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v. I,

N' iinnä oli loälsell' Macck Se oli niin kau,
Nlft yfosrakett Hopial', kullall' kallill' bÄall' Ia
kallill' Kiwill' ytssmunratt.

2, Giell Ml ol.i yx' nuori Försti Fangitt'
juur hengen jalken, Wijskymmend' syldamaan
alla, juur maan alla, Matoin ja sarmetten keffoll.

z. Hänen Isäns Sen Tornin tygö
tuli. Ah! mmun Poikan! rakas Polkan! Woi!
minun Poikan, Kums olet fangittu kowin.

4. Ah! minun Isän, rahas Isan, Fangeudes
olen kowas, Wijskymmend' sylda maan alla, juur
maan alla, Waiwas ja ahdistuxes,

5. Isa meni Kunningan etten, Ia langeis pol,»
willens maahan: armollinen minun Herr' kuule
tarran Mix' Polkan on fangittu kpwin,

6. Sanon finull, sanon fytta: Mun Tyttarän
Handa tahto; Waan ei se oli niin: Sill Hän
on kiin Tornis pimigs M, lost pitä Hänen
mistaman henHenK.

7. Armollinen minun Herran! iaffe fe fangi
irrall, Wijskymmeud' tuhat' kulda penningit,
kulda Annan weren pisaran edest.



3. Ei autta kulda penningU, Kuoleman Ha-
neu kummingin pitä, Hänen kaulasans on kulda
käädyt, Sentähden Hänen kuoleman pitä.

9. Jos kaulas on kulda käädyt, Ei Hän niit
»arastanut; Waan yr' kaunis näitzykäinen on
andanut. Kihlan ja rackauden merkix.

10.Kuin näitzy sen kuulli ja ymmärsi, Ett Fangi
mestattawan piti: iähett' silkins, liehuwaisen, juur
punaisen: Hänen Hengens lähtemisen merkir.

11. Kreiwin kirjoit' tällä tawall: Ennen kuins
Henges annat,, Katz' ensist ymbäri mailman, juur
awarald, Katz' ylös myös iinnan palle.

12 Kuin sinä nukut, Niin minä hukun; Teh-k«m tai lijtto yhteen, iinnan sytytän, walkian wi«
ritän., näin eritkäm yhdes mailmasta.

13. Sielun Isä Jumal korjatkon Taiwan Wal-
dakundaan, Koston andakon Kateen kandakon,
Jumala ylhäld', Sill kuin ei meit yhteen suonut.

14. Sitt otettin Fangi ulos tornisi, Annettin
Hänell Sakramenti: Hän huusi Christuren tygö,
ylös Taiwaseen.- Nyt pitä minun kuolleman.

15. Sitt hän mietin kedon päälle. Hänen piti
astuman trapuill, Silloin hän mestarill saneli,
ja aneli; Ann' wähän wiel elä saada.

16. Mestari sanoi: ei nyt enä; Sinä tahdotminun nyt pettä; Anna tänne Sinun silkiS ja
Kartekis, 101 l stlmas sidon kiini.

i?. Ala sido wiel silmiäni, Ann'mailmaa kertakatzvn; E» ikänens enä, Minä tain erän peräsi,Kaunill filmillän mailmaa katzell.
p ,8. Hänen Isäns seisoi! kedon Ml, Ia itkikatkerasi kyllä: Ah.! minun Poi«



kan! woi! minun Poikan! Sun kuolemas tahdon
kostaa.

19. Ah! mmun Isän! rakas Isän! Ala tätä
kuolemata kosta, Wiatoin kuolla, wahingor ja
murhax', Jumala itz' Wereni kosta.

20. Embä sure nuorta ikän, Eng mailman
kauneutta, Waan minä suuren mun Näjtzykäistän
ihanaista», Kuing katkerasi suree perään.

21. Tai nuori Försti hajotti silkinS, iiehumaan
tuulen wäkeen: Se oli, mercki Neitzyell' juur wij«
meiseld'; Sytytt' iinnan, josa ylösoaloi.

22. Tällä muota yhdell hetkäll taxi Nuorukaista-
huckui; Neitzy paloi, Försti hirttttin, ja ripustet-
un, Neitzen rackauden rähdän.

23. Koska kolmas päiwä kului, Tuli Engeli
Taiwaast alas: Ia kästi Ruumin maahan otta
juur kohta, Taick KauPungin kadotettan.

24. Siti« tuli kosto suuri, maxettin kuolema
tämä: ja kedon pääll maahan lyötijn ja tapettiin
Ihmistä kuusi sataa.

2Z. Oppikat tästä jokainen Ettei kahta hywa
mielisi' Phdestä hajot' alas wajoc' ja pois eroit'.Heidän cahtoans wastan.

26. Se ihminen »vimmattu, Joka nain pahasi'
tekee; Jumalasi ulos sysätty za hyljätty. Ellei
hän kadu sitä.

27. Se on kaikill kyll tiettawä, Kuka tain
Wirren tehnyl: Pxi kaunis Neitzykäinen, ihanat»
nen. Siin iinnas kuin Hän paloi.



Toinen.

ole minun HERran! Ia hywasti siunattu
Poikas! Tahdon nyt weisaata kerran, ja aina joka
paikas.

2. Miehesi pyhäsi ja Pijkaisest Tämä wirsi vn
tehty, Scmkt Prjänäst' yhdest Riddarist' long
tunnusmercki on nähty.

3. Nyt ja ainian kuulLat kaicki, Herrasta Pr-
jänastä: Kapadocian tygö tuli iohikärme medestä-

4. Se kaupungion sangen suuri, Asui myös
Kuningas siellä; iohikarme makais läsnä muuri,
Tahdoi kaupungin ylösnieLä.

ö. Se peto niin paha ja ahne osi, Joka pai-
wä hän elatust tahdoi, Ihmisi, eläind', knin monda
kuolt, Ia perät''pois olla mahdoit,

6. Jos ei hän saanut joka päiwä ja yö, Ela-
tust wahwast juuri Niin käwi koht Kaupungin
tygö, Hengens puhals ylHe muuriin.

7. Kuin hän hengens puhals muurin, Tunsit
ne kuin ollt sisall', Jokainen fuoliax kohta tuli,
Oli rumnit kaduill' ja teill',

8. Kunningas sanoi: neuwo toinen Pidettämän
täs pita, Pctto wastan ja ihmisi, Et, elon nautit
saisim.

9, Pitakämme wuoro myöden Px lapsi joka ta-
losi, Päiwäri pedolle syödä; Sitt saamme elä ja-
losi.

in. Borgarit pidit kohtn käffyn, Kuin Ku-
ningald' sanottu oli, Edeskäydä täydyi, ei säästääPx; joka taloist pois tuli.



11. Koffa jokaitzeld' tullut oli Genjulman kar-
meen ruar', Niin Kunningan Tyttären wuoro tuli,
Ulosmenna pedon teurar.

12. Kunningas taritz puolen RijkiäM Tyttarens
wapauden tähdän; Borgarit sanoit: emme tahdo
niin, Syötin meidängin lapsem nahdan.

i3> Herra//olette aNnaedes> Me sanom totik-
sesi juun, Sill hätä on meidän käsisäm: Me
lyömne maahan teidän muurin.

14. Kunningas tuli murhellisex', lapsensa tilan
tähdän, Itki hartast', kaffi hänm mennä Snuall
surullisell sangen:

is. Kay nyt cnes Neitzy mlnun> Sun pita lo-
hikarmen ruax', Ajattellin Kuningan Pojall sinun,
Ia ei petojen teurar.

16. Neitzy murhes käsil pöffell' Itki katkerasi
kyllä Wesi zuoxi silmist alas postit. Hh! kurja yl.
ka olec.

17, Neitzy parhaat waattet paallens puki Ia
itki katkerasi kyllä?, Caritza syks, kijtti ja
Wuodattain kyynelita,

18. laäkat hywäst Herra Faarin! laaka hy°
wäst Christityt Tähän ast' on must' pidett'
waari,Nyt pitä edeökäymän ratki.

19. Tuli nytkansian HErra lEsuChrist'! Tule
minua auttamaan, Tunnustan syndyser'itzeu wisiist,
Tule sieluni wapahtamaan.

.

20. Neitzy lähtä suurell surull' Sijt' iinnast
kaickein nahdan lotk' olit Kaupungin katuill' ja
teill', Hartast itki Neitzen tähdän.

21. Neitzy meni ulos kedon paall, Ia katzeli
ymbärillens, Tuli Sankt Prjanä ajain sield' Hän
karatti hewoistans.



22. Kosta se Herra ajvi edes Kiilsts suitet jotll
heiwoistans käänsi, Harnistat kiils kuin Auringon
terä; Ei Neitzy tundenut Händä.'

2Z. Seiso hywä Neitzy minun! Mitäs itket
Niin waikiast? Mikä liene ett muoton' on karwqs?
Minä tahdon sun päästää waiwast.

24. Neitzy sano juur waikiast, Herr Prjä-
nätä wastan: Kyynelij wuodatan /uur Haitiasi,
Ia händä siin' olemast haastoi:

25. Ajatkat pois te nuori Mies! Paetkat ystä»
wittcn puolen; Tiedän todest ett hukun täs' ties',
Niin hywin minä yrin kuolen.

26. Jumalan awull minä tahdon Sinun hädä-
stä autta, Ia tänäpän sinull awun tuotta, Woi-
Man ja konstin kautta.

27. iohikärme wedest ylöstuli, Riddar ajoi händä
wastan; Pisti Miekan kitaan ett läpitze tuli, Eip'
enä Neitzyt haaskana

28. Ei lindu lennä niin nopiasti, Kuin Hän
Miekans ulosweti,loka Kullast',Hopiast' jaRau.
dast' oli , Jolla Hän ihmeit teki.

29. O! Woiton Ruhtinas lEsu Christ', Sa
meitä kaikia auta, Pääst' meitä synnin sittehist
Piinas ja kuolcmas kautta.

30. Kunnia olkon Isälle! loppumatoin myös
Pojalle, Pyhäll Hengell sama tulkon, Vlistys
tantz' suurell woimall.

iOPPU.


