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v. i.

,WHx' Linna oli Idäisell' Maall
Se 01l Nljn cau,!l,t olösrakett',
plali', cullall', eillil!'cullall', Ia
lill' Klwili' ylösmuuratt'.

2. Siel Dll eli vr nuori Försti Aauur hengen jällen,Wilky nmei.d'fylda'
juur maan alla, Maiom ja k'

kestell. W^
3. Hänen Isws Nolenborift, Sen Tornllt

vgö tuli. Ah.' minun Poltan.' racas Poic .'

Hoi! minun Poican,Euins öietfMZittu cowin.
4> Ah! minun Ifän, racas IM? Fangeu-

es olen cowas, Mljskymmend' Mdä maay
llla, juur maan alla, Waiwas ja ahdistuxes.s. Isa meni Cuningan eteen, Ia langels
>olwillens maahan: Armollinen minun Herruule kerran! Mix'Poican on fanMu co



.s. Sanon sinun, sanon totta: Mun Tyt-
tären Hcindä tahto; Waan ei se ole On: SillHän on kijn Tornis pimiäs sijn, lost pitähänen mistaman hengens.

7. Armollinen minun Herran.'Laffe se fan-i irrall, Wijskymmend' tuhat' culda pennin-it, culdg penningit Annan weren pisaran edest.
8. Ei aum culda penningit, Cuoleman Hä-m cummingin pitä, Hänen caulasans on cul-

! käädyt, Sentähden Hänen cuoleman pitä.
caulas on culda käädyt. Ei Hän nijt'kastanut; Waan yx' caunis Neitzykäinon

andanut, Kihlan ja rackauden mcrkix.?.Cmn Neitzy sen cuuli /a ymmärsi, Etty mestattaman piti: Lahett' silkins, liehu-n, juurpunaisen: Hänen Hengens läh-merkir.
kirsott'tällä tawall: Ennen cuins

'annat, Catz' enW yinbäri mailman,
nald', Catz' ylös myös Annan piille.

' sinä nucut,Ml ininä hucun; Tel)-
Lmnan fomän, walkian

ttkäm yhdes täst mailmasta.
>elnn Isä Jumal corjatcon Taiwa»

Coston anda<au Käteen can-
,y, ylhäid', S»i! cuin ei mcil'
:en siwnut.

.4. Sitt otettin Fangi ulos tornist, Annettin
änGSacralnenti: Hän huusi Ehristuxen ly-

o!ö«> Taiw'seen: Nyt pitä minun cuoleman,.
<< G".t Hän mietin kedon päälle, Hänenwnan trapmll. Silloin hän mestaria fa-

lleli: Aim'wahan wiel Ma.



!6. Mestari sanoi lei nyt en«l; Sinä taht
minun nyt pettä; Anna tänne Sinun Ms
Cartekis, 101 l silmäs sidon kijni.

17.A1ä sido wiel silmiäni, Ann' mailtn
lerta catzon; En ikanäns enä, Minä tain
län peräst/Caunill silmillan mallmaa cc.tz<

18. Hänen Isäns seisoi kedon pääll, Ia i
catkersst kyllä: Racas Po«can! ah mini
Poican: woi! minun Poican! Sun cuolem
lahdon costaa.

,9. Ah! minun Isan.' racas Isän! chä l
tacuolemata costa, Wlatoin enolla, waying
ja murhax'. Jumala itz Werenj costa.

2o.Embä sure nuorta ikä»/ Eng' mailm,
cauneutta,Waan minä jurenmun Neitzykäist
ihanaistan, Cum cackerast suree perää?'.

21. Tai nuori Försti hajotti silkins,
maan tuulen wäkeen: Se oli merckl Neitzyi
juurwiimeiseld'; S>)tl)tt'Linnan, josaylösp,,!

22. Tällä muoto yl)dcll hetkell cari s''
eaista hnckui; Ne tzy valoi, Försti hir.'<lip'«'stettin, Ncitzm rackaudcn tälMu.

23. Costa colm s pamä cului/ Tn!
Taiwaast alas: Ia kW Muumin ma,
ta juur cohta, Taick' Ealipunß, ca^.

24. Sitte tuli costo suuri, cuokt
'""-" edon paall maahan Mlijn ja ,

ista cuusi sataa.
cat tästä iocainen, EM Ma
yhdestä haiol' alas wajot' ia vlän tahtoans wastan.
'minen on wimmattu,loca nain p
humalasi nlwos jysätty ja hyh<

(adu sitä. «



57. Se on caMll kyll tietawa, Cuca tain
Wirren tehnyt: Vxi c.iunis Neitzykainen > iha-
nainen. Sijn Linnas cuin Hälr paloi.

Loinen.
ole minun HERran! Ia hywasti

siunattu Poicas! Tahdon nvt weisata«<.<A kerran, ja aina ioca paicas.
2. Miehest, pyh.ist ia Pijcaisest Tämä wirsion tebt», Sanet Yrjänaft' nhdest Riddarist>

long' tunnusmercki on nähly.
3. Nyt jaam an cuulkatcaicki,Herrasta Vria,

nästa: Capudocian tygö tuli Lohikarme wedcstä.4-Ee on sangen suuri, Asui
Cmungas siellä; Loh-karme macais läsnä muu-
ri, Canpungin ylösnicllä.

<. Se pe.o nijn paha m ahne oli, loca päi-
vä hin eimujt tahdoi, I!>m!st,elä!nd, cuin

monda cuoli, Ia vsräl'pois, M mahdoin
It.Z ei han saanm joca piimä ja yö,E-
!Wadmast zuutt, Wln täwi cohl' Caupun-

HenoeMpMMylltze mullrijl!,
« hau henZens ouhaUmuurin, Tunsit

cnin out WIIVIMinMMMx cohta tu-
Oli n,l,mi'MuWltcill'.
B.Cuni>'g sanoi: neuwo toinenPidettamäntäsplta Peto wastan za lhmisi, Et, elon nautit

saisim / ,
5 Wl9w,MödiN,W lapsi joc

Pa.PättmwNeftöds;.Sitt' saame el
10 V«rg,MpMf cohta käffon, C

olt,„Eveskä»dä täydy-
ftaä; Wjota t«W pois tull.



n. Eosca joeaitzeld'tullut oli Sen sulman ?c
meen rliax', Nijn Cuningan Tyttären wuo
Mli, Ulosmennä pedon teurax.

i2.Cuningas taritz puolen NijkiänsTytteret
»vapauden lähden; Borgarit sanoit: eme taht
nijn. Syötin meidäng n lapscm nähden.

13. Herra! »ollette anna edes. Me sanom tl
tisest juuri, Sill hätä on meidän käsisam: M
lyömme maahan teidän muurin.
'

14. Cuningas tuli murhelllser'/Lapsensa tilm
tähden, Itkl hartast', kasti hänen menua Sa
nall surulllsell sangen:

is.Käy n»t edes NeHy minun, Sun pitc
lohlkärmen ruax', Ajattelin Cuningan
sinun, Ia ei petoien teurax.

Wesi iuori silmistalasposs l. Ah! curja ylkä
17. Neitzy parhaat wattet pällens pub'

itki kyllä, Cartzasylis, t./tti js
Wuoduttain kyynelitä.

iB-laäkät hywäst Herra Faarin!
Chrijiltot caicki, Tähän ast' s
waari, Nyt pica edeskävmän

19.Tule nyt canffan HErralEs
e minua auttamaan, Tunnus
wi§lst,Tule sieluni wapahtr
. Neitzy lähte suure!! furull' C
in nähden, locc' olit Eaupun
!'/ Hartast itki Neihen/tahd .
Neltzy, meni ulos kedon pöäl!, i
lliens, Tutt Sanct Vrlgna ai /
carättl hewoistans ömbars. l

s<> Herra ajoi edes Ki



M hewoistans käänsi, Harniseatkljls cuinAll-
ringon terä; Ei Neitzy tundenut Hända.

23. Seiso hywä Neitzy minun! Mitäs itket
nijn waikiast? Mikä liene ett muuton' on car-
was? Minä tahdon stm päästää waiwust.'

«4. Neitzy sano juur waikiast, Herr Vrjä-
«älä wastan: Kyynelij wuodatan juurhaikiaft.
Ia handä si»n' olemasi haastoi:

2s.A!'acatpois te Nuori Mies! Paetcaty-
stawittcl, puolen; Tiedän todcst ett hucun täfties/ Nijn hywin minä vxin cuolen.

26. Jumalan tahdon Sinunbadastä autta, Ia tanäpan sinull awun tuota,
Woiman ja consiin cautta.

27>Lohikärme wedest ylöstuli, Riddari ajoi
handä wastan; Pisti Miecan kitaan ett läpi,

> tuli, Eip' enä Neitzyt haascan.
8. Ei lindu lennä nijn no?tastt, Culn Hänans ulosweti, loca Cullast', Hopiafi*

audast' oli, Jolla Hän ihmeit teki.
O! Woiton Ruhtinas lEsu Christ',

icitä caikia auta, Paäst' meitä synnin
Pijnas ja cuolemas cautta.
mnia olcon Isälle! Loppumatoin tyyls
PyMHengell sama tulcon, Hlifips

cansi suurell woimall.
t LOPPU.


