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Ensimmäinen.
Mr Linna oli Idaisal maal, Se ole nijn

kauntst rlös rattt,Hopia Kullail, sal-
lii Kullal,- ia kallil Kiwll ylös muurat.

2. Stel Ml oli yrt nuoriFörsti, fangit juur
hengen jälken,Wijskymmend syldä, Maan al«
la, juurmaan alla Matoin jakannelten keffel.

z< Hänen Isäns Nosin borist, Sen Tornin
tmzö tuli, Ach mil,unPoikan, Rakas Poikan,
Woi minunPoikan,tuins olet fangitttl kowin.

4. Ach minun Isan, rakas Isan, Fangiures
olen kowas,Wtjskymmeud syldä, Maan alla,
Juur maan alla/ Waiwas ja ahdistures.

5. Isä minun Kuningan eteen, Lanqeis hän
polwillens maahan, Armollinen minun Her.
ran, Kuule kerran, Kuule kerran Mlst poltan
on sangittu kowin.

6.Sanon sinulsanon totta/ Mun tyttären
handa tahto, Waan el se ole nijn: Sil! han
on kljn Tornis pinuas syn / lost pitä hänen
mistaman hengens.
7. Armollinen minun Herran, kaste se fangt

i' ral, Wllsknmlnend tuhat, Kuloa penninait,
Kulda penningit, Annan weren Pisaran edest.

8- El auta Knlda penningit, Kuoleman l?ä»
nen kumnlingln pitä, Hänen Kaulasans on
Kulda Kaadyt, Kulda Käädyt, Sentähden
hänen kuol inan pitä.

9. Jos k. ulas on Kulda käädyt, Ei hän nijt
wara,mnut. Waan yxi Nettsykäinen on an-

danut



danut, Ia lahjoittanut, Kihlan ja rakkauden
merkir.

iV. Kuin Neitsy sen kuulija ymmärsi, Ett
Fangi mistattaman piti, Lähet silkins liehm
waisen, juur punaisen, Hänen hengens läh-temisen lnerktr,

1 i.Breiwin kirjot tällä tawal,Ennen kuins
henges annat, Katsensist ymbarisMailman
juurawarald, Kats ylösmyös Linnan päälle.

12.Kuin sinä nukut,Nijn minä hutun,Teh.
kä tai lijto yhten, linnan sytytän, waltian wi-
ritän,Näineritkäm,Phdest täst mailmast.

»^. Sielun Isa Jumal torjatkon, Taiwan
Waldakundan / tosion andakon luinal ylhäld,
Joka el meitä saldin yhten.

14. Slt otettin Fanqat ulos Tornisi, An«
nettin hänen Sakramenti, Hän huuti Clirt'
stuxen Hlös taiwallineu, Nytpitä minun tuo«
leman.

15. Sit hän wictin kedon päälle, Hänen
pitä astuman Traput, Silloin hän Mestari
rukoili ja aneli Et wiel wähä aika elä saisin.

16. Mestari sanoi; el nyt ena, Sinätahdot
minun nnt pettä, Anna tänne sinun silkis,
Ia tartekts, 10l silmas sidoni kijni.

17. Ala sido wiel silmäni, An Mailmaker.
ta katson, En tkänans ena minä enä, Tain
erän perast Kaunil silmillä» mmlma katsel.

,8- Hänen seisoi Kedon Ml, ja itki
katkerasi kyttä, Rakas Polkan, Ach minun

poikan



polkan, Woi minun Polkan, Sun kuolemas
tahdon kosta.

!,9 Ach minun Isan, Rakas Isan, Ala
tätä kuolemata kosta, Wtatoina tuolla wa<
hlngoxi ja murhari,Wlatoina kuolla tahdon,

20, Embä sure nuorta lkan, Eng Mallman
kauneut, Maan minä suren mun Neitsykäl,
stan, Ihanaistan, kuin katkerasi sure perän,

21. Tainuori Försti hajotti Silkins: Liehus
man tulen wäken, Se ole Merkki Neltsyel,
luur wijmeiseld, Sytyt Linnan Jos itse y-
jos paloi,

2 2. Talla muoto, yhdel, hetketKari Nuorn<
kaista hukui, Neitsy paloi, Försti hirtettin, ja
ripustettin, Toinen toisensRakkauden tähden,

23. Kohta kuin kolmas patwäkului,TuliE«'
gel Taiwast alas, Ia kassi Ruumin mahan ok
ta, Jurikohta, TaittKaupungi kadotetan.

24. Sentahden tuli ftluri Maxettin
kuolema tämä, Ia kedon pääl maahan lyötin
Ia tapettia Ihmist wiiss sata.

25-Ovpikat tästä jokainen,Ettei kohta hy«
wämielistPhdestä hajot,alas wajot,lapois
eroitPhdMßakaudest<

26. Geihminen on Willis ja wimmattu, joka
nain muodottomasi teke,lumalast ulwos sy»
satty/ Ia hyljätty, joka ei kadupahoi töitäns,

27. Se on kaikille tietäwa. Joka tämän wir»ren on tehnyt, Mkaunis Neitsykäinen,lha«
nainen, Idäisel MM, yhdes Linnas.

Toinen;



Toinen.
Wijtet ole minun Herran / Ia hvwäst siu«WR nattu Polkan, Tahdon nytweisataker.
ran Tasa ja joka paikas.

2.Miehestpybäst zaPijkaisest, Tamawirsi
on tehty, Sanct Yrjänäst vhdest Rlddartst,
Ipng Tunnus tahti on nähty,

3. Mitä minä sanon Mnäni kuule, tee mi-
nun tahtoni juuri Kapadocian Kaupungin
Sisal tuli, siel kesta Lohikärme suuri.

4.Sekaupung on pitkä jasangen suuri, A«
sui Kuningas kuluisa sisal, Lohikärme makais
läsnä muuri Tahdoi Kaupungin yös niellä.

5. Se peto nijn paha ja ahne oli,lokapäi«
wa hanelatust tahdoi Ihmifis,Elamls, kuin
monda kuoli, lotk perätpols olla mahdoit.

6. Jos ei hän saanut joka Päiwä ja Po, C«
latust wahwast juuri, Nijn käwi kohtKau«
pungin tygö Hengens puhals ylös muurin.

7. Kuin ban Hengens puhals ylös muuria
Tunsit ne kuin olit sisäl; Jokainenkuoliaxkoh'
ta tuli Oli ruumlt kaduill ja Tiel.

8. Kuningas sanoi neuwo toinen. Pidettä'man täft pitä, Peto wastan ja Ihmlsit Ett
elämän nautit jaisim.

9. Pijdakön wuoro myödä, Px Ihminen
joka talost,Päiroar sen pahan Pedon syödä,
Sitt saamme elä juur jalost.

lo.Borgarlt pidit kohta Käffyn, kuin Ku.
ningas sanonut oli, Edes täydyt käydä ei sää»
stä; A'l joka talost pois tulit« ix»



ii. Ett jokattseld oli tullut Lohikärmen ruax,
Niin Kuningan Tyttären wuoro tull Ulos
pantin pedon teurar.

,2.Kuningas tarits puolen Nijkians, Neit.sen wapauxen tähden, Borgarit sono tahdq
me nijn: Syötin meidangin lapsen nähden.

i). lolles tahdo Herra anoa edes, me sa»non totisesi suuri,Sil hätä on meidän kaMm,
Me lyölnme maahan teidän muurin.

14. Tuli snruNistr Kuningan sydän Sitä
surkia meno jungen, JM liartast kaski Neit-sen mennä Pedon teurar kuin on langen.

15 Kay nyt edesNeilsy minnn, Sinun pl«
ta Lohlkärmen ruar, Alattelin Kuningan po-
jat sinun, ja ei paban pedon teurar.

,6. Neitsy murhes kasi postel Ia itki kat-
kerasi kyllä Wesi juoxi silmtl alaspoffil, Ach
kuria ylkä olet.

17. Neitsy parhat wateitpäällens puki, Ia
itki katkerasi kyllä Karitsa sylls kijtti ja luki,
Ia wuodat knnelit kyllä haikiast.

«8. lakat hywäst rakas Farin, läkat hy.
wäst Christityt kaikki, Tähänast on minusta
pidetty waari, Nyt pita edestaymän ratki.

19 Tule nytkansan HerralesuChrist, Tule
nyt minua antaman Tunnustan syndtsext it-
sian wlsiist Tule sieluni

20. Neitsy lähte suurel surul, Sijt Linna st
kaikkein nähden, lotk olit kaupungin tatuil
za tiel HarMst itkt Neitssn tähden.



21. Neltsy meni yhden kedon väätt ja kat«
seli ymbärtllens, Tuli Sanct Prjäna ajatn
sield Hau karatti Hewoistans ymbärins.

22. Sit tuli Sanct Yrjänä ajaden, Ktjst
suitset jol hewoistans käänsi, Hnrnistat kijls
kuin auringon terä Ia ei Neitse tunden händä.

23. Seiso häwäst Neitsy minun, Mitäs
itket nijn waiklasdMika liene ett muttnn on
kaswos, Minä tahdon sun paasta wmwast.

14. Neitsy sano Mr waikiast Sanct Yr«
jänäta wastan, Kynelelt wuodatan nmr hai»
ttast, Ia hand siin olemas haaM

25/l Ajatat pois te nuori mies, Paetkatystäwitten puolen, Tiedän todest ett hukun
täs ties, Nijn hywin ma yxin kuolem.

26. Jumalan wäel minä tahdon Neit»
syi ja Zestei auta/-Minä tauapän sula»
wun tuotan, Ia Lohikarmen pois saatan.

27. Lohikarme wedest ylös tuli, Sanct
Yrjänä ajoi händä wastan, Pist miekan
kijdast et läpits tuli, Ia ei enä Neitsyt
hastan.

18. Ei Lindu lennä nijn nopiast, Kuin
hän mtetkans ulosweti, Jota Naudast,
Kullast, Ia Hopiast oli Jol Ihmett juuri
teki.

29. Se totinen Sanct Yrjänä Herra
lesu Christ Taita meit kaittt auta belwe-
tin madon läpitsepist/ Pljnan ja Kuole-
mans kautta.

3v



30. Me mkoilem Isä sinua, wahwism
metdan uffom Armos anna ja myös lisä/Etten tulis pirun tuffan.

31. Kunnia olkon, Isalle loppumatoin
Myös Pojall, Pyhal Henget sama tulkon,
Vllstys kans surel woimall.

LOPPU.


