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-

la ca1lll"Klw!li' ylösmuuratl'
2.S>elt sisäli oli »>' nuori Försti Fangat

juur hengen jälken,WijskMmend' syldämaan
.

al!a,iuur maan Matoin ja karmetteu
KM.

3. Hänen Ifäns Nosenborist, Sen Tornin
tygö tuli. Ah! minunPoican.' racas Poicanl
Woi!mtnunPoican,Cuins l)let fcmgittu cowin.

4.Ah! minun 3fän,.racasHjan, Fangeu<
des olen cowas, VijsMnMd' sl)lda maan
alla,juukmaan M,WaOasja ahdistuxes

5. Isa meni Cuningan etten, Ia smgeis
polwillens maahan: minun Herran
cuule kenan!Nx' Mcan fiNlgiltu
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6. Sanon sinun, sanon totta: Mun Tyt-
tären Handa tahto; Maan ei se oli nijn:Sil!
Hän on kiin Tornis pimiäs sijn, loft pitä
Hänen mistaman hengms.

7. Armolline:» minunDerranlLaffe se fan-gi irrall, pennin»
git, culda penningit: Annanroeren pisaran edest.

8. El auta culdclpenniGit, Cuoleman Hä<
nen cummingin pitä, Hänen caulasans on cul-
da käädyt, Senrähden Hänen cuoleman pitä.

9. Jos caulas on cu lda käädyt, Ei Hän nijt
»varastanut; Waan yr' caunis Neitzykäineu
«n andanut. Kihlan jarackauden merkir.

lo.CuinNeitzl) sen cunli ja ymmärsi, Ett
Fangi mestattamanpiti:Lähett'silkins, liehu»
waisen, juur punaisen: Hänen Hengens läh-temisen merkix.

n.Breiwinkirjon'tällä tawal!:Ennen cuins
Henges annat, Catz' ensist ymbäri mailman,
juuraw,nald,Catz' ylös myös Linnan päälle.

12.Cuin sinä nucllt,Nifn minä hucun;Tch<
käm tai lijtto yhteen. Llnnan sytytän, walkicm
wiritän, näin eritkäm yhdestäst mailmasta.

»3. Sielun Isä Jumal corjatcon Taiwan
Waldaeundaan,Coston andaconKäteen can-
dacon, Jumala ylhäld', Sill cuin ei meic
yhteen suonut.

14. Sitt otettin FattZi ulos tornisi, Aunettin
Hänell Sacramemi: Hän huusi ClMuxen tye
Zö,ylös Taiwaseen:Vytpitä minun cuoleman.'

15. Sitt Hän, Wtiu kedon päälle, Hänen ,
piti astuman tlapuill, Silloin hän mestarin sa-
neli, ja aneli:Ann. wähän wicl elä saada.
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16. Mestari sanoi: ei nvt cnä;S>'ua tahdot
minun n»t pettä;Anna taime Sinun Ms )a
Eartekis, Joll silmäs sidon kuni.

17. Ala sido wiclfilmiäni, Ann' mailmaa
kcrta catzon; En ikanäns cnä, ei
ran peräsi, Caunill silmilian mailmaa catz.'ll..

,8. Hane» Ijäns scijoi kedon paal!, Ia itki
catkerast kyllä: Nacay Poican! Ah! minun
Poican!woi! minun Poican! Snn cuolemas
tahdon costaa.

19. Ah! minun Isan! racas Isan! A!ll ta,
tä cuolematacosta/Wiatoin cuolla, wahinM
ja murhar'. Jumala itz' Wereni costa.

20. Emba sure nuorta ikan, Eng mailman
cauneutta,Waan minä suren munNechMl,
sian ihanaista», Cuin catkerast suree per^.är.

21. Tai nuori Försti hajotti silkins,
maan tuulen mäkeen: Se oli merckl NeitzycK"
juurwijmeiseld';S!)tytt'Linnan,losa!)löspaloi.

muoto yhdell hetketl cari Nnorn,
caista huckui;Neitzy paloi, Försti hirtettm, ja
ripustettin, Neitzen rackauden tähden.

2z.Cosca colmas päiwä cului,Tuli Engcti
Taiwaast alas: Iakasti Ruumin mach,m ot,
ta juur cohta, Taick Caupungi cadotetan.

24. Sittemli costv suuri, marettin cuolema
tämä: Ia tedon pcwll maahan lyölljn jata,
pettijn Ihmistä cuusi sataa.

2s.Oppicat tästä jocainen, Ettei cahta hy-
wa mielist'Vhdcstä hajot' alas wajot' ja. pois
eroit'/ Heidän tahtoans w, stan.

26. Se ihminen wimmattu,loca nain pa,
hast' tekee; Jumalasi ulwos sysätty ja hyljät-
ty, Ellei hän cadu sitä.

. .
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27. Se on mikill kyll tietämä, Cuca tamWirren tehnyt: VxicaunisNeitzykäinen, iha-namen. Sijn Linnus cuin Hän paloi.
' Ta inssi,

minun HENmn! Ia hywästi
sinnatluPoisas.' Tahdon nyt weilata

pylMst jaPiicaisestTämä wirsion tehty, Sal'.ct Vrj'n!ä,t' yhdest Riddarilt,
long tunnnsmerckl on llähn>.

z.Nytja ainian cuulkat
nastä:Capadocian tygö tuli Lohlkarmewedesta.

4.Se Caupungion myös
Cuningas sieila; Lohikärme macais läsnä mun?
n, TahdoiCmpungin ylöslmllä.

s-Sc pctonijn paha <a ahne oli,lompäi-
wä hän ekuust tahdoi, cuin
monda cuoli, Ia pcrm' pois olla mahdoit. -

6. Jos ei hän saanut wca päiwa ja
wahwast juuuNljn käwl cohcCaupm>

gin tyyö, pnhals ylitze tnnuriju.
7. Cuin hän hengens puhals muurin, TmM

«e cum oltt Wil',localnen cuotiax cohta lu»
li,Oliruum!tcadM'jatelll'.

B.Cnn!ngassan>)!:neuwo toinenPidettamän
tas pitä, Ptto wastan ja ihmisi.Et, elon nautit
saisim.
9 .Pitäkänie wuoro myödenPr lapsi soca talost,

PHiwäxi pedolle syödä; Sitt jaanu elä jalo»t.
10. BorZacit pidlt cohta kässyn,Cu!nCu-

ningald'sanoitu 01l>Edeskaydä täydy-, ci sää,
MVx; joca ta>.oji polsnili.



«.Coscn focastzeld' tulltit oli MMmankar-
-meen Tyttäken wuoro.
tuli, lFosmznna p'eyo« teurar.

72.CynmZnstqrik0AolenRHk!attsTyltärens -

wapauden'Wde«;BorM!t.sanoit: ome tahdo
Aijn, Syötbi MdäWin nähden.

iz.Herra.liollete a-n«ä edes;M salfom to<
tisejtliuurz, Sill hätä >bis,l«eidän käsistim: Me
lyömme maahan teidä^nurin.'

,4. Cunmgas tuli murhMex', Lapsensa tilan
tähden, Itki hänen mennä Sa-
izall surulllsel! sangen:

l5. KW nyt minun, Sun pitä
lohckarmen ruax'. Ajattelin Cuningcm Pojall
imun, Ia ei petojen teurax.
i6.NeitzymuHeskäsi po.stell'ltki calkerast^lla'
Wesi juoxi silmist alaspostit. Ah!curja ylkä Mt.

H7.Neitzy parhaat waKttetpnäilensMklla
itki catterast kyllsvCaritza jl)!ls,.tijtti ja
Wuodattainkyynelltä.

'ly.lääkät hywast Hemi Faarin! lääkat
VywästChristitvtraickl,, Tähän ast' on
pidett'waari, Nytpita edeskaymänralki.

19. Tule nyt canstan HErra lEsu Christ'!
Tule<minua auttamaan, Tunnustan fyndisex'
itzen wi§lst, Tule sieluniwapahtamaan,

,
Ho.Meitzy lähte suurell surull' Sijt' Linnasi

caickein nähden, lotc'olitCaupunZln canuli'
ja teill', tähden.

«i.Neitzy mem ulos kedon päU, Ia <atzeliHychAillens, Tuli SanctVrianä ajain sield'
Hän caratti hewoistans. «

H«. Cöseq se Herra ajoi edw Kijls suitzet
»

'
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/oill wiyoeilaiMäälisi .Harniscal kW tilin Au»
pingon -M; G 'NeiMuNdimltHind^.2/., Selstz hlW.a-Aetzy. itket

, niji: ,w'«chast niuvtM" »n car»
-wnb tchdon MtpöNM.Mwali.-
' Yrjä-
nata wuodatan suur hackiast.
Ia händä sijl.' »te-MsP'haastoi:te<Mtl«ri Mies.' Paetcat y-
siäwltten puolen lodest ett hucun täs'
ties', Nisn Hylpin/Nnch M» molen.

26. Jumala» tahdon Sinun
bädäsiäautta.la sinuli aw«n tuotta,
Woinian ia coustin calltta^

27. Lohikärme wedest ylöstuli, Riddar ajoi
handä wastan; Pisti Miecn.n kitaan ett läpi,
tze tuli, tzip' enä Neitzist haastan.

28. Ei lindu lennä nijn nvpiasti, Cuin Hän
Miecans ulosweti, loca Cullast', Hopiast'
jaNaiidast' oli, Jolla Hän ilHneit teki.'

29. O! Woiton Ruhtinas lEsu Christ'.,
Sä meitä caikia auta, Päast' meitä synnin
siitchist Piinab ja cnolemas cautta.

32. Cunuiaolcon Isalle! Loppumatoin myös
Pojalle, Pyhäll Hengell sama tulcon, Ylistys

canl)'suureN.woimall. '
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