
Colme
Jumi Uutta LysiiliM

M irtt a,
Ensimmäinen.

A wolmill corwlll KbrWpt /

Jotca owat tehdyt pälmton pt-
tMa/ Siitä uudesta racas

sta jongan on tehnyt Malla-
mäen knnpi.

Weisatan puolitain cuin
Te Chrifletyt cuulmt nyt calcki/

Pländqtty WuMK t54 6.



MH tvoimill' coiwill' Christityt/ Cul-
iÄW cat mitä minä janon nyt/ Ilmoi-

ta lhmelt aiwom/Cuin ennen tott
jo monda wuott/ On cuulunut monijn
maan paickoin.

2. Hamast Jerusalemin Caupungist On
Uhten yxi Ihmisist/ culkeman ymbarl
maata/ ludan sugust haipst Lugust/ Cum
pidcmald cuulla taitan.

;. Aiwan oppenut etzin maast/ Doc-
tcr Paulus mpaturmast/ Hamborin
Kircosci juuri / Hänen lalwol näki pal-
jail/ cosc pacainen oli kyll suuri-

-4 Sata wiis wuotta ja tuhanen/,
Neljä Kymmendia Sestzeman / Jo
Christust culunut oli/ Cosc mainittin ni-
mi lEsus/ Hartast itki han ja rucoili-

5, Waatteil kuwi cans Huonomill/Si--
dotull hamcU pitkill hihoill/ Hiuret oli
pitudens tayttan/ Wanhax wuoden wi-,
dcn kymmenen/ Ia ci wanhemmax han
näyttan.

6. EnMndis/ Spanias ja Puolas/
Italms )a Idaihes maas/ Tama mies
uslast käyny/ Misä maan paicas han.
wallda taas/ Sen kielen hän cohm taina.

7» Rvpcis Dottor jplnctteleman/ I<.



häneld cobta kyselemä/ Ett Talwel oli
alasti wastuis wltzlst Icrusalmisti/ Olen
minä tänne tullut.

8. Wiras olin minä sutarin/ Näin
cmnga Chrisius pynattin/ Sidottum
Fangina oli/ wiholl picstin/ sitt päall
Rlstl/ HcnZens andoi ja myös cuoli.

9. Slllom minä siel muiden cans/ E-
lm heidän lulmudelMs/ Pidin hänen
pilcana juuri/ Sill tviel' elän tänä päi«
wän/ Tm palca on paha >a <uun.

"50. Ilkiax silloin aiattelin/ Pettäjäx
hänen myös luulin/ Pyysin hand cuole-
man auta / Minä sljs tein cum parhain
woin/ Et hätM olis tullut hautan.

i!. Warhain cosca hän Duomittin<
minä kijrust cotian juoxin/ Ilmoitit
wäellen tätä/ HecatM ia liemmyit/
Ett Christuxell oli suur hätä.

12. Duomitun nain minä Ristinsäcans Chrisiuren täiwän murhesans/ Lap-
si wähä oli mul Sylis/ Tuscas ja tpas
sijn oli hän myös/ waan apu ei löyty
lchnkylls.

1; Aicoi tätä cuorma candaisans/ wer-
ta punaista wuodattaisans/ Lcwätä <einä<
nipäua/ minä wihaisesttpll picaisestKäftin
hänen pahalla tiellä. ,14»



Mu pian ja Mdu nytt/ Sijheil
paickan cuins olet ansainut/ Waan hänminua lvasiais näll janoill minä lcwonsaan Sijna ymbäri maan Duomio Pm'--wan nst?saat samoill

15. Aiwan pian panin mahan/ Lap-sen wahän/ culkeman rupeisin sillä hcr<
keU catzoin hartnst cumg ealkerast/ Chri-stus oli cowail' ritkell.

»6. 1,0 tulca mun cohta sijt/ Senhetken perast/ knsilt/ Mantije muu tah-toi pettä/ en o/an tiet? fin Jerusalemin/täydyt Waimon ia Lapsen mtä.
17- Nijn fondum/ cauwas muillemaill. Cusa minä M monda walll' cs-

zia nchnein mennä anvoin/ Cuin jouduin
stnn'/ catkerast ittin/ Kiwi Ruomio siell'oli waumm.

«3. si ole tai Sunpalti mies/ EMenllltu ombi mones ties/ Hitiaxcs itzenskamä/ puheis / OM/ menois nönrli«ulkW hänesss Mna näyttä
3 9"Mamnfa Wa ei Mnans/ s>lettahty Dnd «E Mcwan/ Rahnst ei tie-w miMMM Syndiäns fure paannns/

Jumal HMst umrbeu pitä.
»p. Slwrch Wormfin EaupnnM/'

O»'



On äsken uäyty hän wiHist/ meouxis
wirmn cowin päans cailjstain/ polwens
nolkistln Sois tulewans tuonelan Owin^

21. Tämä Ihme Mtz
meidän Ymmcryxcn Ajntuxen cauwax
wiene/ Cuitengin töis sekä puheis/ Iw«
lnal juur wätewä liene.

»i. Arwollas luulen minä nijn/ Ctt
Jumal on sen miehen sijn/ pan todista-
iax mielle/ ludalaMuscomattomiU/ Ett
tulisit autuuden tielle.

23. Ratk sydamestan cauhistun Jos
wäran duomion tygöistun/ ja nemvon
nhkerast luuri/ Wältamän pahoi rijdoi
ja waloi/ tmck wihastn HErra se suuri.

24. Ilwalaiset owat sokin/ Ei ym-
merta tätä asiat/ Mutt pilcawat HEr°'
ran Nime; wan caick me enin nscomnw/
Saam hänest autuden ime. Amen.

Toinen.
MssHOi mainittu maliamsen main/

Cust ihme Häni tm eaia/ Ett
pxi krapistnnnu knapi/ Ralas

Myllyn Jauhamanfaapi.
2. Ajatt yhden Cuncauden talwell /

Nijn ettei hän monia palwell/ Canlans
Gs antaman tätä/ Eik-puhesans lacai,
sm Mä. z.WaM



Dragonans Car,.. ~

Snällm/ Walmix walmistapi coht drck-
lin/ TawaU ihmctteUdäwall uudcll Ham
bal ymbär pyörimän cuudell.

4. losa puusta )a raudalt on napa/
Jota consti calcki eij tapa/ Ett nawall

pieuel cuin pinuall/ Hän jauhatta isoi-
sten rinnal.

s.'Mattat molemmat wielä liene/
Into mädann mandy ymbari wiene /
Wiha wäätcil waannetyr kyni/ Cosc

eij ojann on Nijnj.
,ck-Coco rakennus tehty on todell/ Tö

,ä Myllys cuin nakypi mouell/ Sellcal-
daiftll käsi a/all/ Ett monda wicl waa>>
dllan walall.

7. Nijst: lotca Cuuldelit Mu/Cuin
Mi tai monesti mttu/ Curiest Nimcldä
Simon talo Ann/Luwattn.edes
ta siantti.

8- Ntjn pallon cuin dlilderi waffe/
Cap sata hän pöydälle laske/ Jos Myl-
ly waan Andrexen päwäx/ Stuopinkin
janhoia tetepi leiwäx.

9. Tähän asiann wiel ihensä solme/
Luwaten sata dalderi Colme/ Lukm
Mies Luckari aiwan/ Ntzn lälytti jeWn-
sä waiwan. lo.Eöst



iv. Cosc Laki tät asta tutki/ Jotawäänncllan monihin mutkijn / Nijn strll-
wari kiusata pyytä/ Weli weisaia juur
ilman syytä-

11 Luullos stjn ett: jaatais hand pau-
lon/ Syyst sijc ett mttu tät laula/ Waan
Mp lastchan Fijni/ Taritesans lowin-
nox Nel)ä Carolijui.

Kolmas Samall tawal.
pita ottama waari/ CosevM saapui! on Luckarj Faari/ Ettei

wetta kyllmä ja Claari.
S«ll caictein cuoppa hän Caiwa/

Corkia Eslwalda myös waiwa/ Tkiwoin
ylörickax niin aiwan/ Sackorahosst ett
rackenais lmwan.

? Wclian wicoja tulis pcitta/ Eit
tiwe cuorman pääll heitä/ Waan
rcmmin <ärwetyst teittä/ 1011 l köyhiä
rawitzis heitä.

Waan Eip he tasi ensingan huoli, Coso
taytetomb oma suoli, Waan ambuwat wihans»
Ruolz, Pyytain Lähimmäisiänsä wuoli.

s. Waan Jumala siunatcon laki, Cuin wM
rydest öiktun haki, Ia caunctun pelasti Candetst,

Candajan melan andoi myös andex,




