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HMlx'Linna oli Idäisell'Maall,
ull ni/n «Msr,,'m'

la ealllll'Kiw>ll' »lösmuuratt,
. si!äll'oli l)x' nuori Förstl Fnlga?
lpur hengen Men, Wljokymmend maanalia,juur maan olla, Matoin ja kurmettenkestetl.

3. Hänen IsänsRolenborist, Sen Tornin
tygötull. Ah! minun Potcau! racas Poicm'.
Woi!mlnunPoiean,Cuilisolet fangiltu cowin.

4. Ah! minun Isän, racas Isan, Fangeu-
des olen cowas, Wl!skymmuw' svlda ma
alia,iuurmaan ja ahdzstuxes

L. M msni CuningM etten, Ia /algeis
polwliMlsmaihan:Armolllne» minun H«r'
cuulekerran! Mix' Poican oyfanZicm cv^m.
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s. Sanon sanon totta; Mun Tot<
tärenHandä tahto;Waan ei se oli ni,n:S!ll
Hän on?ijn Tornis pimiäs sijn, lost pnä
Hänen hengens.

7. minun Herran? Lasie se fan,
gi in:ll, Wiisk,)M'nend''tuhat' culda pennin-
git, culdnpennlngil:A lnan weren pisaran edest.

8. Ä auta culda pe!nnl!,q!t,Cuolemal> Hä-
nen cumminam ptta H mcl: eaulasans on cul-
da käädyt SemGden Hänen cuoleman pitä.

9. Jos caulas on culdakäädyt, Ei Hän nijt
warastanut; Waan yx' caunis Neitzykäinen
yn audanut, Kihl n ja rackauden merkir.

lo.TuinNeitzy sen cuuli ja ymmärsi, Ett
Faugi mestactaman pil!:Läheu' silkins, liehu»
waiien, juur ouuaisen: Hänen Hengens läh-temisen merktx.

n. Breiwin kirjolt' tällä tawall:Ennen cuins
Hsliges annat, Catz'<nsiji ymbäri mailman,
junr aw!rald,Cutz' ylös myös Linnan päälle.

. i2.Cuin sinä nucut,Nijn minähucun; Teh-
käm tai lijtto yhteen. Linnan sytytän, walktan
wiritän, nainerMm yhdestäst mailmasta.

'3. Sielun Isä Humal cor/atcon Taiwan
Waldacundaan,Coston andacon»Käteen can-
dacon, Jumala ylhöld', Sill cuin ei meit'
yhteen suonut.

14. Sttt otettin Fangi ulos tornisi,
Hanell Sacramcnti: Hän huusi Cymturen ty«
go, ylös Taiwaftcn: Nutpitä minun cuoleman.

. l/. Sitt Hän witt'n kedon päaile, HänenM astmnan trapuill,S!!loi!!hän m,stanll sa-nsli, j,< aml!iAll.i'lv,ihan wicl elasaad.i.
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16. Mestari sanoi: ei n»t ena;'Smä tahdot
minun n»t pettä Mlum tänne Sinun Ms >aEartekis, Joi! silmäs sidon kijnz.

17. Älä sido wiel silmiäni, Ann' mailmaa,
kcrta cc-tzon; En ikänans euä, Mi«ä tuin e»
rän perist, Cmnnll silmiliän mailmaacatzcll.

18. Hänen Ijans seisoi kcdon oääll, Ia itki
catterast kyliä: Racäs Poic.nN Ah.' minun
Poican.' woi! minun Poican! Sun cuolemas
tahdoncostaa.

l9. Ah!'minun Isän! racas Ilän! M tä-
ta cuokmata costa,Wiatvin cuol'a, wahingor
ja murhax', Jumala ltz'Wercni costa

20. Embä sure nuorta >kan, Eng m .ilman
cauneuttq, Waan nnnä suren muuNeihykäi,
stän idana>stan,Cuiu catkerastjureeperaä!?.

nuori Försii hajotti siikms,
tuulen mäkeen: Se oli mercki

juur w!j!neiseld';Sl)lolt'Linnan,!o!a!)löspaloi.
22. Tällä muoto «hdell hetkel! eari Nuolu-

caista Nelhy paloi,Försti hirtettin, ja
ripustettin, Neitzeu rackuuden kahden.

23. Costa colmas päiwä culu!,Tuli Engcli
Taiwaast alas: Ia kasti Ruumn: maah?n ot,

ta inur cohta, Taick Caupui.gi cadotemn.
24. Sittc tull costosuuri, maxetlin cuölcmn

tämä: In kedon pasmaahan lyötijn juta-
pcttljn Ihmistä cuusi sutaa.

2s.Oppicat tästä jokainen,Ettei cahta lm-
wa mielist'yhdestä hajot'alas wajot' ja. pois
eroit', Heidsn tahroa!,s w.stän.

26. Se ihminen winimattU/loca näin pa-
hasi' tekee; Jumalasi ulos sysätty ja hyljät-
ty, Ellei hän cadu sitä.
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27. Se on caiM kyll ticsawä, Cuca taln
Wlrrentehnot: Vn caunis iha-
nainen. Stjn Linnas cuin Hän paloi.

Täinen.

AAI tet'ole minun HERran! Ia hywasti
ftiiinnlu voicas!. tahdon nyt weilatcrU>H kcrr-n, ja aina joca paicas.

2.Michcst pyhäst jaPlicaisest Tama wirsi
on tehty, yhdch Rlddanjt,
long oi nähtyä

' z,Nl)t,a -nuancuulk
nasta: Caoadoci.m tygö culi Lohlkärme wedestä.

4. Se C.iupu >u slngensuuri Asui myös
Cunlugassieß' macais läsnä muu-
ri, Tahdo-. C uoul:g!n y!ösnle,Uä.

s. Se petonijl, paha ia ahne oli,locapa'i>
Wä hän elatust. tahdot )hm>st, elälnu',
moadaeuol», Ia per.c' pols olla mahdoit.

6. lossi hän snmimjoc' p>'.iwäja yö,E<
latust wAhwasl jguriNijn kuw! cohtLaupun-
gin t»qö, Heng?ns puhals ylitze muuriin.

7.Culnhan hcugens puhals muurin, T-lmsit
ne cuin ollt stsUl',löcalnen cuoliaxcohta
li, Oli ruumit caduiu'ja tslll',

8. Cllning,!s sanoi:neuwo toinenPidettamän
täs pitä,Peto kastan ihmisi,Et, elon nautit
saisi m.
Z.Puäkame wuoro myödenPr lapsi jocatalost,

Piiiwan pedolle syödä; Sltt zaamcelä jalost.
ia, Borgarit pidit cvhta kaston./Cuin Cu-

ningald'sanottu oli, Edeskäyda täydy!/ cl
jIM Zx; joca tawj^pois^lull.

li. Cos"



n.Cosca jocaitzeld'tullut oli kar.
nieen ruar', Njin Cuningan Tytlärzn wuoro
tuli, Ulosmennä pedon teur^r,.

is tar<tz puoleußijkiänsTyttärens
wapaudentähden;Borgarit sanoit: emetahdK
NijN/ Syötin meidängin lapiem nähden.

13. Herra! jollete anna edes', Me sanom to<
tifest juuri,Sill hätä on meidän käsisäm: Me
lyömme maahan teidän muurin.

14. Cumngas tull murhelliser', Lapsensa tilan
tähden, Itki hartast', kasti hänen mennä Sa>
nall surulliftl! sangen:

is. Käo nyt edes Nutzv minun. Sm pitä
lohlkärmen Aiattelm Cuiiing.n Pojall
sinll", Ia ei petojen teurax.
is.Neitzy murheskasi poffeli'3cki cnlkerastpyN
Wcsi juorisilmist alasposiil. AHlcurj., ylkä o^t.
- t?- Neitzy parhaat waatttt päaUens puk- Ia
itki catkerasi kyila,Caritza sylts, tijtli ja luki,
Wuodattain kyyneltta. -

iß.lääkät hywast Herra Faarin l I,' ka
hywästChristit!)t ca!cki,Tah m ast' on must'
pidett' waari, Nytpitä edeskäymänracki.

tZ.Tule nyt cantzan HErra lEm Christ'!
TAe minua auttamaan, Tunnustan syndllex'
jtzenwi§lst, Tule sieiunlwap ht maan.

2c).Neitzu lähte suurell mrull' S>jl'Linnasi
caickein nähden, lötc'olltCaupungin catuM'
ja te>ll', Hana st ltkiNeitzen tähden.

27. Neitzy meni ulos kedon paali, I: catzelz
ymbänllens, Tuli Sanct Vrzäna cjain
Hän catatti hewoistans.

23. CoM ft H<rm api edes Kilis suitzstM



joill hewoisians käänsi Harniscatkiilscuin Au<
ringon terä; Ei Nh'tun,>enutH!nda.

23. Se so hywä Ne-tzy minun! M«t,ls itket
nijn lvackiast? M:kä liene ett m-loton' on car,
wa?? Minä tahdonftni pä»st>!äwalwan.

24 Neitzy sano juurwalkiast, Herr Aria-
nata wastan: Kyynelij wuodatan juurhmkiast,
Ia hända sijn' olemast ftaastoi:

25.A acat pols te Nuori Mies.'Paetcat y,
stäwltten puolen; Tiedän todest ctt hucun täs'
ties, Nijn hywin minä yrm cuolen.

26. lumlan awull minä tahdon Sinun
hädästä autta Ia tänäpän sinull awun tuotta,
Woiman ia co: stm cautta.

27 Lohikärme wedest ylöstuli, Riddar ajoi
händä wastan; Pisti Viecan kitaan ett läpi-
tze tuli, Eip' en! Nechyt haastan.

28. Ei lindu lennä niin nuviasti, Cuin Hän
Miecans ulosweti, loca Cullast', Hop»ast'
ja Naudast' oli. Jolla Hän ihmett teki.

29. O! Ruhtinas lEsu Ehrist',
Sä mcit ca kia auta, Paast meitä zynnin
siitehist PiilMö ja cuolemas cautta.

30. Cunnl>, olcon IlÄe!Loppuma-oin myös
Pojalle, Pyhall Hengeil sama tulcon, Ylistys

can§' wureil woimall.
LOPPU.


