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. Toinen.
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s—. Ensimmäinen^
MFr Linna oli Idaisäl maal. Se oli niin

kaunist ylös rccket, Hopia KuUall, Kal«D» lil Kulw!, la kallil Kiwil ylös muurat.
. Sicl sisäl oli yxi nuori Försti, fangit juur

lalken, Wiiskvmmend syldH,Maan al»
nir maan alla, Maroin ja kärmetten kessel.

lsäns Rosin borist, Sen Tornin
tuli, Ach minun Poikan, Rakas Poikan/
minun poikan, kuins olet fangittu kowitt.

Ach minun Isan, rakas Isän, Fangiures
kowas, Wiiskymmend sylda, Maanaua,
maan Ma, Waiwas »a ahdistuxes.

miimn Kuningan eteen /Langeis h^tt
i!jens maahan, Armollinen minun Herran,
le tetran, Kuule kerran Mist poikan on san-
kowin.
Sanon ssnnl sanon totta, Mun tyttären

)ä tahto, Waan ei se ole niin: Sill han o»
Tornis pimiäs fijn,lost pttä hMen mistä»

»'hengens. v
. Armollinen minun Herran, Lasse se fangi
l> Wiiskymmend tuhat, Kulda penningit,
lda penningit, Al:nan weren Pisaran edest.
. Ei auta Kulda penningit, Kuoleman hck»

kumminZitl pitä, Hänen Kaulasans on
!öa Kckckdyt, .Kuloa- KMyt, Senta'h>e«
!w kuolman M. s^



5. Jos 7aulas on Kulda kMyt, Ei hän niit
warastanut, Waan yxi Neitsykclinei: on anda»
nut, Ia lahjoittanut, Kihlan jarakkauden r >?<

kix.
10/Kllin Neitsi) sen kuuli ia ymmirsi, Eli

Fanqi mistattaman piti, Lahetsilkins liehumatsen, luur punaisen, Hänen hengens lähtemisel,
merkix.

11. Brciwin kirjot tällä tawal, Ennen kuinö
henges annat, Kats ensist ymbäris Mailman
juur awarald Katt nlös myös Linnan päälle.

12. Kuin sinä nukut, Mn minä hukun, Teh»
kä tai lilto yhten, Linnan sytytän, walkian wi-
ritän,Näin eritkäm.AKdest täst mailmast.

13. Sielun Isä Jumal korjatko», Taiwalt
Waldakundan, koston andakon Jumal ylhäld,
Joka ei meitä saloin yhten.

14. Sit otettill Fangat ulos Tornist, Ann,,
tin h.inen Sakramentl. Han huuti ChristuZ"
Mös taiwaliinen, Nnt vita minun kuolema

, s. Sit han mietin Feoon p.iäue, Hänen plti
astuman Trapui, Silloin hän Mestari rukoili
za aneli Et wlel w<il)ä olka elck saisin,

'6. Mestarl sanoi: ei nyt emi, Sinä tahdot
Minun nyt petti, Anna tänne sinun silkis, Iatartekis, lolsilmäs tldoM kijni

,7. Alä sido wtcl silmäni, AnMailma kerta
katson, E" ikänäns enä minä ens, Tain erän !
peräst Kauml silnullän mailma katsel.

i«. Hänen Isä.'.s seisoi Kedon pM, ja itki
katkerast kyUä, Rakas Poikan, Ach minun poi«
kan, Woi.minun Poikan, Sun kuolemas tah
don kosta.

',. Ach misiun IsHn, Mkas Isän, Mt 5
kuolen



olemata kosta/ Matoina kuolla wahingori ja
urhari,Wmtoina kuolla tahdon.
2,0. Embcl sure nuorta iksn, Eng Mailman
uneut, Waan minä suren mun NeitsrMstän,
hanaistan, kuin katkerast sure perän.
2». Tai nuori Försti hajotti Silkins: Liehu»
an tulen wäken, Se oli Msrkki Ncitsyel, luur
ijmeiseld, Sytyt Linnan Jos itse ylös paloi.
22. Tällä muoto / yhdel, hstkel Kaxi Nuoru-

usta hukui, Neitsy paloi, Försti hirtettin, ja'
pustettin. Toinen toisens Rakkauden tähden.
25.Kohta kuin kolmas päiwä kului/ Tilli En-

:l Taiwast alas/Ia kasti Ruumin mahan ot«
~ Juri kohta, Taikk Kaupungi kadotewn.

24 Sentähden tuli kosto suuri Maxettin kuo»
nna tämä, Ia kedon päcil maahan lyötin Ia
apettin Ihmist wijsi sata.

25. Oppikat tästä jokainen, Ettei kohta hywä
nieiist Yhdestä halot, alas wajot, Ia pois eroit
phdestä Rakkaudest.

26. Se Ihminen on Willis ja wimmattu,jo'
K nsin muodottomast teke, lumalast<ulwos sy-
sätty/Ia hylilltty, joka eij kadu pahoi töitckns.

27. Se on kaikille tiettawck. Joka täm.ln wir«
ren on tchnyt, Yri kaunis Neichkäinen, Iha-nainen, IdMl Maal, yhdes Ltnnas.

Toinen.
ole minun Herran, Ia hywäst siu<

nattu Potkan, Tahdon nyt weisata ker»
ran TM ja joka paikas.

2. Miehest pyhästja Piikaisest, Tämä wirfion tehty, Sanct Ärjänäst vhvest Riddarist,
long Tunnus tchtt on nshty.

H.



?. Mltä MNä sanon Minäni kuule, tee mi'«un tahtoni ,uuri Kapadocian Kaupungin Si»sal tuli, siel kestck Lohikärme suuri.
4- SeKaupung on pitkä.msanqen suuri, A»sm Kumngas kululsa sisäl, Lohikarme makaislssnä muin-i Tahdoi Kaupungin ylss niellä.
5. Ge peto nijn paha ja ahne oli, lokapäiwHhän elatust tahdot Ihmisis, Gämis, kuin mon<da kuoll, lotk perät pois olla mahdoit.6. Jos ei hsn saanut joka PHiwä ja M, E-latujt wahw«st juuri, Niin käwi koht Mupun»

gln tygo Hengens puhals ylss muurin.
7. Kuin hän Hengens puhals ylss muurin,Tunsst ne kuin olit Ml; lokaineu kuoliar koh.ta tult Oii runnut kaduill ja Tiel.
8. Knninaas sanoi neuwo toinen, Pidettä,Män tM pitck, Peto wastan ja Ihmisst Ett elä»Mu nautit saium.
9. Pizdäkön wuoro myödä,Yx Ihminenka talosr, P/iwtz sen pahan Pedon syödä, Eittsaalnme elä iuur ialost.

~10. Borgarit pidit kohta Ksffyn, kuin Ku»mngas zanonut oli, Edes täydyi käydä ei sää«siä; Yri joka talosi pois tulit.
l i.Ett lokaitstld oli tullut LolMrmsn mar,NljnKunlngan Tyttären wuocotuliUlospaw

Nn pedon teurar.
12. Kuningas tgritspuolen Rijkiäns,Neitsenwapauren tMden, Borgarit so»o en tahdo msnyn: Softin meidänqin lapsen nähden.
IZ, loiles tahdo Herra anda edes, me sanontotlsest suuri: Sil hätä on meitzen Wsäm, Melyömme maahsn teidsn muurin.
4. Tuli suruliiA Kuningan sydän SitK

snrria



kia meno sangen, Itki hartast kassi Neitstnnns Pedon teurax kuin W langen.
15 -Mn nyt edls Nsitsy minun, Sinun pu
kolMrmen rus^, Ajattelin Kuningan poM
LN, ia ei pahan pedon teurax.
6. Neitsy murhes käss postel Ia itki kat«

ast kyttä West juozi silmil alas posti!, AH-ia vlkä oiec.
l?. Neitsy parhat wateit päällens puki, M

katkerast kyllä Karitsa sylis kijttt ja luki,
» wuodat kynelit kyliä haikiast.
18. läkät hywäst rakas Farin, IMt howäst
iristityt kaikki, Tähän an on minusta pidetty
aari, Nyt pitä edeskäymän ratki,
i?. Tule nyt kansan Herra lesu Christ, Tule

K minua auraman Tunnustan itsiälf
»ihist Tule sieluni wapahtam«n.
20. Neitsy l.ihte snurel suml, SM Linnali

n-ihden, lotk olit Kaupungin katuil ja
:l, Hartast itki Neitsen tähden.
21. Neitsy meni yhden keoon pM ia katseliabäriilens, Tuli Scmct Inanä ajam zieldän karatti Hewoistans ymbärins.
«. Git tuli Sanct Prjänä cnaden, Kiistitset 10l hewoistans 55wst, HarnjMt kiilH
in auringon ler.i Ia ei Neitse mnden hsnva.»z. Seiw hnw ist Neitf minun, Mills itketn waiktast,Mikä ett muttuu on kaswos,inä tahdon sun paaui waiwmt,
,4- Neilsy sano iuur waiklast Sanct Z)r!anH»
wastan, Fvncleit juur haikiast,händ ssln olemas haastoi.
s. AlakaF?Pois :e nuori mies, Paetkat ustH»-en puolen. Tiedän todestett hukun täs ties,bvwtn ma Uin tuolem. 2^



ze. Jumalan wäel Minä tahdon Neitsvi ja
Leffei auta, Minä tclnäpän sul awun tuotan,
Ia Lohikärmen pois saatan.

27. Lohikärme wedest yW tuli,Sanct Z)rj<l«
nä aioi HHnda wastan, Pist miekan kijdast et
lapits tuli, Ia ei enä Nettsyt hastan.

Ei Lindu lennck mm nopiast. Kuin hsn
miekkans uloswett, Joka Raudast, Kullast,
Ia Hoviasi oli 10l Ihmeit juuri teki.

29. Se totinen Sanct Z)risn<i Herra lest»
Christ Taita meit kaikki auta helwetin madon
läpitsepist, Piinan ja Kuolemans kautta.

30. Me rukoilem Isa sinua, wahwista .mew,
dän uffom Armos anna jamyös lisä/ Etten tu,«

'lis pirun tustan.
;i. Kunnia olkon, IsHlle loppumatoill Muss

Pojall, Pyhäl Hengel sama tulkon, Ylistvs
kans surel woimall. >

LOPPM


