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Ensimmäinen;

v. i.

"woimill' korwill' Christityt, Kuulkaenuta mmä sanon nyt! Ilmoitta ihMit ai.won: Kuin ennen tott jo monoa wuott. Onkuulunut monin Maan paikkoin.
.

2. Hamast Jerusalemin Kaupungista Onlahten yfi ihmisift Kulkemaan ymbari Maa.m, ludan Sugust, Häijysi luguft, Kuinpwemald kuulla taltan.
3. Aiwan Oppenut Saxan Maast, Dok-<or Paulus tapaturmasi, Hamborin Kirko.sa juuri, Hänen jalwoill näki paljal, Koffpakainen oli kyll suuri.
4. Wiis sata wuotta ja tuhannen Ncl-jäkymmend' ja seitzeman, Jo Christufest ku-lunut oli. Koff mainittin Rinn Hsus,

Hartast itki hän ja rukoili.
5. Waateil kawi hän huonömmill, Si-doml Hamell pittil hihoil, Hittfet oli pitu.



dens täyttän, Wanhax wuoden wndenkynv
menen, Ia ci wanhemmax han uayttan.

6. Englandis, Spanias ja Puolas, Ita.
lias ia Idäiscs Maas Tämä Mies nsiast
tänne, M isä Maan-paikas hän waeldaa
taas, Sen Kielen hän kohta tame.

7 Rupcis Doktor ihmettelemään, ha»
ncld kohta kyselemään, Ett talwcl 01l ala.
sti; Wastais wM: Jerusalemisi Olen wt'

na tänne tullut.
.

,

8, Wiras olin minä Suutarin, Icam
kuing Christus piinattin, Sidottuna Fan-
gina oli, Witzoil piestin, sitt paal rlstm
Hengens annoi, ja myös kuoli.

'

9. Silloin minä siel muiden kans CllN
heidän julmudcsans, Pidin Hänen pilkkana
juuri, Sill wiel elän tänä päiwan, Tat
palkka on vaha ja suuri,

..

,o. Ilkia> silloin ajattelin, PettaM Ha.
nen myös luulin, Pyysin Hand kuolemaan
autta, Minä siis tein kuin parhain moin,
Ett häpiäl olis tullut hautan,

il. Warhain kost Hän Duomittin, Mi-
nä kiirust kotjan juozin, Ilmoitm wäellen
tätä. He katzelit ja riemuitzi, Ett Ehristn--
fcll oli suur hätä.

12. Duomitun näiin minä ristins kans
Christnrcn käymän mmheisans, Lapsi waha
bli mul sylis, Tnffas ja tyds siin oli Hän
Myös, Waan ei apu löylyn niis Kylis,

13. Aikoi tätä kuormaa kandaisans, Wer.
ta punaista wuodcmaisans, Lewätä seinän



päällä, Minä wihaisest kyll pikaisesi Kastin
Hänen pahalle tielle.

14. Liiku pian, ja jondn nyt Siihen
paikkaan, kuins olet ansainnt; Waan Hän
mna wastais »a sanoi Minä lewon s,.an,
sinä ynchäri Maan Duomio-päiwän astsaatsamoill.

»5. Aiwan pian panin maahan Lapsen
wähän, ia kulkeman Rupeisin sillä hetkell;
Katzoin harmst, kuing katkerasi Chrisius oli-
kowall rttkell.

16. Iso tnffa mun kohta siin, Sen het-
ken perästä käsitt, Maantie mun tahdoi pet-
tä, En osann tiet sinn, Jerusalemiin, Täy.
dyi Waimon, Lapsen jätta.

17. Niin joudnin kauwas muille Mail,
Kuja minä olin monda wail, Kotia wii.
mein mennä aimoin, Kuin jouduin sinn kat-
kerasi itkin, Kiwirounio oli waiwoin.

13. Ei ole tai suupalti Mies, Kuin kuul-
tu ombi mones ties; Hiljarens itzens käyt.
ta, Puheis siwiä, Menois nöyrä,
hänens ain näyttä.

19. Nanrusa suu ei ikanäns Ole nähty
hand' eik' pettäwän Rahast ei tiedä mitän;
Maan sondiäns itke paanans: Jumal.Hä<
nest murhen pitä.

2v. Suunsa Wormsin Kaupungis, On
ästen nähty hän wisiist Rukoufis wirian
kowin, Pääns kallistain, polwens notkistain,
Sois tulewans tuonelan owin.



21. Tämä ihme ihmellinen Vlitz meidän
ymmäryfen, ajatuzen kauwas wiene, Kui»
lengin tdis, seka puheis, Jumal juur wä-
kewä liene.

22. Armollas luulen minä niin, Ett' In.
mal on sen Miehen siin Pannu todistajax
meille, luoalaifill, ustottomill', Ett tulisit
autuden tielle.

23. Ratk sydämmestän kauhistun, Jos
wäärän Duomion tygd istun, Ia neuwon
ahkerasi juuri, Wälttämään pahoi riidoi ia
waloi, Taikk wihastu HErra se suuri.

24. Juvalaiset owat sokiat, Ei ymmärrä
tätä asiat, Mutt pilttawat HErran Nime
Maan kaikki me. kuin uskomme, Saamm
Hanest autuden imee. Amen.

Toinen:

mainittu Maljamäen maja, Kust
ihme ääni tai kaja: Ett yri kräpistynyt
Knapi, Ratas-myllyn jauhamaan saapi.

2. Ajall yhdell kuukaudell talwell, Niin
ettei hän monda palwell, Kantzans ylds
auttamaan tätä, Eik puhettans takaisin
jättä.

3. Waan Dragonans.kansia sen snalli»,
Walmir walmistapi koht drallin, Tawall
ihmctteldäwäll uudell, Hamball yntbär pyo«
riwän kuudell.



4. losa puusta ja raudast on napa, Jos
ta konsti kaitt ei tapa, Ett nawall' pienell
kuin pinnall, Hän jauhatta isosten rinnall.

5. Rattat molemmat wielä liene, Joit
madann' Mändy ymbäri wiene, Witza waä-
teill wäännetyt- kiini, Koff saapuill ei osann'oll' niinii.

6. Koko rakennus tehty oir todell, TasaMyllys, kuin näkypi monell', Senkaldaisellkäsi.alall, Ett monoa wiell' waaditaan walall.
7. Niist, jotka kuuldelit juttuu; Kuin te-ki tai monesti tuttu, Kurjest'nimeld'Simon

talon Anti, Luwaten edeslasteta Slancii.
8. Niin paljon kuin Dalderi Wastee,Kax sataa hän Pöydälle lastee, Jos Mylly

waan Andrexen päiwäx, Stuopingin lau«hoi tekisi Leiwär.
9. Tähän asian wiel itzensa solme, Luwa-

ten sata Dalderi kolme, Lukia mies Lukka«
ri aiwan Niin sälytti selkänsä waiwan.

in. Koff laki tätä asiaa tutki. Jotawaannellan monin mutkiin, Niin Skrifwa-ri kiusata pyytä, Weli Weisajaa juur il-
man syytä.

n. Luullos siin' ett' saatais händ pau«
laan, Syyst siit' ett' juttu täl' laula; Waanitzep laskee han fiinit, Taritesans sowinnorml)a Karolinii.



Kolmas samalla tawa, lla.

kaikkein pitä ottaman waari, Koff saa-
pull on Lukkari Faari, Ettei Wii-
naa taik' Tarii, Anneta Hall waan wetta
klarii.

2. Sill kaikkein knoppaa hän kaiwaä,
Korkiaa Esiwaldaa mybs waiwa; Toiwom
ylönrikkax' niin aiwan, Sakkorahoist, ett
rakennais Laiwan.

3- Wcljen wikoja tulis peittä, Eik'kiwe
kuorman pääll heittä, Waan paremmin
Sarwctyst teittä, loill' köyhät rawitzis
heitä.

4. Waan eip' he täst ensingan huoli,
Koff täytet on oma suoli, Waan ambu-
wat wihansa nuoli, Pyyläin Lähimmän
siansa wuoli.

5. Waan Jumala siunatkon Lakit, Kuin
wäärydest oikeuden haki, Ia kannetnn pe-

lasti kandest, Kandajan welan
annoi myös andex.


