Kolme

Juuri Uutta Lystillista

Esimmäinen.

Awiomill korwill Lhristityt/
.Toinen.

Jotka owat
Sijtä

tehdyt

Paimion

Pitajasä/

Uudesta ratas Myllystä, jonga

on tehnyt Maljamäen knaapi.
Weisatan

puolittain kuin:

Te Khristityt kuullat nyt kaikki/

Prändatty

tänä Wuonna.

Ensimmäinen.
Mwoimill korwllLhristityt, Kuullat minyt, Ilmoitta ihmeit
ta minä
aiwoin. Kuin ennen tott jo monda wuott/
On kuulunut monijn maan paikkoin.
2. Hamast Jerusalemin Kaupungist
On lähten yxi Jymisisi/ Kulkeman ymbäri maata, ludan sugust häjysi lugust,
Kuin pidemäld kuulla taitan.
3. Aiwan oppenut Etsin maasi/Doctor Paullls tapaturmasi/ Hamborin Kirkosä jumi/ Hänen lalwol näki paljail/
Kost' pakaincn oli kyll suuri.
4. Sata wijs wuotta ja tuhannen/
Neljä Kymmend ja seitsemmn Jo sshw
stuxest kulunut oli Kost mainittin nimi
lesus/ Hartast itki hän ja rukoili.

sanon

/

5. Waatteill kawi kans

huonomill/

Sidotul! hamel pitM hihoil/Hiuxet oli
pitudens tayttan/WMhax wuoden wijden kymmenen/Ia ei wanhemmaxhän
näyttän.

6. Englandis/ Spanias ja

Ilalias

ja

Puolas

idäises maaS/ tämä

mies

uffast

usiast käwi/ Mifa maan paikas han
waclda taas/Sen kielen hän kohta tame.
7. Rupeis Doctor ihmettelemän/ Ia
häneld kohta kystleman/ Ett talwell oli
alasti; wastais witzist/ lerusalcmist/O-len minä tänne tullut.
8. Wiras olen minä suutarin/ Nain
kuinga Lhristus pijnattin, Sidottuna
Fangina oli tvltsoit piestin, sitt pääll
Ristin Hcngcns andoi ja myös luoli.
9.Silloin minä siel muiden kans/E-lm heidän lulmudcsans, Pidtn hänen

pilkkana juuri, Sitt wiel' elän taua päiwän/ Tai paikka on paha ja suuri.
iO. Ilkiäx silloin ajattelin, Pcttäjax
hänen myös luulin. Pyysin hand kuolemaan autta,Mmä sijstein kuin pacham
woin/ Et häpiäl olis tullut Wtan.
11. Warhain kosta hän duoMm, Nina kirust kotian jttozin, Ilnmtin waellen tätä/He katselit/ ja rtemmtsit. Ett
Khristuxell oli suur hätä.
12. Duomitun nain minä risiins kans
Lhristuxen kaywan muchesans. Lapsi wlv

ha

ha oli MUN sylis,Tustas ja työs siin oli

hän myös Waan apu ei löytty nijs kyllis.
lg. Aikoi tätä kuorma kandaisans,

Werta punaista wuodattaiftns, Lewatä
seinäni Päällä, Minä tvihaisest tyll pi-kaiscft Kastin hänen pahalle tielle.
14. Lijku pian ja joudu nyt Sijhen
paikaan kmns olet ansannut/ Waan hän
mua wastais näillsanoill: Minälewon
saan, Sinä ymbäri maan, Duomio paiwään asti, saat samoill.
15. Aiwan pian panin maahan, Lapsen wahan, ja kulkeman Rupeisin sillä
hetkeä, Katsoin hartaast kuing katkerasi,
Mristus oli kowall retkell.
16. Iso tusta m'un kohta fijn/ Sen
hetken peräsi käsitti, Maantie M'un tahdoi pettä! En osan tiet, sin lerusalcmijn/
Taydyi Waiman ja Lapsen jatta-17. Nijn jouduin, muwas muille
maill, Kuja minä olin monda waill'/
Kotia wijmein mennä aiwoin, Kuin
itkin, Kilpi raunio
slcl oli waiwsm.
M.

18. Ei ole tai suupalti Mies/ Kuin kuultu ombi mones ties/Hiljaxens itsens köyttä/ Puheis siwiä/ menois nöyrä Kulkiax
hänens aina näyttä
ei ikänäns Ole näh«
19. Naurusa
tä hand' eik pettämän/ Rahasi ei tiedä
mitään Waan Syndians itke päänäns,
Jumal hänest murhen pitä.
20. Suuresa Wormsin Kaupungis,
Onästen nähty hän witzzst/ rukouxiswirian kowin pääns kallistain polwens nottistain/ Sois tulewans tuonelan owin.

suu

/

/

Tämä ihme ihmellinen/Mts meidän ymmärryxem/ Ajatuxen/ kauwas
wiene Kuitcngin tois setä puheis/ Jumal juur wäkewä liene.
22. Armollas luulen minä nijn/ Ett
Jumal on sen miehen sijn/ Pan' todistajax muille/ludalaisill ustomattomill/Ett
tulisit autuden teille.
23. Ratk sydamestan kauhistun/ Jos
waäränduomion tygö ismin Ia neuwon
ahkerasi juuri/Wälttämän pahoi rijdoi
ja waloi/ tailk wihastu Herra st suuri.
21.

/

24.

ludalaiset omat sokiat, Ei ymmär24
rä tätä
Mutt pilkkawat
asiat/

Herran

Nime: Waan kaikk me kuin uskomme/
Saam hänest autuden ime. Amen.
Toiiien.

YQoi mainittu Maljamäen maja/ Kust

ihme ääni taitaja/Ettyxi krapisty-

ny knaapi Ratas myllyn jauhaman saapi2. Ajall yhden Kuukauden talwell/
Nijn ettei hän monia palwell KanscmS
ylös auttaman tätä/ Eik puhesans ta/

kasin

jätä.

3> NaanDragonans kanssa

sen Snäl-

lin/ Walniif walmistapi koht drällin/
Tawall lhmeteldawäll uudell/ Hamdall

ymbar pyörimän kuudet.
4. lösa puusta ja raudast on napa /Jota WNsti kaikki n tapa Ett nawall pienet
kuin pinnat/Hän jauhata isosten rinnat.
5. Rattat molemmat wicla liene/lotk
madänn mändy ymbäri wiene/ Witsa
waattit wannetyt kijnni/ Kosta saapuil
/

ei Mn ol'Nijni.

6.Kokorakmnus,tehtyon todcll/Tasä
Myl-

Myllys kuin nakypinionell/Senkaldaisell käsi ajall, Ett monda wiel waaditan
walall.
7. Nijst: Jotka kuuldslit juttu/ Kuin
teke tai monesti tuttu Kurjest nimeldä
Simon Talon Antl/ Luwaten edes kasketta flantti.
8- Nijn paljon kuin dalderi waste/ Kax
sata hän pöydälle laike/ Jos Mylly waan

Stuopingin jauhoja
Andrexen
tekcpi leiwäx.
9. Tähän asian wiel itsenMsolme/Luwaten sata dalderi kolme/Lukia mies luk-

kari aiwan/ Nnn säälytti selkänsä waiwan.
tutki, Jota
io. Kost Laki tätä
waännellän monibin mnttijn Nim striswari kiusata pyytä/ Mli weisaja juut
ilman syytä.
Luulos sijn ett saatais händ paulan/Syystsiit ett juttu tät laula/Waan
itses laste hän Fijni Taritesans sowinnox
Neljä Karolyni.

asm

/

/

ssaikkein

Kolmas Samall Tawall.

pita ottaman waari/saapuil

«n

blr Lukkari

Faari/ Ettei sarwet Wijna
taitt taan/Waan weta kylmä ja klaari.
2. Sill kaikkein/uoppa hän kaiwa/
Korkia Csiwalda myös wmwa, Toiwoin vlönrikkax nijn aiwan/ Sakkorahoist et rakenais laiwan.
3. Weljän wikoja

tulis/ peittä/ Eik
kiwe kuorman pääll heittä/waan paremmin särwetyst keittä,

sis heitä.
Waan

loill köyhiä rawit-

eip he täst enfingan huoli
4.
Kojk täytet ombi oma suoli/ Waan ampumat wihansa Nuoli/ Pyytäin lähimmäistänsä wuoli.
5. Waan Jumala siunatkon laki /Kuin
lväärydest oikeuden haki/Ia kannetun
pelasti Kandeest/Kandajan welan andoi
znyötz gndex.

