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Turusa Ptändätvt täns MusZesa?





EnsimmZlnen.

v. 1.

A^lvoimill' korwill,
MV Kunlkat mttä minä sanon nyt,

ennen tott jo monoa muott/ On kuu-
lunut monin Maan paittow.

2. Hamast Jerusalemin KaupZlngistl
On lähten yxi ihmlstst Kulkemaan ym»
bZri maata, Juvan Sugust,3Myst lu-
gust, Kuin ptdemäld kuulla taltan.

5. Aiwan Oppenut Saxan Maast,
Doktor Paulus tspaturmast, Hsmborln
Kirkosa luuri, Hänen lalwoitl näki pal-
jgl, Koff pakkameu olt Kyll suuri.

4. Wiis sata wnotta ia tuhannen
NeliZkymmend' is seltzemZn, jo Chrj-
fturest kulunut oli, Koff maiMtln Nimi
lEsus, Hartast Mi hän ja rukottt.

5. Waatejl eäwi hön duonomill, Si.
dotu damejst pit?lll hihoil, Hwxet o«
N pituoenS täyttän, Wanhox wuode»,



siid?n?ommMy Da ti wanhemax bsy

6. Gnglandls, Gttayias lq Puolas,
talisia Idäises Maas Tötnö mtts u«
ftast lävne, Mtsa Maan palkas HZ» wael'
hqa tsqs«Otj, Kielen hän lohta tatne,

?- Rupeis Doctor ihmettelelfiän,l<»
Welh sobta kyleltmän,Ett talwel yli
alasti; WaftgiswiW: lernsaleVist 0'

n Minä tänns tullut.
g. Mlpas olin minä Suutarin, Mä<

iB tui« EbWuS pitnattin, Sldottvns
angina olt. wttzoil pitstlu, Ott Ml
»tijz Heng ns annoi ja myös tuoli.
« Gllloln mmä.siel muidm taus Ulinidän wlmudesaLs,Pwln Hänen pllla»
iuuxl. SM wttl elän tänH pZiwHye

NU pslta pn paha js suuri.
zy Ilkiäx silloin giatelin> Pettäläx

Hiycu Mvös lnulin, Vystn Mnd tUO«
! man stutta; MluZ siis tein tutu pap
h. inwotn, UttHsptZlyitS tullut hautan-

n Wzirbaiu fost Hän duoNftnnMinä kirnst totia» Uwxln, slmotin tväi
en Mä. pf laheltt io. riemnitzi, W')riKuxch olNuuf HHtH.
,A Duomttun nöw minä Mins tans

Zristuxlnkäomänmurhtisans, kapstwä?
oli mut lvllSj Tuffas ja työs fitn 01l

> ihMhs,Ms»tjapuiöytVNNlisKy'<s,



«I Uifoi MH kuormaa
PUtzftista wuodattais>»ns, LtlvätH

seinän Miyä wihtljsest tyl!
ftft Käffin Hämy pahalle tielle.

14 Altu ptan ia joudu nyt Siihen
vaiftaNe tuins olet ansawuf; Waanhän mua wsstais la sa»oi: Minä lewon
jqou, jlLä yNbäri Magp Puomio päj»
wään ast saat samoil.

?5. «iwW pian panin maahan Lap»sen wHhän, m lnlfeman Rupeisin stlls
hettell;Katzoln hartast, kuina latteraKtzhrillus oli towall rttlell.

,6 Iso tujka mun kohta siln, Ven
hetken perästä tästtt. Maantie wuntah,
doi pettä. En osannttet sinn, lefusg-

> »kMiN, Täydyt WaiWvn, hapsen lätti.
17. Ntin joudut lauwas muille Mail,

tusa minä olin monoa wail,Kotla zyij-
met» meyH aiwoin Kuin jouduin sm tab
sfgst itkin,Kiwi roufih siel oli waiwoin.

?8- E< ole tgi funpalti Mies, Knw
multuombt momS tttS;Dti»arensihens
öyttä, PuheiS stwiä, MenyiS nöyrä,
ulisx' häneys sin näytä.

,x> N«»urusa suu ei tkänäns Yle näh«ly häud' ett' pettämän Nchast ei tiedsUtäy; Mian syndiänS ttke pänäns:
Zumal hänest murhe» pltä.

Guuress Wormsin KiMpyugis,
0n



M ssseu nWv hän tviglst Ruttuxlswd
rtän kowin, Pääns kallistatn, volweuS
notkistam. SolstulewanstnoutZsuowin.

21. Täm« ihme ihmeZincn MK mel.
däu ommöryxen, Alatuxen kanwMwie.
ve, Kuiteugin täis, sekä Jumal
juur wäkewä lien?.

'

22. Armsllas luulen minö niin, Ctt'
luma! on sen Miehen Mn PHnn esdt,
ftajax meille, ludalaisill. nskottSVlls,
Ett tulisit sutuden tielle.

2). Ratt sydäMMchsn ksuhlstnu, Zoswärän DuoWion tvgö istun, Ia ueuwonahkerast jnuxi, Välttämään pahot ridoi
ja waloi, Taitt witzastu HErra se luuri. '

24. Fudalaiset owat sHklat, Ei ym«
mZrrZ tätä asiat, Mutt
ran Nime Waan kaikki me,kuin ustsme,
EagW' Häncst autuden imee. Amen.

Toinen.
M>)j mainittu MalmmZlu maja, Kust»

ihme ääni tai, kaia: Ett vxt tra.
Knapt, Ratas.m2llyu jauha-

maan laspt..
2. Ajsll Me.'l kuukölldell talwell,

Niw ettei hän monda paltmll, Kans<sans Vlcs auttamaaA tätä, Eik puhet'
taus takgzsiu jättä.

3. Wagn kautza sen snäl



m, WalWlx ivalmistapj koht VrNw)
TswgU chmetteldilwD undlll, HllM.bsll pVöriwätZ kuudsll.

4. Zosa puusta w raudost on nspa
Jota ksnlU kailk ?i taog, Ett
pknett tuin pwnall, HHn jauhatta iso»
tleu rjunall.

5. RtlttgtsnolemmatwieZZ liene, Joit
Mädssu' mandy wttne, Wjtza
nMteill wHännttyt Nm, Koff saZpujll
ei osaill oll' viini.

6 Koko ralenus tehty ou tobeF,
MMyllys, kuin Mypi monell', Sen»
kaldaifell käsi alall. Ett monda wttlp
waavitan walall.

7. Mst, jotta kuuldeltt juttu;Kuw
teki tai monesti tuttu, Kurjest' ntm?td'
Siwon talon Anti, Luwateu edeslalke<
ta Elantl.

8. Niin pallon kuin Dalderi Wsssee,
Kax sataa hän pöydälle lostee, Zos
Molly waan Anderxen Stuo-
pwgiu Jauhot ttklsi Leiwäx.

9 Tähsu sstan wielitzensä solme, Lu.
wllten sata Dalderi kolme, MiamieSM
kari aiwan Niin sälytti selkäfän waiwan.

10. Koff Lali Mä M tutti, Jota
wäönnellän monin muttlw.Nlm strisi.
wari kiusata vyytä, Welt Meisajaa jU3-r
ilman syytä.



,i. Lunllos M'ett' laatals hsnd'
paulan, Sonlt M'ett' töäl' lsu-
la: Waan ttzep lgstee H2n Ta»
rlltttsans sowlnnsx neljä Ksrslini.

Kolmas samalta <tawM.
OaikleW piiä ottaman ivaakl, Köjk

on Lllkkarj FaM, Cttet
Garwett' wiiiig tatt' Tsatl, AnnetsHHtt wägn wektä tlati.

2 GM kaikkw tuovaa zsn falwss,
Korkiaa Estwalda Myös tvaijvna; Toi»
wom yltnrMar' niin alwan, SattorasHolst, ett saktttttM Laiwau.

j Welicn wiwja tulis pttttä, Lit'
Me kuormM pääl hcittH, Waan
teMMiu Garwetyst tettts, töy»
hät rgwitzls heW.

4 Oack täss tnstnZZn hliKlt,
Kojk täyttt on SMa Mi, Wililn M.bmvst wihansa Nusll,PyMm Mini»mHWnsH wwt?

5. WiaN ZuMg fiUMkött Zatt,
KM MHtywst otteuden ha?i, Da latt»

Mtutt PllMt ksNdest/ KanValaN we'
latt 6»»Si Myös sudp.


