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Wirttä,
Ensimmäinen:

M Linna oli Idaisell' Maall' :c.
Weisatan kuin:

Det ligger ett Slott i Osterrik lc.
Toinen:

Kijtett' ole minun HERran 3c.'
Weisatan kuin:

Lofwad ware Allsmäktige GUD :c.

TURUSA. iBZO.
Prandätty I. C. FrenckeUin ja Po/an tykönä.





v. i.

N' tinna oli Idäisell' Maall Se oli niin kau«
nist ylösrakett Hopial', kullall' tallill' kullall' I«kallill' Kiwill' ylösmuuratt.

2. Siell sisäll oli yx' nuori Försti Fangits
juur hengen jälken, Wiiskymmend' syldämaan al»
la, juur maan alla, Matoin ja kärmetten keffell.

z. Hänen IsänS Rosenborist, Sen Tornin ty»
gö tuli. Ah! minun Poikan! rakas Poikan! Wol!
minun Poikan, Kuins olet fangittu kowin.

4. Ah! minun Isan, rakas Isan, Fangeudet
olen kowas, sylda maan alla, juur
maan alla, Waiwas ja ahdistures.

5> Isä meni Kunningan etten, Ia langeis
polwitlens maahan: Armollinen minun Heer' kuule
kerran Mix' Poikan on fangittu kowin.

6. Sanon sinull, sanon totta. Mun Tyttarän
Händä tahto; Waan ei se 01l niin: Sill Hän
on kiin Tornio pimiäs siin, lost pitH Hänen
miftaman hengenS.

7. Armollinen minun Herran! iaffe se fangt
irrall, Wiiskymmend' tuhat' kuloa penningit, kul-
da penningit: Annan meren pisaran edest.



g. Cli sutta kulda penningit, Kuoleman Hänen
kummingin pitä, Hänen kaulafans on kulda taa»
tyt, Sentahden Hänen kuoleman pitä.

9. Jos kaulas on kulda käädyt, El Hän niit
»varastanut; Wa<m l)x' kaunis näitzykäinen on an-
danut, Kihlan ja rakkauden merkix.

10. Kuin näitzy sen kuulli jaymmärsi, Ett Fa««
gi mestattame»n piti: iähett' silkins, liehuwaisen,
l'uur punaisen: Hänen Hengens lähtemisen merkix.

11. Breiwin kiriott' tällä tawall: Ennen kuinS
Henges annat, Katz' ensist ymbäri mailman, juur
awarald, Katz' ylös myös iinnan pälle.

12. Kuin sinä nukut, Niin minä hukun; Teh-
tain tai liitto yhteen, iinnan sytytän, walkian wi«
ritän, nain eritkam yhbes mailmasta.

»3. 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
Hanell Sakramenti: Hän huusi Christuxen tygö,
ylös Taiwaseen: Nyt pitä minun kuolleman.

,5. Sitt hän wiettin kedon päälle, Hänen piti
astuman trapuill, Silloin hän mestarill saneli, ja
aneli; Ann' »vähä wiel elä saada.

16. Mestari sanoi: ei nyt enä; Sinä tahdotminua nyt pettä; Anna tänne Sinun silkis ja
Kartekis, 101 l silmas kiini.

17, Ala sido wiel silmiäni, Ann' mailmaa kerta
katzon; En ikänens enä, Minä tain erän peräsi,
Kaunill silmillän maUmaa katzell.

!3. Hänen Isans selsoi kedon pääll, Ia itki
katkerasi kyllä: Rakas Potkan! Ah! minun Poi.



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

19- Ah! minun Isan! rakas Isän! Ala tätä
kuolemata kosta, Wiatoin kuolla, wahingox ja
murhax', Jumala itz' Wereni kosta.

20. Emba sure nuorta ikän, Eng mailman
kauneutta, Waan minä suren mun Näitzykaistän
ihanaista», Kuing katkerasi suree perään.

21. Tai nuori Försti hajotti silkins, liehumaan
tuulen wäkeen; Se oli merkki Neitzyell' juur wii»
meiseld'; Sytytt' iinnan, josa ylöspaloi.

22. Tällä muoto yhdell hetkäll kaxi Nuorukaista
hukkui; Neitzy paloi, Försti hirtettin, ja ripustet,
tin, Neitzen rakkauden tähdän.

23. Kosta kolmas päiwä kului, Tuli Engeli
Taiwaast alas: Ia käski Ruumin maahan otta
juur kohta, Taikk Kaupungin kadotettan.

24. Sitte tuli kosto suuri, maxettin kuolema
tämä: ja kedon pääll maahan lyötiin ja tapettin
Ihmistä kuusi sataa.

25. Oppikat tästä jokainen Ettei kahta hywä
miellst' Phdestä hajot' alas wajot' ja pois eroit'.Heidän tahtoans wastan.

26. Se ihminen »vimmattu, Joka näin pahasi'
tekee; lumalast uloS sysätty ja hyljätty, Ellei
hän kadu sitä.

27. Se on kaikill kyll tiettäwa, Kuka tain
Wirren tehnyt: Yri kaunis Neitzykäinen, ihanai»
nen. Siin linnas kuin Hän paloi.



Toinen.

Hiitet ole minun HERran! Ia hywasti siunattu
Poikas! Tahdon nyt weisaata kerran, ja aina jo»
ka paikas.

2. Miehesi pyhäsi ja Piikaisest Tämä wirfi on
tehty, Sankt Prjänäst' yhdest Riddarist' long
tunnusmerkki on nähty.

3. Nyt ja ainian kuulkat kaikki. Herrasta Pr»
janästä: Kapadocian tygö tuli lohikarme wedestä»

4. Se kaupungi on sangen suuri, Asui myös
Kuningas siellä; iohikarme makais läsnä muuri,
Tahdoi kaupungin ylösniellä.

5. Se peto niin paha ja ahne oli, Joka päl.
wä hän elatust cahdoi, Ihmist, eläind', kuin mon»
da kuoli, Ia perät' pois olla mahdoit.

6. Jos ei hän saanut joka päiwä ja yö, Ela>
tust wahwast juur Niin käwi koht Kaupungin ty.
gö, Hengens puhals ylitze muuriin.

7. Kuin hän hengens puhals muurin, Tunsit
ne kuin olit sisä ll', Jokainen tuoliax kohta tuli,
Oli ruumit kabuill' ia teillä

8. Kuningas sanoi: neuwo toinen Pidettämäntäs pitä, Petto wastan ja ihmist, Et, elon nau.
tit saisim.

9. Pitäkämme wuoro myöden Pr lapsi jokata»
lost, Päiwäxi pedolle syödä; Sitt saamme elä ja»
lost.

10. Borgarit pidit kohta käskyn, Kuin Kunin.
gald' sanottu oli, Cdeskäyda täydyi, ei säästääPx; joka taloist pois tuli.



il. Kosta jokaitzeld' tullut oli Sen julman
karmeen ruax', Niin Kuningan Tyttären »vuoro
tull, UloSmennä pedon teurax.

12. Kuningas taritz puolen Riikiäns Tyttärens
wapauden tähden; Borgarit sanoit: emme tahdo
niin, Syötin meidängin lapsem nähdän.

iz. Herra! jollette anna edes, Me sanom to<
tisest juuri, Sill hätä on meidän käsisäm: Me
lyömme maahan teidän muuvin.

14. Kuningas tuli murhelliser', iapsensa tilan
tähdän, Itki hartast', kästi hänen mennä Sanall
suruisell sangen:

' 15. Käy nyt edes Neitzy minun, Sun piti
lohikärmen ruax', Ajattellin'Kuningan Pojall sinun,Ia ei petojen teurax.

16. Neitzy murhes käsi postell' Itki katkerasikyllä Wesi juori filmist alas postit. Ah! turja yl-
kä oler.

17. Neitzy parhaat waattet päallens puki Iaitki katkerasi kyllä, Karitza sylis, kiitti ja luki,Wuodattain kyynelitä,
18. laäkät hywäst Herra Faarin! Jäätä hy-

wast Lhristityt kaikki, Tähän ast' on must- pidett'
waari. Nyt pitä edeskäymän ratki.

iy. Tule nyt kantzan Herra lEsu Chrisi'! Tule
minua auttamaan, Tunnustan syndisex' itzen wis<
slst, Tule sieluni wapahtamaan.

«o. Neitzy lähte suurell surull' Siit' iinnvstkaikkein nähdän lott' olit Kaupungin katuill' j»
teill', Hartast itki Neitzen tähdän.

Vt. Neitzy meni ulos kedon pääll, Ia kaheliymbsrillens, Tuli Sankt Yrjänä ajain s>eld' Häntaratti hewoistans.



22. Kosta se Herra ajoi edes Kiilsit suitet joill
hewoisians käänsi, Harnistat kiils kuin Auringon
terä; Ei Neitzy tundenut Händä.

2Z. Seiso hywä Neitzy minun! Mitäs itket
niin waikiast? Mika liene ett muoton'on karwaS?
Minä tahdon sun päästää waiwast.

24. Neitzy sano »uur waikiast, Herr Yrjanatä
wastan: Kyynelii wuodatan juur haikiast, Ia hän.
dä siin' olemast haastoi:

25. Ajatkat pois te nuori Mies! Paetkatystä-
witten puolen; Tiedän todest ett hukun täs' ties',
Niin hywin minä yxin kuolen.

26. Jumalan awull minä tahdon Sinun hädä-
stä autta, Ia tänapän smull awun tuotta, Woi«
man ja konstin kautta.

27. tohikärme wedest ylöstuli, Riddar ajoi hän-dä wastan; Pisti Miekan kitaan ett läpitze tuli,
Eip enä Neitsyt haastan.

28. Ei lindu lennä niin nopiasti, Kuin Hän
Miekans ulosweti, Joka Kullast', Hopiast' ja Rau>
dast' oli. Jolla Hän ihmeit teki.

29. O! Woiton Ruhtinas lEsu Christ', Sä
meitä kaikia auta, Pääst' meitä synnin fittehistPiinas ja kuolemas kautta.

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

iOPP U.


