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Ensimmäinen.
U Linna oli IdWll' Maalle'!

Weisatin cuin:
Thet ligger et Slott t ösierrik ;c.

Toinen.
Kijtett' ole minuu HERran «.

Wei>atan cuin:
Lofwat ware Mmäktlg SUD:c.

Prändätty Wuonna 1802.,





V.l.

Se oli niin »lösrakett'
Hopial!',cullall'
la callill'Klwill' »lösmuuratt'

2 Siell sisäll oli hx' nuori Försti Fangat
juur hengen jälken, Wijskymmend' suldämaan
al!a,juur maan alla, Matoin ja kärmetten
kestel!.

3. Hätien Isänsßostnborist, Sen Tornin
Wgh tuli. Ah! minun Poican l racas Poican.'
Woi!mi!MnPoicat!,'Cuins olet sangittu cowjn.

4. Ah! minun Mn, mcaslsan, Fangeu-
des olen cowas, Wljsiymmend' folda maan
alla,suurmaan alla,Wanvasja ahdistuxcs

, f. Isä meni Cuningan eteen, Ia lan.a:ispolwtllensmaähan: Armollinen milnm Herr'
cnule ken^n! My'Poican on fangum cowen?

6.



6. Sanon flnull , sanon totta: Mun V»t-
tarenHändä tahto; Waan ei se oli nijn: Sill
Hän on kijn Tornis pimiäs sijn, lost picä
Hänen mistaman hengens.

7. Armollinen minun Herran'.Laffe je fan«
gi irrall, Wiiskymmend' tuhat' culda pennin<
igit, culda penningit: Annan weren pisaran edest.

8. Ei auta culda penningit, Cuoleman Hä<
nen cumnnngin pita, Hänen caulasans on cul,
da käädyt, Dentähden Hänen cuoleman pua.

9. Jos caulas on culdakäädyt, Ei Hän nijt
warastanut; Waan yx'caunis Neitokainen
on andanut, Kihlan ja rackauden merkzx.

lO.CuinNeitzy ftn cuuli ja ymmärsi, Ett
Fangi mestattaman piti: Lähetä silkins, !iehu«
waisen, juur punaisen: Hauen Hengens läh'
temisen merkix.

n. Breiwin kirjota talla tawall:Ennen cums
Heuges annat, Catz' ensist ymbäri mailman,
juur awarald,Catz' ylös myös Linnan päälle,

12. Cum sinä nucut,Nijn minähucun; Tel)»
käin ta» lijtto yhteen. Llnnan sytytän, walklan
wlritän, näin eritkam yhdes täst mailmasta.

»3. Sielun, Isä Jumal corjatcon Taiwan
Wa!dacundaan,Coston andaconKäteen can-
dacon, Jumala ylhäld', Sill cuin ei meit'
yhteen suonut.

14. SlttotettinFangi ulos tornist, A «nettin
Hänell SacramentiitHän huusi Chnswrcn cy«
gö, ylös cuoleman.

15. Sitt Hän mietin kedon päälle, Hänen
Piti astuman tr.ipuill, Silloin häu mcstarill sa-
neli,;., MelMnu, wäyan wicl elä saada.



56. Mestari sano»: ei nyt enä; Sinä tahdot
w«nm, nyt pettä;Anua tänne Sinun silkis >a
Eartekis, 101 l silmäs sidon ktini.

17. Ala sido wiel silmiäni, Ann' mailmaa
kerta cahon; En ikänäns enä, M>nä cnn e-
ran peräsi, silmillan mailmaa catzM.

iB> Hänen Ilans seisoi kedon pääll, itki
catkerast kyllä: Racas Poican? Ah! minun
Poican! woi'. minun Poican! Sun cuolemas
tahdon coftaa.

19. Ah! minun Isän! racas Isän! M tä-
tä cnolemata cosia,Wiatoin cuoua, wahingox
ja murhax', Jumala costa.

29. Embä sure nuorta ikän, Eng mailman
caunculta,Waan minä suren mun Neitzykäi,
slän ihanaistan,Cuin catkerast suree pereä ',

21. Tal nuori Försii hajotti silkins, Licbu-
maan tuulen wäkeen: Se oli merckl NMycll*
juur w!»!neiseld';Sytyt^Linnan,iosa»löspaloi.

22. Tällä muoto uhdell hetkell cari Nuorus
caista huckui; Neitzy paloi, Försti hirtettin, ja
ripustettin Neitzen rackauden tähden. '

2z.Cosca colmas päiwä cului, Tuli EnZeli
Taiwaast «las: Ia kaffi Ruumin maah w ot-
ta juur cohta, Taick Caupuugi cadotemn.

24. Sittc tuli costo suuri, marettin cuolcma
tämä: Ia kedon pääll maahan lyötijn ja ta-
pettiin Ihmistä cuusi sataa.

2s.Orpic.u tästä jocainen, Cttei hy-
wä mielin'Vbdestä hajol' alas wajot' ja. pois
eron', Heidän cahtoans wastan.

26. Se ihlyinen wimmattu, loca nain pa,
hast' tekee;Jumalasi ulwos sysätty ju hylzäl-
tv, Ellei hän cadu sitä.

'
'

: 27,



27, Se on eaiW kyll tietawa,, Cuca tniH
Wirrentthnyt:Vn caunis Neitzykaimn, ihH-
nanlen. S>M Liunas cuin Hän paloi.

Toinen.
minun HERrantla hywasti

WU siunattu Poicas.' Tahdon nyt weisata<«M kerran, ja aina joca paicas.
2.Miehest pchast jaPijcaisest Tamä wirst

on tehty, Smm Mänast' yhdest
long tunnnstmrcki' on nähty., .

3>Nl)tlaainian cuulkat caicki/HerrastaVrjas
nästä:Capadocian tygö tuli LolMrmc medestä.

SeCaupungionfangenfuuriAsni myös
Cuningas siellä; Lvhikärme macais läsnä muu-
ri, Tahdoi Caupungm ylösniellä.

5. Se pttonijn paha ja ahne oli, Joca pai-
wä hän clatufi tahdoi, Ihnnst, cum
monda cuoli, Ia per.n" pois olla mahdoit.

6. Jos ei hän saanut joca päiwa ja
latnst wahwaftftlunNijn kawi

puhals ylitze munrijn.
y.Cuinhän hengens pi,<ha!s muurin, Tunsit

ne cmn olit siM',lkäinen cuoliar cohta tu»
li. Oli rumnit t?i?!'.

8. Euningassanoimeuwo toinenPidettamäutäs pitä, Ptto wastun jachmisi^Et, elon nautit

- 'Pitäkame wuoro myödenPx lapsi jocatalosta
Paiwari pedolle syödä; Silt faame elä j<Uost.

iO. Borgarit pidit cohta käffyn, Cuin Cu-
nmgald'sanottuoli,Edeskaydä täydy!/ei sää-MVx; joca Mlost pois tuli.

n.Cos-



n.Cofta jocWMuMoliVsniulmankar-
heen ruax', Niin Cunwgan Tyttären wuor»
mli, Ulosmennä pedon teurax.

liz.Cuningastaritz puolenßiikiattsTyteärens
wapauden tähden ;Borgarit sanoit: eme tahdo
<lijn, Syötin MeidänZin lapfem nähden.

iz.Herra Ijollete anna edes,Me sanom to«
on meidän WsHm: M

yömme maahan teidän muurin.
14.Euniligas Mi muHessisex', Lapsensa tilan

Hden, Itki hartast'> käffi hänen mennä Oa«>
zall surulliseU sangen:

/s.Kay nht edes Reltzy minun, Sun Mä
lohikärmen ruar', Äiattelin CuningM Pojall
finun > Ia si petojen teurax.
Ztz.Neitzy murheskäsi postell'ltk«ackerast?ylla
Mesi juoxi silmist alaspoW.Wcmja ylkä olet.

,
i7°Reitzy parhaatwaattetpäällenspukiZa

Ei catkerast kyllä > Caritza splis, tijtti ja luktz
Vuodattain kyynelitä,
iß.laä?ät hywäst Herra Faarin! laäkat

tzwastChnstitytcäicki, Tähän ast' on must'
Wett' waari, Nytpita edeskaymänratki.

t9'Tule nyt canHan HErra lEsu Christ'!Tule mmua auttamaan, Tunnustan
Hen wisiist, Tule sieluni wapahtamaan.

Hci.Neitzy lähte suurel! surull' Oijt'Linnast
taickein nähden, lotc'olitCaupungln catMU'
ja teili',Hartast itkiNchen tähden.

2i.Neitzy meni ulos kedon pääll,la ratzelt
ymbärillens, Tuli Sanct Vriäna ajwn sield' >

Hän caratti hewoistans.
22. Cofta se HerM Wi etzes Kjlis sulhet



l'W hewolstans Am
terä; Ei Neitzy tunoenutHända^

23. Seiso hywa Neitzy minun.' Mitäs itket
ni,n wa kiast? Mika liene ett muoton' on un»

24. Neitzy sano suur wackiast, Herr Vrja-
-1 .cä wastan:Kyynelij wuodatan suur

händä sijn' olemast haastoi:
25.Ajacat pois te Nuori Mies! Paetcat y,

st witten puolen; Tiedän todest ett hucun tas'
uef. Nijn hywin minä yxin cuolen»

26. lumMn awull minä tahdon Sinun
hädästä autta, Ia tänapän sinull awun tuotta,
«Woiman jaconstin cautta.

2?. LosMrme wedest lMstuti,Niddar ajot
händä wastan; Pisti Miecan kitaan ett lavi-
tzc tUli> Eip' enä Neitzyt haastan.

28. Ei lindu lennä niin nopiasti,Cuin Hän
Miecans ulosweti, loca Cullast', Hopiast'
ia Näudast' oli, Jolla Hän ihmeit teki.

29. O! Woiton Ruhtinas lEsu Chriss,
Sä meitä caikia auta / Pääst' meitä synnin
siitehist Piinas ja cuolenias cauem.

)Q. Cunnia olcon Isalle.' Loppumatoin Mlws
HvM, PyhäU HenZell sama tulcon, Ylistys

rach' suurell woimaU.
LOPPU.


