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HWMLinna oli Idäiftll' Maall,
/D/MW Se oli nijn caunist ylösraketl',

Hopia!!',cullal!'callill'cul!all',
la cal!ill'Kiwill' ylösmuuratt'.

2-SKll siscll oli or' nuori Försti Fangat
juur hengen jalken,Wljskymmend' syldämaan
alla,juur maan alla, Matoin ja kärmetten
keffell.

3. Hänen ZfänsNosenborist, SenTornin
tygö tuli. Ah! minun Poican! racas Poican!Woi!minuyPoican,Cälns oletfangittu corvin.

4. Ah!'minun 3siln, Fangeu-
des olen cowas, Wijskymmend' syldä maan
alia, juurmaan alla, Walwas ja chdistuxes.

5. Isa meni Cuningan eteen fla langeis
polwillens maahan: Armollinen minun Herra n
euule.kenan!M'Poicanon fanMu cowin?

s»



s. Sanon sinuN, sanon totta: Mun Tyt-
tären Händä tahto; Main ei se oli niin- Sill
Hän on kijn Tornis pimiäs sijn, loft pitH
Hänen mistaman hengens.

7. Armollinen minun Herran! Lasse fe fan,
gi irrall, Wl.skommend' culdapennin,
git, culda penningit: Anna» weren pisaran edest.

8. G auta culda pennm9it,CuslemanHä<
nen cumningiu pitä, Hänen caulasans on cul<
da Han«l cuoleman M.

9. caulas sn culda käädyt, GHan nijt
warastanut; Waan Neitzykainelt
on andanut, Kihl mja rackauden merkiv.

lO.CulnNettzo sen tuuli ja ymmärsi. Ett
Fangi mestaimman pitl:Lähett' silkms, liehu-
waisen, »uur punaisen: Hauen Hengens tähe
temisen merkix.

lt.Brelwinkirjott'tällatawall:Ennencums
Henges annat, Catz' ensist ymban
juur ylös myös Linna» pääll».

l2.Cmnsinänucut,Nijn mumhucun; Tch«
läm tai lijttb yhteen. Linnan sytytän, lvalkiatt
tVivtän,, näin eritkäm yhdes täst mailmasta..

>3> Sielun Isä Jumal coriatcon Taiwan
andaconKätem ean«»

Jumala ylhäld'» Sill cmn ei,
yhteen suonut.

,4. S>tt otettiu Fangiulvstomist, Annettin
H.mell Sacramenn-. Hän huusi Chrijwxen ty«

pitäminuncuoleman. >
Sitt Hän wietin kedon päälle, Hanettl

piti astuman trapmll, Silloin hän mestarill sa<j!
neli, ja an«N: Anu'wähan wiel elä saada.



is. Mestari sanoi: ei nut ena;'Sinä tahdot
minun nut pettä;'Amm tänne Sinun silkis ja
Ccr ekiF, 101 l siimäs sidon kijni.

17 A!ä sido wiel silmiäni, Ann' mailmaa
kerta cutzon; E» ikänäns enä, Minä ttin o
län perast, Cauulll silmillän mailmaa catzell.

,8. Hänen Ifans seisoi kedon paäll.laitki
eatkerast koUä: Raccw Poican l Ah! minuil
Poican!woi l minun Poican! Sun cuolemas
tahdon costaa.

iZ. Ah! minun Isän lracas Isän l Kll tä<
ta cuotemata cosia,Wiatoin cuolia,, wot>ingox
ja Jumala itz' Wereni costa.

2V»Embä f-re nl!orta kän. EngM'!lnait
cauneutta, Maan minä suren mun Ne tzokäiFstan ihana stan.Cuin eatkerast suree perään,

sl.Tai nuori Försti hajotti silkiny. Liehu,
maan tuulen »väkeen: Se oli mercki Ne>lMll.'
juurwijmeiseld';Sytott'Lmnan,wfa!)lök»oatoi,

22.'Tallä muoto »hdell heckell cari Nuoru<
cmsta l)nckui;Ne!tzl) paloi, Förstl hirteitlU, ja
lipustettiN/Neitzen rackauden Mden.

2z.Cofca colmaK paiwä cutui. Tuli EnZeti
Taiwaastalas: Iakaffi ot-
ta juur cohm, Taick Caupuugi cadvtetan.

24. Sittetulicosto suuri, maxettiu molema
tämä: Ia tedon pääll maahan lyölisn ja ta-
pettiin Ihmistä cuusl sataa.

2s.Oppicat tästä jocainen. Ettei cahta hyF
Wä mietist'Vbdesta hajot' alas wajot" ja pois

Heidän tahtoans mafian.
26. Se ihminen »vimmattu, loca »äin pa«

h«st' tekee; lumatast ulwos syiättt) ja hyljät-
ty. Ellei hän cadu M
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27. Se on caikill kyll tietämä, Cuca tain
Wuren tehuvt: Vncaunis Neitzykäinen, iha«
«aineu. Sijn Linnas cuin Hän paloi.

Toinen.
GAijtet'ole minun HERran! Ia hywasii

siunattu Poicas! Tahdon nyt weisM
?. Miehest pyhast jaPijcaisest Tämä wirst

on tehty, Sanct Yrjänäst' yhdest Riddarist,
Jona tunn«smercki' on nähty.

Motja ainian cuutkat caicki,HerrastaPrjä<
nästä:Capadocinn tygö tuli 3ohikärme n^destä.

4.SeCaupungionfllngensuuri,Asuimyös
Cuningas siellä; Lohikärme macais läsnä mun«
ri, Tahdoi Caupungin ylösniellä.

5> Seveto nijn paha jn ahne oli, Joca pai>
wä han elatust tahdoi, Ihmist, elaind', cum
»nonda cuoli. Ia perät' pois olla mahdoit»

6 Jos ei hän saanut joca päiwä ja »ö,E<
latusi wqhwast juuriNijn käwi cohtCaupun«
gin tyaö, Hengens puhals ylitze muurijn.

7.Cuin hän hengens puhals muurin, Tunsit
ne cuin olit sisäl!',loca!ncn cuoliax cohta tu»
li, Oli ruumit caduill' jateili'.

B.Clmingassanoi:neuwotoinenPidettämä»
las vita, Peto mafian jaihmisi,Et, elon nautit
saisim.
y.Pitäkäme wuoro myödenN' tapsi joentalost,

Päiwaxl pedolle syödä; Silt saame elä jalost.
lo.Borgarit pidit cohta kästi)N, Cuin Cu-

ningald'sanottu oli, Edeskäydä täydyt, ei sa^>
WiP> joca miostpozs tuli.

n.Eos«



«.Costajoeaitzeld'tullut oli Sen julmankär-
meen rua>', Niin Cuningan Tyttären wuow
tuli/ Ulosmenna pedon teurar.

i2.Cuningastarih puolenßijkiänsTyttarens
wapauden tähden; Borgarit sanoit: cme tahdo
nijn, Syötin meidängin lapjem nähden.

i3.Herra!jol!ete anna edes. Me sanom to-
tisesi juuri,Sill hätä on meidän käsisäm: Me
lyömme maahan teidän muurin.

14. Cuningas tuli murhelliser'. Lapsensa tilan
tähden, Itki hanasi', kW hänen mennä Sa-
nall surullisell sangen:

15.Kännyt edes Neihy minun, Sun pitH
lohikarmen ruax', Ajattelin Cuningan Pojall
sinun, Ia ei petojen teurar.
i6.Nchymucheskasi posiell'ltki catkerastkyNH
Wesi juoxi silmist alaspostil.Ahlcurja ylkäolet.

l7.Neitzy parhaat waattetpäällens puki Ia
liki catkerast kyllä,Caritza sylis, tijtli ja luki,
Wuodattain kyynelitä.

iß.lääkät hywäst Herra Faarin! laäkät
hywäst Christilyt caicki, Tähän ast' on must"
pidett'waari,Nytpitäedeskäyman ratki.

19. Tule nyt cantzan HErra lEsu Christ'!
Tule minua auttamaan,Tunnustan syndise>'
ltzenwihist/Tule sieluni wapahtamaan.

-n.Nechy lähte suurell surull' Sist' Linnasi
caickein nähden, lotc'olitCaupungin calM
a t«ll',Hartast itkiNeihen tähden.

2i.Neitzy meni ulos kedon pääll, Ia catzeli
>mbarillens,Tuli Sanct Vrianä ajain sield',
hän caratti hnvoistans ymbärs.

23.Eosca se Hum ajoi edes Ms smtzet
joill



M hewoissans käänsi, Harniscatkiils cuin Au«
mngon terä; Ei NeitzytundenutHaNdF.

23. Seiso hywa Neitzy mimm! Mit s
mm walkiast?Mikä liene ett muoton' on car»
was? Minä tahdon sun päästää waiwast.

24, Neitzy sano juurwaikiast, Herr Irjcl,
vätä wastan:Kyynel.ij wuodatan,'uur ha»kiast,,
Ia händä sijn' »lemaft haastoi:

25.Alacat pois te Nuori Mies? Paetcat y-
stäwitten puolen; Tiedän todest ett hucun las'
ties, Nijn hywin minä yrin cuolen.

26. Jumalan awull minä tahdon Sinun
hädästä autta, Ia Mäpan sinull awun tuotta,sa constin cautta.

27. Lohikärme wedest ylöstuli,Riddari ajoi
hand,, wastan; Pisti Miecan kitaan ett läpi-
tze tuli, Eip' enä Neitzyt haastan.

, 25. Ei lindu lennä nijn noviasti, Cuin Hän
Miecans ulosweti, Ivca Cullast', Hopiafi'
jaRauhasi' oli. Jolla Hän ihmeit teki.

29. O! Woiton Ruhtinas lEsu Christ'j
Sä tmitä caikia auta, Päast' meitä synnin
siiteW Piinas ja cllvlenlas cautta.

30.Dnnii ulcon
Wall Hengell sama tulwn,Hliftys

cäch'suurell moimall.
LOPPU.


