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Ensimmäinen.
korwil Christilyt, Kuulkat mi-

ta minä sanou nyt, Ilmoi ra ikmeit
aimoin, Kuin ennen tM jo monda wuot,

On mnniin maan paikoin.
2. Hamast Jerusalemin Kaupungist On

<l'hten yxi Ibm ft, Kuseman «mbari maata,
luudcm susust häjyst Kuin pidewald
kuulia tatt n.

3- Aiwan oopenut Etz'n macst, Doctor
Paulus tapaturmasi, Homborin Kirkosa juu»
ri. Hsnen lalwoll näki paljall, Krss pikai-
nen oli tvll suuri.

4 Sata wiis Mwtta ja tlchanmn,
jä ky.!'M«nd ja ftitzemän, Jo Ehnstmest ku-
lm.ut oli, Koff mainilttin «imi Msus, Har-
tast itki hän ja rukoili.

5. Wi tteill kiwi kans huonomi», Sido-
w» hauleli pitM Ooil, Hiufet oli pitudens

taote



tayttän, Maihap wuoden wiiden kpmmenen,
IZ ei 'vanheinmar hän näyttän.

6. E'!gla>d's, Spanmn ja Puolas Italia
«s ja Idaifes tämä mies usiast kä>my,
Misch macul hän waelda taas, Sen
Nelen bän kohta toin,'. 5

7- Aupeis Dxtor ihmettelemän, Ia hä-
neld kohta kyjstlMiw, Ett talwll oli alsti;
wastais wM, lelusiUemist, Olen minä lan-
«3 tUllltt.

8. minä suutarin, Näin kuin«
ga Chrissus yii-attin, Sidottuna Faasina
vli, wcho l piest<n, sitt pääll Ristitl Hengcns
andoi ja myss kuoli.

y. Silloin minä siet m nden kans, Elin
h däl "nlmud sa s, Pidin hänen plkkana
Mci, Sll wiel' elän tan» zäiwän, Tu P«ik«ka on pccha ja juuri.

,o, Ilkiax silloin ajattelin, Pett'jäx hänen
«myös luulin, Pyysin hand kuoleman amta,
Minä siis t«!n kuin parhain woin. Ett hcipi-
sl olis tullut haman.

11. Warhain kossa hän duomitin, MmH
lirust kolian juorin, Ilmoitin wäellin
He katzcht, ja ttemultzit, Ett Chttstuxell olijuur hätä.

,«.Dusmitun nä'n minä »istins kans,sshri«
ffuxen käymän muchesaivs, Lapsi wahä o!i mull
jylis, Tuffas ja työs siin olt hän myös Waan
apu ei löytly niis kylis.

«3, Hilol M fljyfMs WdWns, WtltK
jMKI-



punaW wuodatta!sans, Lewätä seinäni Ml-la, Mma wihaisest W pikailet KaDn h,mmpahalle t»e3e.
14. Luku pian ja joudu nyt Eiihm pai,kaan kuuis olet ansannm Waan han l^ua«wastais nn«ll sanM: Minä lewon saan, Si-

Wt li ">^

~ls.,MvanP.an vamn maahan L.'pscn wa-han, ia kulkeman Rupeisin Da bttkcll, Kat.lon hartaast kuing katkerasi, eli to,

«./H mun kohta siin,
pe.aft k.sttti, Maantie mun tahdo, En

, vftln lm, sin Jerusalemiin, Tapdyi Wainwnia Lapsen iältä.
'7- Niin jouduin, ?auwas muille maill, Ku»

mennä mwoin, Kuin jouduin siim, katkttast'trm, Klw, raunio siel oli waiwoin.
iB. Ei ole tai suupalti Mics, kuin kunliuvmbt mones ties, Htlwcns itzens karua, Pu-

na naylla.
Namusa sun ei ik.szw'ns, Ole nM»Vänd eck pmöwän, Rahast ei tiedä mim^

2°. Suureja Wormjm Onäffen nähty han rukoiuis wirian, 5s-kallan, polwens twissstain. Sols



2«. TämH ihm« Hmellinen, Ylltz we,dän
Aatmen, kauwas wiene, Kul-

te,ign töis s«?ä puhiis, Jumal juur waki-
wi liene. . . ..

22 Armollas lullin mma mm. Ett lu<
mal on sen miehen sun, Pan' totzsta-ap mnl<
,« ludalaisil uffKlnattvmill, Ett tulisit au»
»uden tnlle. ..

2? Ri k lydämmcstän kauhistun los wöa-
rän tygö la neuwon ahke.
rast jmm, pahoi riidoi »a walol,
taick wchastu o'ißra se suuri.

.

24 owat lMat Ei ymmörratä'
tä asiat, Mutl pilkkawat N>me:
Waä» ?aik me kuin. uffamme, Saan hanest
aumden ime. Am«n.

Toinen,

mainittu Maljamäen mam, Kust
ibme cäni tai kaja, Ett »n kr pi-

man iaapi.
2 A all vhdm Kuukauden talwell, Nnn

<Mi län neniä palweN, Kansans ylös aut»

zaman tää, Sk yuhefans takasin jstä.
? W'an Dragonans kantza sen Enällm,

Wa'm,r walmNapl koht drällin, Tawa«
ihmeleidäwäll «udell, Hamball ymbär pyort»

»HN ku«bck
4' Ie»



4. losa puusta ja raudast vn napa, Ista
konsti kakki ci tapa, Ett nawall pienll k in
pinna!!, Hän jauhata jsostm rn.nal.

5. Nmat molemmat wielä liene, lott
mädänn mändy ymöäri wiene, W'tza wäa-
teill wännetyt kiini, Kosta saapml «i osan
vl' Niini.

b. Koko rakennus tehty on todell, TäsH
Myllys kuin näkypi monell. Senkaldailell kä-
si ajan, Ett mouda wiel waadttan walall.

7 N ist: Jotka kuuldeltt teki tai
monesti tuttu, Kuriest rimeldä Simon Talon
Anti, Luwaten edes lastilta siantli»

8. Niin paljon kuin dalderi waste, Ksp
<ata hän pöydälle laste, Jos Mylly waan
Andrexen paiwax, Scuopingin jauhoa teki»
pi leiwäx.

9. Tähän asian wiel itzenlä solme, Luwaten
sata dalderi kolme, Lukia mies lukkari oiwan
Niin läalytti selkänsä waiwan.

10. K'st Laki tätä asia tutki. Jota waänpel-
län monimn mutkiin, Niin strifwari kiusata
pyytä, Wtli weisaj-i juur ilma» si, tä.

n. Luulossiin ett saalais, händ paulan,
Syyst siit ett juttu tät laula, Wsan itzes
laste hän Fiini, Taritesans sowinnox Neljä
Karoliini.

KoltnaS Samatt Tawall
ikkein pitä ottaman waari, Koff saa,

HR v"i» on kukkari Faari, Ettei srwet
Wima tsick tuari> Waan wett. kyl-

<a klaari. 2. Si3



2. S!!l kaikiin kuoppa hän kaiwa, Kor-
kia Esiwalda Toiwoin y!ön»
rikk ip niin aiwau, Sakkorahoist et rakenais
la^vau.

3, Wchän wikoja tu!is pMä, Eik kiwi kuor»
mau pään heittä, waan paremmin sarwctyst
k.'it,ä, köyhiä rawitzis heitä,

4, eip he täsi ensingän huoli Kost täu»
tet oml) omil suoli, Waqn ambuwat wihansa
Nuoli, Pyytäin WmmäistHnsa '.vuoli.

5, Waan Jumala ssunukon laki, Kuin
waärydest oikeudm haki, Ia kmnmun pela-

sti Kandeeft, Kandajan welan andoi
myös andex.


