
Kolme

Historiallista ja Kaunista

N i r t t 6,
Ensimmäinen:
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Ensimmäinen:
Awoimill' korwill' Christityt, Kuulkat
" mttci minck sanot nyt! Ilmoitta ihmeit
aimon: Kuin ennen tott jo monoa wuott/On kuulunut monin Maan paikkoin.

2. Hamast Jerusalemin Kaupungist. Onlohten mi ihmisist Kulkemaan yrbari Maa,
ta, ludan Sugust, Hciijyst lugust, Kutu
pidema'ld kuu'ja taitan.

3. Aiwan Ovpenut Saxan Maast, Dok<
tor Paulus tapaturmast, Hamborin Airko,sa juuri, Hänen lalwoill näki paijal, Kost
pakainen oii kyli suuri.

4. Wiis sata wuotta ia tuhannen Nel<
ja seitzemän. Jo Christurestkulunut oli. Kolk mainittin Nimi lEsus,

Hartast itki Kän ja rukoili.
5. Waaleil k.wi hau huonommill, Si«

dotul Hamell pitkil hihoil, Hiuxet oli pitm
ldens taottcin, Wanhax wuoden wiiden,

! kymmenen, Ia ej wanhemmax hän nsytten.
<>. Englandis, Spanias ja Vuolas, I.lalias ja Idäises Maas Tämä Mies A



ast käyne, Misä Maawpaikas hän wael<
daa taos, Sen Kielen hän kohta taine.

7. Rupeis Doktor ihmettelemään, Ia
hsneld kohta kyselemään, Ett talwel oli
alasti; Wastais wisnst: lerusalemist Olen
minä tänne tuNut.

8. Wiras olin minä Suutarin, Näin
kuing Christus piinatkin, Sidottuna Fan,
gina oli, Witzoil piestin, sitt pääl ristin
Hengens annot, ja myös kuoli.

9. Silloin minä siel muiden kans Gin
heidän julmudesans, Pidin Hänen pilkka»
na juuri, Sill wiel elän tänä paiwän,
Tai palkka on paha ja suuri.

ic>. Ilkiäx siiloin ajattelin, Pettäjär
Hänen myös luulili, Pyysin Hand kuö"
lemaan autta, Minä siis tein kuin pav
hain wom, Ett häpial olis tullut hautcm.

il. Warhain ko!? Hän Duomittin,
Minä kiirust koljan illoin, Ilmotin wä<
ellen tätä, He kahelit ja riemuitzi, Ett
ChristuxeU oli suur i)ätä.

12, Duomitun näiin minä risiins kani
Christuren käyw-In mnrheisans, Lapsi w<!>
hä oli mul snlis, Tuffas ja työs siiu oli
Hän myös. Waan ci apu löylyn niis KM

13. Aikoi tätä kuormaa kandcnsans,
Werta punaista wuodattaisans, Lewäti
seinän päällä. Minä wihaisest kyll pikw
sest Distin Hälien pahalle tielle.



14. Liiku pian, ia joudu lwt Siihen
paikkaan, kuins olet ansainut; WaanHän
mua wastais ia sanoi Minä lewon saan,
jinä ymba'ri Maan Duomio-päiwään ast
saat samoili-

,s. Zliwan pian panin maahan Lapsen
»vähän, ja kulkemaan Rupeisin silla het<
kell; Katzoin hartast, kuing katkerasi Chri«
stus oli kowall retkell.

i6. Iso tuffa mun kohta siin, Sen het,
ken perättä käsitt, Maantie mun tabdoi
pettä, En osann tiet sinn, Jerusalemiin,
Täydyt Waimon, Lapsen jättä.

17. Niin joudui kauwas muille Mail,
Kusa minä olin monda wail, Kotia wii»
mein mennä aimoin, Kuin jouduin ssnn
katkerasi itkin, Aiwirounio ssel oli waiwoin.

,8. Ei ole tai suupalti Mies, Kuin
kuultu ombi mones ties; Hiljaz-ens itzenstäyttä, Puheis sswiä, Menois nöyrä,
Kuliaf' hänens ain näyttä.

ly. Naurusa suu ei ikänäns Ole nähty
händ' eik' pettämän Rahasi ei tiedä mi»
tän; Waan syndiäns itke päänäns: lu-
mal hänest murhen pnä.

20. Suuresa Wormssn On
äffen nähty hän witzist Rukouxis wirian
kowin, Pääns kallistain, polwens notki»
stain, Sois tulewans tuonelan owin.



21, Tamci ihme ihmellinen Wtz meidän
ymmllwren, alaturen kauwas wiene, Kui<
tengin tois, sekä puheis, Jumal juur w<l»
kewä liene.

22. Armelias luulen minä niin, Ett'
Jumal ou sen Miehen siin Panu todista»
jar meille, ludalaisiU, ussottomill', Ett tm
llstt autuden tielle.

--z. R<uk sydclmmestän kauhistun, Jos
wäarän Duomion togö istun, Ia neuwon
ohkcrast luuri, Wäitlämaän pahoi riidoi
ja waloi, Taikk wihassu HErra se siluri.

24. ludalaiset owat sokiat. Ei umma'r<
rä tätcl asiat, Mmt pilkkawat HErran
Nime Waan kaikki me, kuin ufomme,
Saamm Hänest autuden imee Amen.

Toinm:
sMoi mainittu Maljamäen mafa, Kustihme öäni tai kal«: Et yxi krapisty»
nyt Knapi, Ratas myllyn jauhamaan saapi.

2. Ajal! yhdell kuukandeU tawc!l, Nim
ettei hcin monda palweil, ylös
auttamaan tata', Eik plchcttans takainn
jältä.

3 Waan Dragonans kansia sen sna'!!in,i
Walmix walmistapi koht dräliin, Tawml
;ymettelda'wall uudeli, Hamball ymöär

knudelj.



4. losa puusta ja raudast on napa, lo<
ta kontti kaikk ei tapa, Ett nawall' piene!!
kuin pinnali, Ha'n jauhatta isosten rinna!!.

5. Rattat molemmat wielä liene, Joit
Mwclnn' Mändy ymbäry wiene, Witza
wääteill wMnnetyt kiini, Koff saapuill ei
osann' oll' niini/.

6. Koko rakennus tehty on todell, Ta',
sci Myllys, kuin näkypi monell', Senkal,
daisell kclsi-alall, Ctt monda wiell' waa«°
lditaan walall.

7. Niili, jotka kuuldelitjuttuu; Kuin te«
li tai monesti tuttu, Kurjesi' nimeld' Simon
lalon Anti, Luwaten edeslaffeta Slantij.

8. Niin paljon kuin Dalderi Waffee,
lax sataa h<!n Pöydälle laffee, Jos Mol,
!y waan Andrexen väiwsx, Smopingin
Jauhoi tekisi keiwäx.

9. Tähän asian wiel itzensä solme, Luwa>
ten sata Dalderi kolme, kukia mies Llik<
km aiwan Niin sa'!nttt selkäsän waiwan.

10. Koff laki tätä asiaa tuki, lotZ
Msnnellän monin mutkiin, Niin Skrisi
lwari kiusata pyytä, Weli Weisaiaa juur
liiman syyts.

n. Luullos siin' ett' saatais händ rau»
Man, Syyst Mt' ett' juttu täl' laula:
Maan itzep laffee hän fiinij, Taritesans

neljä Karolinij.



Kolmas samalla taivalla:
Gaikkein pitä ottaman waan, Koff saa

pull on Lukkari Faari, Ettei Sär<
wett', Wiinaa taik' Tarij, Anneta häll waal
wetts klarij.

t. Sill kaikkein kuoppaa hsn kaiwao
KoMaa ENmaldaa myös waiwaa; Toi
wom vlönrikkax' niin aiwan, Sakkorahoiff
ett raksnnais Laiwan.

3. Weljen wikoia tulis peittä, Eik'kim
kllormampsckll heittcl, Waan paremnm
Särwetyst keiltä, loill' köyhät rawW
hetta.

4. Waan eip' he täst ensingän huoli,
Koik täytet on oma suoli, Waan amlß
nat wihansa nuoli, Pöytäin LWmnH
stsnscl wuoli.

5. Waan Jumala ssunatfon Lakij, KB
chaarydest oikeuden haki, Ia kannetun p
laA kandest, Kandajan welan annoi m
ös andex.


