
Volme
juuGMtta lpstllistä

Ensimmäinen
A Woimill corkM shlistityt /

Toiset
Hotca owat tehdyt pmmwn
pltchäsa/ Shta uudesta ra-
tas Myllystä jongan on

tehnyt Maljamäen
knapi.

Weisalan puolitain cuin
Te Ehristetpt cuulcat nyt cmcki/

PrMätty tänä Wuem



BM woimil' corwil" EA
luotta /Cum^e^-

mn'tott?o Monda wuott/ Dn cnulu-
nut monnn lNunn paicloin.

2, Ho.MW In'ujtil«nnn Caupungisi
On luhrcn M IbmzM/ clstkeman mu-
bäri maata/luwnzngnsi, bäwst Lu-
gust/ Euinpidcmaid cuuila taitan^.

-z Aiwan oppenut eym lnaasi/Doc«
ter Paulus tapatumwst/ Hamborjn
KircozO jmM/Hanw lalwol nät! pul-
jail/ colc pacaincn oli kyll juuri.

'

4. Sata wijs wuotta ia tuhanen/
Neljä Kymmend ja Skitzemän/ Jo
Chlistust culunut oli /" Cosc mäwittn
NIMIIEfW'/ Hartisi itkibän ia ruccjli.

5. WaMei! tawicalS buononiill/
SidoluWnmcN pitklll bchow/ Hwxet
oli pitudcns täytian/ Wanh. xn uodcn
widcn kymmenen/Ia ci wanhcmmcx
hau nänttän-

' 6. Entzlanlis/' Spanias ja Puclas/
ZMasja Idaitzes maas/Tämä mies

~Kast käyny/ MM maan paicas! hlln
taas/ Sen kickn hän tohta taini.

y. AHM Voctor ihmtttelemän/Ia
<häneld



HMM cohta wsi!'mä/ Ett Taw'l
claft, wattais »rchist IcrujallNist/Oicn
miua tänne tullut.

8 Wirqs olin minä sutann/ Nam
tUIIM ChrWs pijnnttm/ Sidottuna
FanZina sstt paäll
Utsii,/ Hengens andoi jamyös cuoli

9 Silloin minä sicl,muiden cans/E-?
lm heidän Pidin häney
pilcana juurl/,<3M wlei' elän tänä,päl>.
tpän/Taipalca on paba ja suuri.

,O. Ilkiäx.siliom ajattelin/PettäM
hänen myös luulin/ Pnystn bänd cuole-
MFN auta/ Minä ssjs leincninparhgm
Wdin/Et häpM M wliut haudan,

ii Warham eojca hän Duomittin/
Minä kljrust cotjmz. juoxm/ Ilmo; in
wacllcn tätä/ ja'rlcmuitztt/
.Ctt o!i suur hnm.

12 Duomitun snlnä RMns/
> caus Chnsinxeu täiwän iuuryksans./
Laosi wahK oli. nmll Sylis/ Tuscas ja

, tyäs ssn olihänmyö^/waanapu clloy-
tH ntzn kylis.
' i;. Aicoi tätä cuotlna- cliudaiftns/
Werta punaista wnodatiaisans/LewätH
lemgni päU/ minch wihaWMMn-



stst Käftin hänen pahalla tiellä.»
14 LW pian ja joudu nytt/ Sijhm

palckan cuins slet ansainut/ Waan hän
minua wastaill näll sanoill minä lewonsaan Sijnä pmbäli maan Duomio
Päiwän ast saat samoili

15. Aiwan pian panin mahan/Lapsen M)än/ culkeman rupeisin sillä
heckell'cahoin hartast cumg catkerast/
Christus oli cowail' retkcll:

,6. Iso tusca mun eohta sijt'/ Sm
hetken peräsi/ Wtt/ Mantise mun
tahtoi pettä/ en osan tiet/ lm leruja--
lkmin/ täydyi Waimon ja Lapsen jäuä.

i-7. Nijn jouduin/ cauwas muille
maill' Cusa minä olii monda waill'
cotia wijmcin mennä aiwoin/ Cuin
jouduin sinn' catkerast itkin/ Kiwi
Roumio siell' oli waiwoin

18. Ei ole mi Suupalti mies/Tuin
cunltu ombi moncs ties/ Hiliaxek'
lycns täyttä/ puheis/ siwiä/ menois
nöyrä culriax hänens aina näyttä
f 19. Nauruja suin ei ikänäns/ M
nähty hand eik petcwän/ Rahast ei
tiedä mitän Wan Syndiäns sure pää-
näns/ Jumal hänast murhen pisä

zo. Suu-



26. Suuresa Wormsin Caupöngis,/
s)n Den nähty hän wisiist/ rucouxlS
lvirjän eowin pääns cailistain/ polwens
twikistm <vois tulewans tuonelan Owin.

2i.Dwa Ihme ihmellinen/ Kitz
meidän Ummeryxen Aiatuxen cauwap
wiene/ Cuitengin tois sekä puhcis/
Jumal juur wäkewä lienD

22. Arwollas luulen minä nijn/Ett
Jumal on sen miehen sijn/ pan todista»
jax mielle/ ludalaisill uscomattomlll/
Ett tulisit autuuden tielle.

2?. Ratk sydam estän cauhisiun Jos
wärän duomion lygoistun/ ja neuwon
ahkcrast )umi/ Valtämän pahoi rtztoi
ja wM/taick wihastu HErra se suuri.
24 ludalaiset owat Ma / Ei ym-

mrla täla asiat/ Mutt piKawat HEr-
ran Nime; wan caick me cuin njwms-
me/ Smun' hanest autuden jme. A

Tomen
UWOI Mainittu maljamäen main/
HM Cust ihme Hani tai eaia/ Ett

krapistunnu knapi/ Ratas
Myllyn Jauhaman saapi

2. Wall yhden Cuucauden talwell/
Njjn ettei hän monig palwell/ Can-

jans



sans ylös antaman tätä/ Cik-puhe-
tans tacaisin jättä

; Waan Dmgonans Cansa sen
Snällin / Walmip walmistapi coht
drällin/ Tawlill hmetclldäwäll uudcll
Hambal ymbär pyörimän cnudcll.

4. Joja puusta ia raudnst on na -

pa/lota constl caicki eij tapa/ Ett
nawall pienel cmn pinnall/ Hän M-
hntta isoisten rmnnl.

5. Rattaat molemmat wlelä liene/
lotc mädänn m °ndy ymhän wlene/
Witza wäätcll waännttyt kyni, Cosc
saapuil eij osarn 01l Nijni

6 Coco rakennus ttdty on todell/
Täfä Myllys cmn n.'krpi moneH/
Sencaldaisell käu aIM/ Ett monda
wiei wal Ul.
-7, NM': I't:a C-mldclit juttu/
Cmn teki t ! moncsti tuttu/ Curjesi
Nimeldä Simon ta's Wti/ Luwatcn
edes lasicccu, sianrti.

8 Ntjn paljon cmn dglderi wasse/
Car sara hän pöydälle Me/ I3s
MMywaan Andr x n päwäx/Scuo-
pinkm jauboja tekepi leiwnr.'

9. Tähän asian me! itzensä solme/



Awstcn sata daldcri Colme/ LM
Mics Lucrali mwun / NM lalytti
stNnsa waiwas

ic>. Cojc Laki tät asia tutki/lotH
wäänncllan monihin mutW /

strifwan kiusata pyytä/ Wcli weisaja
juur iIIMN jl Ntl'.

i Lmckos sijn ett- saatais hand
luulon/ Synst sij! ett julm tat Laula/
Wa?,nihsp lMe bän Fiini/ Talites
sans fowinnox Nttja Carolijnl.

S mall lawal»
i

pitä ottama wami
C>sc saapui! on Luckari Faari/
Ettei särwet Wijna taick laM

Waan wcttä Mmä ja Claari.
2 Silj caickcin cuoppa hän Cal-

"tva/ Corkia Esiwalda myös waiwa/
sToiwoin ylörickax nijn aiwan/ Sms
Arahoist ett ractenais laiwan-

-3 Weljän wicoja tulis petttä / Tik
kiwe cuorman pääll hcita / Waan
paremmin sarwetyst kcittä/IM.köys
hjä rawihis heitä

4. Wagn Eip heWWWnhu^ti F



li/Cojc täM omb oma suoli/Wam
ambuwgh wihansa Nuoli / Ppytäi,
Lähimmälftänsä wuoli.

5 Man Jumala siunatcon Laki
wäarydest oikeun haki/Ia can

«etun pelasti Candeest/ Candaj«n
wetan andoi myös andex.


