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MssnlNMm.

3IH lcunlkak miw minä faMN IyN>
llmoitta thlneit aewon: Kmn

ennen tott jomondK OK kuu»
!unut tNVNin Maan vKittow.

2. Hamast DnWleMin
Op lamcn y,ri lhmtstst KulkmmaK ym,
hgn maata, Indan Snssnst, . Häijyst
lugnst, Kuiu vtdcumld tnnUa tmrml.

3. Aiwan Ovpnult Saraa Maaftj.
Doktor Pamns wpattumG, Oamborlu,
Kirkosa imm,.Hänen jckwoll! näki pal,
jal/ Koff pakeämen olt kyll suuri.

4. Wns sata wuotta ja tuhnlracnNkijäkummend' ja selh3wan,jo Chn«
sturest kulunut s!i^Kost'lMinttriDNiuu
lEsus. HMM ltki han ja rnkoiU^

5. Waalcit käwi hän huonomtU, Si'
Wtu Hameil! ,>Ukitt hltzoiz..Hmreh oli Mu-

bens



tetts tZrttän, Winhar wuoden wtjden,
lacl'.anhcmaxhän n,

6. Eng!ai'dis,Spanmsja Puolas, Itn,
lias ja Idaifts Hcaas nnes UNsst
käyne, Mlsa Maan pchkas han wgeldaa
tftus,Sen K'kjui iohtatame.

7. Ruvcts Doctor la
haneld kohta kojelemaau. Ett talwll oli
alasn; Wastms wisiist: O'
len minä tmne tnllnt.

b. Mms olin minä Suutarin, Näs<n tuul Cbristus viinattlN, Sidottuna
Fanging oli, Wtdoil pkstin, Mt pääl
Nstin Hengeus anpoi ia mnös kuolii

9 Silioln nnna slel muiden kuns Clin
he!dä:l julmlidslans.Pihin Hänen pilkka»
na MN, Wll wiel elcln tZng pätwan,
Tai palka on paba ja suuri.

zc>. silloin ajatttlin, Pettajär
Hänen myös luulin,PlMn Händ kuos
Kmann autta; VHinä siis tein kuin par-
hain wotn, Ett häpial o!:s tullut hautun.

t 1 WaphMkoss Hän Duomtttjn, Mi,
yä kiirUst totian jnoxin, Ilmotin wäellen,
Mö, He kayelit ja nemuitzi, Ett Chris
stuxelt oli suur bäm.

z z. Di omitun nalzn miuZ mstjus kans
Ehrtstulcn murheisans.Lapsi wä«hö mulMis,.Tuffas jg toös sitn ofiHän myös,Wllg» ei apu löyton mjsKylis



Moi tätä kuormaa kundaisans,
Werta punaista wuodatwisans, Lewatä
stinZn Minä wihaisest kyll pikai.
jest H.Wu Hänen pahalle tlNle-

«4. Mu ja joudu Sijhen
Mttaan, olet ansainnt; Waan

muu wgstais ja sanoi Minä: iewoll
simn, sinä nmbari Maan Vuonno.päj-
Wäan aft saat sauwtU.

15. Aiwan pian panin maahan Lap-
sen wähän,, ia kulkemaan Rupeisin silla
hctkellz Katzoin hartwt, kuiug katkerast
Christus oli kowall retkcll.

16 Ifp tuffa n:un kohta siin. Sen
hetken perästä Maantie mnn tah.
doi peltä, En osimn tiet sinn, lerusa'
leV!jn,Täl)dyiWalmon, Lapstn iältä.

l?. Nnu muille Mail,
Kusamwä oiiu ilionya wail, Kotia wij-
meln mmä aiwow,Kun! joudliin sm kat-
teraft ittm,KlwiroMo siel oli wanvoln.

IZ. Ei ole mi suupulti Mies, Kuin
fnuliu ombi moucsties?Hi!jarcusidcns
kantta, DuyelS siwia, Meuols nöyrä,
Kllliar' M uavttä.

19. Nauruja suu ei Wnäns Ole nah.
tz) hand' ett' pettawan Rahnjt ei tiedä
Milan; Waau itte paauäusz
Imml bgncst mnrhen pjra.

?.y. Guurcsg Wormsin Kaupimgis^
0



On assm Mty hsn wlWßukomisiVi-
riän rowln, Paäns kallistain, polweuK
uotkistam,SVis tulewgnZ tuonelan owin>.

2T-. Tämä ihme chmclliuen Mitz mci-
hän ymmäMen, Ajatuxen kaulvas wie»
ne,KUltenM töi>K, setä puhM,
ZllM wakewä liene.

22. Armollas luulen minä niin, Ett'
Fumm on sen Miehen stin Panu todi-.
Mjax
Ett tulisit autuden tiells. «

2). Rats jvdanuNestau LauOstun, 1,03
Oöärän Duomlon rygp istmi,la nemvolA
chkemst lm-rl WäKtälmän Moi ruooK
ja wihastuHErra je suun.

24. ludglAftt owKt (oemt, Eö ylw
märrK asiat,, Mutt pMuvatHEr<
ranNilue Waan kgitki, me, min
GaamM Haneft autuden unce/ Amm.

Towe.a.
nlaiWttu Waja,,Ku,st

ihme tat., raja: Ett yn tm-
plftynyt Kuapi, Natas'N!M)n jauhaa
MKan saapt.

i- Mll yhdcl! kuuAudel!
Nnn ettei hlw monda palwell, Kaus?
fans ylös auttanman mta, EE puher>
Ans tafgisin jatta.

3. WaM DmKomuw kMa sen stlg^



Un, Malmir 'ivalmiswpi koht bräNn,
Tawall ihmetteldäwäsl uudell, HambaK
Hmbär pvoriwon kundeli.

4. lofK puusta ja razchast on napa,
Jota kmstt kaitt ei tapa, Ctt nawall"
pienell ttiin taMGa Iso-
sten nnnsll.

5« RattatmslMmM wic?a Mye, Joit
AwdWil'MäM) ymban wiene, WchK
wäateill Männet-yt Koff fgapmV
A osan' M' mjnu.

6Ko?ö.rMennns tchty on todell, TZ«
La Myllys, luin nakypj monella Sm«
kaldaistll lestAlall,, Utt MoGa MUk

7. Mist, jötw'kMlWeM jlMmn Km'«
Att Ai monesti tuttu, RurjM' nimcld'
Blmon -talon AM/ LuwEon
M Slantij.

8. Niw Paljvn kuin DMen Wassee-p
Kar-iatm Hän PöMlls Zaffse, Ws
Mnlln waan AnVreren PaMD, DtM»
Kingin Jauhsi tekisi Aiwäx.

9. Mbän asscm wiel ilzeM sölmc,3uwa°
An Ma Dalderi kolme, ?ukta Mies 3IM"
Bi alwnn NnnWMtistWsHy wmwan.

;<3. Koff Laki tätä asia tutki, Jos
M wMlmelläl? monin mutkijn, NM
GWfwari kiusata pvyta, Wett MM-
Mg juur ilman syytö.



ti. Millos siiN' ett' saataisSänV
paulan, Snnst siit' ett' iuttu taal' lau.
la; Waan chep laffec hm fimij, Ta-
ritesans söwmnox neljä Karolina

Kolmas samalla tawalla.
O ottein pitä ottaman waari, Koff
«> ftapuill on Lukkari Faapi, Ettei
Sarwett', Wijna Taarij, Anne»
ta häll wnan wetta klarij.
,2. Sill kalkein klwpaa M

KdrktaaEsiwaldaa mvös waiwaa; Toi-
wom nlönrittN' yiin aiwan> Sakkora-
hoist/ ett ralcnnais Laiwan.

z< Weljen wikoja tulls peittä, Ei?
kiwe kuorman pääll lfeittä, Waan
remmin Sarwetyst teittä, Imll' köyhät
Mvihis heitä

4. Waan eip'he M ensingätt hilolt,
KolV täylet o;l oma Wolf, Waan am.
buwat wibansa nuoli, Pöytäin Ahim«
mäistänsä wuoli.

5. Waan InMala siuttatkott Lakij,
Kuin wiätndest oikeade') haki, lakatt-

yetun pelasti tandest, Kandajm we>
ian annot tnyös andex.


