
Kolme
Jumi Uutt/LyWistä

Esimmäinen.
Awoimill korwill Lhristityt

Toinen,

Jotka owat tehdyt Paimion PitaM/
Sijta Uudesta ratas Myllystä, jonga
sn tehnyt Maljamäen knapi

Wetfatan puolittain kuin:

Ae Lhristityt kuullat nyt laiM^

WASAGA, 1787»



Ensimmäinen.
UwoimP korwilLhristityt/Kuulkatn
" ta minä sanon nyt, Ilmoitta ihm«
aiwoin,Kuin ennen tottjomonda wuoi
On kuulunut monijn maan paikkom.

2. Hamast Jerusalemin Kaupung
On lähtten Ui Ihmisist,Kulkeman yl
bäri maata, ludansugust häjysi luguj
Kuin pidemäld kuulla taitan.

3. Aiwan oppenut Etsin maasi,Dc
tor Paulus tapaturmasi, Hambor
Kirkosa juuri,Hänen lalwol näki pi
jail,Kost' pakainen oli kyll suuri.

4. Sata wijs wuotta ja tuhannei
Neljä Kymmend ja seitsemän, JoLH
stuxest kulunut oli, Kost mainitkin nii
lesus, Hartast itki hän jarukoili.

5. Waatteil! käwi kans huonomi
Sidotull hamel pitkil hihoil, Hiuxecl
pitudens täyttän, Wanhax wuoden w,
den kymmenen / Ia ei wanhemmax ho
nayttän.

6. Cnglandis, Spanias ja PuolaItalias ja Wsts maas, tämä mie
usiai



usiast kawi, Misa maan paikas hän
' waelda taas/Sen kielen hänkohta taine.
. "7. Rupeis Doctor ihmettelemän/ Ia
häneld kohta kystlemän, Ett talwell oli
alasti;wastais witzist/ lerusalemist/O-
-lm minä tänne tullut.

8. Wims olen minä suutarin/Näinkuinga Khristus pijnattiN/ Sidottuna
Fangia oli witsoil piestin/ sitt pääll
Ristin Hengens andoi ja myös kuoli.

9. Silloin minä fiel muiden kans/E-
--iin heidän lulmudeftns / Pidin hqnen
pilkkana juuri/Sil! wiel' elän tänä päi-
vän / Tai paikka on paha ja suuri.

10. Ilkiax silloin ajattelin/ PeWax
hänen myös luulin/Pyysin hand kuole-
maan autta/Minä sijs tein kuin parhain
WAN/ Et häpiälolis tullut häutan.

n.Narhain kosta hän duomitin/ Mi-
nä kirust kotian juoxin/Ilmoitin wael-
lm tätä/ He katselit/ jariemuitsit/ Ett

oli suur hätä.
12.Duomitun näin minäristins kans

HrWzen käymän murhesans/Lapsi wa-
hä



ha oli mull sylis/ Tustas ja työs sijn oli
hän myös Waan apu ei löytty nijs kyllis.

13. Aikoi tätä kuorma kandaisans/
Werta punaista wuodattaisans / Lewäta
seinäni päällä/ Minä wihaisest kyll pi-
kaisesi Kästin hänen pahalle tielle.

14. Lijku pian ja joudu nyt Sijhen
paikaan kuins olet ansannut / Waan hännrua wastais näill sanoitti Minä lewon
saan/ Sinä ymbari maan / Duomio pai-
wään asti/ saat samoill.

is.Aiwanpian panin maahan/Lap-sen wähän/ ja kulkeman Rupeisin sillahetkell /Katsoin hartaastkuing katkerastaKhristus oli kowall retkell.
l 6 Iso tusta m'un kohta sijn / Sen

hetken peräst käsitti/Maantie m«un tah-dot pettä! En osan tiet/finCäydyi Waimon jaLapsen jättä.
17- Nijn jouduin/ kauwas muille

MM/ Kusa minä olin monda wail!'/Kotia wijmem mennä aiwoin, Kuin
jouduin sinn/ katkerasi itkin/ Kiwi raui
nw fiel oli wmwoin-



18. Ei ole tai supattiMies/Kuin kuul-
tu ombi mones ties, Hiljaxens itsens
täyttä/ Puheis siwiä/ menois nöyrä
Kulkiax hänens aina näyttä

19.Naurusa suu ei ikänans/Ole näh-tä hand' eik pettämän / Rahast ei tiedä
mitään Waan Syndiäns itke päänäns/
Jumal hänest murhen pitä.

20. Suuresa Wormfin Kaupungis/
On asten nähty hän witzist, rukouzis wi-
riän kowin paänskalllstain/ polwens not-
Wain/Sois tulewans tuonelan owin.

21. Tämä ihme ihmellinen/Mits mei-
dän ymmärrMM/ Ajatuxen/ kauwas
wiene Kuitengin tois sekä puheis/ Ju-
mal juur wäkewä liene.

22. Armollas luulen minä nijn/ Ett
Jumal on sen miehen sijn/Pan' todista-
jax muille/ ludalaisill ustomMtomill/
Ett tulisit autuden tecke.

23. Ratk sydämestän kauhistun. Jos
waarän duomion tygö istuin/Ia neuwon
ahkeraft juuri /Wälttäman pahoi rijdoi
<a waloi/ Taikk wihastu Herra se suuri.

24.



24. owat sokiat/Ei ymmär-
rä tätä asiat/Mutt pilkkawat Herran
Nime: Waan kaikk me kuin Momme/
Saam hänest auwden ime.Amen.

Toinen.
Wöi mainittu Maljamäen maja/Kust

ihme ääni tai kaja,Ettyxi krapistyny
knaapi Ratas myllyn jauhaman saapi.

2. Ajall yhden Kuukauden talwell,
Nijn ettei hän monia palwell/Kansans
ylös auttaman tatä/Eik puhesans ta-
kasin jätä.

3. WaanDragonanskanssa sen Snäl-
lin, Walmix walmiftapi koht drällw/
Tawall Hmeteldäwall uudell/Hamball
ynlbar pyöriwän kuudel.

4'losapuusta jaraudast on napa/Jo-
ta wnsti Mikki tapa, Ett nawall pienet
kuin pinnal/Hän jauhata isosten rinnat.

5.Mttat molemmat wiela liene, lotk
maNnn mändy ymbäri wiene,Witsa
wäateil wännetyt kijnni,Kosta saapuil
yi opn ol' Nijni.

6.K0k0 rakennus tehty on todel, Täsa
myl-



Myllyskuin näkypi monell/Senkaldai-
sell käsi ajall,Ett monda wiel waaditan
walall.

! v. Nijst: Jotkakuuldelit juttu,Kuin
teke tai monesti tuttu Kurjest nimelda
Simom Talon Anti/Luwaten edes lasi
kelta flantti.

8. Nijn paljonkuin dalderiwaste/ Kax
lsata hänpöydälle laske/Jos Mylly waan

päitväf/Stuopingin jauhoja
tekepi leiwäx.
9. Tähän asian wiel itsensä solme/Luwa-

mies lukkari
nwan/Nijn säälytti selkänsä waiwan.

lo.Kost Laki tätä asia tutki/ Jota
)äännellän monlhin mutkijn, Nijn jkrift
)ari kiusata pyytä/ Weli weisaja juur
man syytä.
n< Luulos sijn ett saatais händ paw

M/Syyst sijt ett juttutät lnula/Waanses laste hän Fijni/ Taritesans sowiwox Neljä Karolijni.
Kolmas Samall Tawall.

Daikkeinpttä ottaman waari/ saapui



on Lukkari Faari, Ettei sarwet Wijng
taitttaari/Waan wetä kylmä ja klaan.

2. Sill kalkkein suoppa hän kaiwa/
Korkia Efiwalda myös waiwa, Toi-
woin ylönrlkkax mjn aiwan, Sakkora-
hoistet rakenaislaiwan.

3. Weljän wikoja tulis / peittä, Eik
kiwe kuorman paäll heittä/waan parem-
min särwetyst teittä/loill köyhiä rawit-
sis heitä.

4. Waan eip he täst ensingan huoli
Koff taytet ombi oma suoli/Waan am-
buwat wihansa Nuoli/ Pyytain lähim-
mäistänsä wuoli.

5. WaanJumala siunatkon laki/Kuin.
wäärydest oikeuden haki/ Ia kannetun'
pelastiKandeest/Kandajan welan andoiz
myös andex.


