn Ihmistä cuusi sataa.

25. Oppicat tästä jocainen, Ettei cahttl hy-
Wa mielist' Mdestä hajot' alas wajot'ja pois
eroit', Heidän tahtoans wastan.

26. Se ihminen on wimmattu, loca näinpä»
hast' tekee; lumalatt'ulwos Mty ja.hyljät-
ty. Ellei hän cadu sitä. 27.



27. Se sn cmM kyy tietäwa, Cuea tain
Wirren tehnyt: M caunis Neitzykäinen, iha-
nainen . Sijn Linnas cuin Hän paloi.

Toinen,
ole minun HERran,; Ia hywasti-

siunattu Poicas! Tahdon nyt weisala«««'H kerran, Ia aina joen paicas.
2. Miehesi pyhast ja Piicaiscst Tämä wirsion tehty, Sanct Yrjänäst' yhdest' Riddarizt',

long' tunnusmecki on nähty.
Z.Nyt ja ainiancuulckat caicki, Herrasta Wä«astä: Capadocian tyZö tuli Lohikarme wedesta.
4» Se Cauvungi on sangen suuri, Asui myös

uningcs siellä-', LolMrme macais läsnä muu-
/. Tahdoi Caupungin ylösniellä.
s. Se peto nijn paha ja ahne oli, loca pai»
l hänelatust' tahdoi, Ihmist', cläind', cuin
>nda cuoli, Ia perät' pois olla mahdoit.
6. Jos ei hän saanut joca päiwä »a yö, C»
M wahwast juuri, Nijn käwi coht'Caupun»
tyZö, Hengens puhals ylitze muurijn.

hän hengens puhals muurin, Tunsit
min olit sisäll', locamen cuoliax cohta tu-
)li ruumiit caduill' ja teill»
. CuninZas sanoi: neuwo toinen Pldeltäman
pltä,Piw wastcm ja ihmis», En, elon nautit
!N»
Pltäkäme wuoro myöden.Pr lapsi joea tatost>
wöxi pedoZe syödä; elä jalosta
». B-rgant pidit cohta kaffyn, Cuin Cu-
c;ld snnottu oli, Edeskäyda täydyt, ei sää-
! Vx joca talosi poift tuli.

-. Ellsca Mitzew' tullm yli Sen jnlmankar,
«le»



«Nttn ruar', Niin Cuningan Tyttären wuoro tu-
li , Ulosmennä pedon teurax.

12. Cuningas taritz puolen RiikiänsTytterens
wapauden tähden; Borgarit sanoit: eme tahd»
nijn, Syökin meidäugiu lapsem nähden.

iz. Herra! jollette anna edes. Me sanom tos
tisest juuri, Sill' hätä oir-meidän käsisäm:Me
lyömme maahan teldan muurin.

14. Cuningas tuli merheUiscx', Lapsensa tilan
tähden, Itki hartast', täffi hänen mennä Sa-
nall' surullilell' sangen:

»s. Käy nyt edes Neitzy minun, Sun pitä
lohikärmen ruax'. Ajattelin Cuningan Pojall'
sinun, Ia ei petojen teurax.

16. Neitzy murhes kasi postcll'lt?i catkerass kullH
Mesi juoxisilmistalaspoffill. Ab! curja ylkä oltt.

17. Neitzy parhaat watteel päällens puki Ia itki
catkerast kyllä, Caritza sylis, kchti ja luk'
Wuodattain kyynelita.

18. laäkät hywäst Herra Faarin! lääkät
hywäst (hristityt caicki, Tähän ast' en
pidett'waari, Nyt pitä edeMyman ratki.

19. Tule nyt calchan HErra lEsu Christ'»Tule minua auttamaan, Tunnustan syndisy'
ihen wissist, Tule sieluni wapahtamaan.

20. Neitzy lähte suurell suruli'. Sijt' Linnast
eaickein nähden, lotc' olit Caupungm catuill'

ttill', Hartast' itki Neitzen tähden.
2r. Neitzy meni nlos kedon pääll', Ia catzell

ymbärillens. Tuli Sanct Vrjana ajain sield'.Hän caratti hewoistans ymbärs.
32. Costa se Herra Oi edes KiM suitztt



joill'hewoissans'äänsi, Harnisc.it
ringon terä; Ei Neltzy tuudenut Hä,?dä.

23. Seiso bywä Neitzy minun! Mitäs itket
mjn waikiast? M.'?ä liene ett'muutun"on car?
was? Minä ttzhdon sun päa-m, wuwist.
- 24. Neihy sanoi juur' waikiast, Herr Vriä-
nätä wasta« : Kyyneli» wiiodatan juurhaikiast.Ia händä sijn' olemast haastoi:

25. Ajacat pois te Nuori Mes! P lettat u-
awitten puolen; Tiedän todest elt' hucun tas:s, Nijn hywin minä yxin cuolen.
26. Jumalan awull' minä tahdon Sinun

idästä autta. Ia tänäpan sinull awun tuota,
voiman' ja constin' cautta.
27. LolMrme wedest ylöstuli, Riddari ajoi

iudawastan; Pisti Miscan kitaan ett' läpi-
tuli, Elp' enä Ncitzyt' haastan'.
28. Ei lwdu lennä mm nopiast», Cmn Hän

tteckans ulMwtti, loca Cullast', Hopiast'
Raudast' yli, IM Hän ihmeic' teki.
29. pi Woitou Ruhtinas Christ',

;ä meitä caikia auta, Pääst' meitä synnin
eM, Pljnas ja cuolcmas cautta.
30. Cunnia olcon Isälle! Loppumatoin myös
ojalle, Wall' Hengcll.ftrna tulcvn, Vlistys

cantz suureN wöimau'.
LOPPU.


