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Enstmmijimn.

corwiN' Elisistityt/
WAR3 Cuuleat mitä minä sanon nyt!

llmoitta idmrtt utwon: Culn
tznnen tott' jo Wonva Mtt/ On
lunut monijn MagnsWicksln.

H. Hamast letIMMZ. Taupung
On lähten vn'
bäri Ma<tta / ludMMWWMsy.
lugust/ Culli dwiÄmMWMHaftnn.

;. Aiwän '

Dsttor PauwswGWHWWglbo
Kircost, juuri/MUWWMA,yu,,
M/ Cosc PnMMIMHM^

4- Wjls latMßMtckMMhÄWcnj
Neijäkytnmend!..jg«MeWM-, ?le Chrt-
siurett culunut ök. Cosc mamiMNiulk
lElus/ Hartast M hän ja rncMi.

Wanttcilkäwi hän WonowmM/
HaVtl pitkll hlholl/ H/uxel Oli Mn-

ttttS



dens tsyttän/ Wanbar wuoben wtzden-tymemn/ Ia ei wanheckat hän näpttän.
6. jaVuolas/Ita-

ttasja Idätles Maas/ Tämä Mies usiastkäyne/ MG Maan-paicas hän waeldaa
taas/ Sen kielen h<w cshta taine.

7.Nupeis Doltor ihmettelemään/ Ia
" weld cohta kyjelemään/ Ett talwel eli

Oi- Wustais wistst: Jerusalemisi V-
! mtnä tänne tullut.
? Wilas olin minä Suutarin/Nä-
cuing Chrlstus ptznattin/ Swottuna
iglna 011/ Wiholl pWin/ sitt pääll
i Hengens annot, ja myös cuoli.

Slllsm minä fiel muiden canss Elin
'n julmudesans/Pwin Hänen vilcka»
Mi/Slll wiei elän tänä päiwän/
valcta on paha ja suuri.
IlMr sillom ajattelin/ Pettäjör
l myös lMlin/ Pyysi» Händ cuo-
!WUttu/ Minä fijs telp cuin par^
sm/ Ett OpiW olis tullut hautan.
DarhM toMWnduomstin/Mi-t cotlMjUoM/ Ilmoitin wäellen,eeatzM U rlemmtzit / Ett Chri«ii suur hätä.
Huomitun nisin,ninä ristins caHaMMMin murheil«ns/Lapsi w 5M Ms/ Tujeas ja toös fij»'

MU Wagn el apu löytyn n^



Moi täts cuormaa candaisans/
Werta punaista LewätH
seinäni päällä, Minä wihaisest kpli pikai-
sesi Kassin Hänen pahalle tielle.

14. Lijcu pmn/ ja joudu nyt SWn
pssickaan/ cmns olet ansainnut; Wuan
Hän mua waftais M sanoi: Minä lewon
saan/ sinä pmbän Maan Duomio-päis
wään ast saat samoill.

15. Aiwall pian panin maahan Lap-sen wähan'/ ja lulkemaan Rupeisin sille
hetkell; Catzom hartast: cuing eatkeras
Christus oli lowall retkell.

' iS. Ifo tusca mun cohta sijn/ Se!
hetken perästä kssitt/ Maantie mun tah
doi petlä/ En osann' tiet; sinnV lenT
lemijn/ Tähdyi Waimon/ Lapsen jält,

1 ?. Nijn ioudum cauwas lliuillk Mai
Cusa minö olin monda wail/CMa wijmei
mennä aiwoin/ Cum louduln M> catk
rast itkin/ Kiwt-rounio siel oZiwmwor

18. El ole tai suupalti Mies / Cw
tuultu ombi mones tus: Wjänns chelkäyttä/ Puheis siwlä/ Menois nöyrc
Culkiax hänens ain° näyttä.

'9 Nanrusa suu ei itmMs Ole nä
händ' «k pettämän Rahast ei tie!
tsn; Waan synbiäns itke pääuän
lnal hänest murhen pitä.

SuuUfa Wprmsiu Caupungi<
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Sn Hsten nähty hän wisilst Nuconps wi«
rian cowin/ Pääns callistain/ polwens
notkistain / Sois tulewans tuvnellm ow>.n.

11. Tämä ihme ihmcllinrn Plitz mci'
dän ymmärryxem/A?aturen cauwaswie«

.ne/ Cmtengin tois/ sekäpuheis/ Jumal
juur wätewä liene.

luulen minä nijn/ Ett"
Jumal on sen Mehen ssjn Pann todi-
staja?' meille, ludataisill/ UstottoMM/
Ett tulisit autuuden tielle

2;. Natt sydälnmestän eauhistun / Joswääräu duomion tygö istun, Ia ncuwon
l-.hkerasti juuri Wälttämään pahoi rijdoi
N waloi/ Taick wchastu HErra se suuri.

24. Juvalaiset owat fokiat/ Ei ym«
märrä tätä astut/Mutt piickawat HEr<
rcm Ni,n?; Waan caiG me uftome/
Saamm' HäMMtuMMDDAmtN.

'To)Nw°
DMofGnMWWjMWmWTust

, WMtzWWMMsMyUyn
,auhMMM snapz.

UINMeN/cMWVll.Mweli /Nijn
lMckpatOsss/' UMHan4 ylös-

MMAtj/. M puhettiMs tä»ai-

WaWMasonM eansa sen fnäl,
iin l



lln/ Walnch walmistapi coht drällln,
Hawall ihmeteldäwäll nudeU/ Hamball
vmbär pyöriwan euudlU.

4. losa puusta ja raudast on napa /
Jota konsti cazcti el tapa, Ett nawall
pienell cuin pmnall/ Hän lauhatta iso-
sten rinnnll

z.Rattat molemat wielä liene/ loil
mädmm Mänty ymbäri wiene/ Witz
wäättlll waännetyt ktjm, Cosc saapui
ei osann' oU nijm.

6. Cocs rakennus tehty on todell/ T<
st Myllys/ tmn nakypi moncll/ Se»
caldaM W-alaU, Ett monda
waaditaan walall.

7-Nijst/ jotta tuuldcltt juttuu:
teki tai monesti tuttu/ Cnrjest m....
Simon talon Anti/ Luuattn ebesiafl
ta Slanti.

8. Nijn paljon cuin DaldM' Wass<
Cizx' sataa han Pöydaile laskee / 2
Mylly waan Andreren yMäx/Stl
piagln Jauhoi tckisi LeiwHt.

s>. Tähän asian wiel itzenfäsolme/3uN
ten sata Dalden colme/ Lukia micsLuii
ri aiwan/ Nijn sälytti seikönsu waiwa!

io. Eost Laki tätä asiaa tMki/
ta wäännellänl monijn mutW/ N

kiusata pyytä/ Weli W«j
"m«n syytä.



n. Luullos sijn' ett saatals HZnb'paulaan/ Syyst sijt ett juttu tät' lau«
la; Waan itzep' lastee hän fijnl/ Ta«
ritesans sowinnsx neljä CaroKttt.

CslMlis samalla tawalla
pitä ottalnan waari/ Cofc

saapuill on Luckan Faari/ Ettei
Särwett/ taick Haari/Annetza Hall/ waan wetts claM,

2.Si!l caickei» cuoppaa han
Corklaa Estwaldaa myös
woi" ylönrickc,x nijn aiwan/ Sackosa<

ett raksnnais Lmwan.
~ Weljen wlcoja tulis peittä/M'

tiwe cuorman pääll heittä/ Waall pa-
remin Snrwttyst teittä / 101 l töyhst
rawitzis heitä.

4. Waan eip' he täst enfinZän huoli/
Cssc taytett on oma suoli/ Waan am-
buwat wihansa nasll/ Ppotäin
mWänsa Mlvli.

5. Waan Jumala siunatcon 3aki/
Cuin wäärydest oikeuden haki/ Ia eans

Mun pelasti candest/ Candajan
mlan annol myös ander.


