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Ensimmäinen:
b. i.

Awoimill' korwill' Ehristityt, Kuulkat
mitä mnm sanon nyt! Ilmoitta ihweit

aiwon: Kuin ennen tott jo monda wuott,
On kuulunut monin Maan paikkoin.

2. Hamast Jerusalemin Kaupungist, On
lähten yri ihmisist Kulkemaan ymbäri Maa-
ta. ludan Sugust, Haijyst lugust, Kuin
pidemald kuulla taitan.

3. Aiwan Oppenut Safan Maast,Dok»
tor Paulus tapaturmasi, Hamborin Kirko-
sa juuri, Hänen jalwoill näki paljal, Koff
pakainen oli kyll suuri.

4. Wiis sata wuotta ja tuhannen Nel-
jakymmend' ja seitzeman, Jo Christuxest ku-
lunut oli. Koss mainittin Nimi lEsus,
Hartast itki hän ja rukolli.

5. Waatcil käwi hän huonommill, Si-
dotut Hamell pltkil hihoil, Hiuret oli piw



dens täyttän, Wa>lhax wuoden wiidenkym-
menen/ Ia ei wanhemmax hän näytten.

6. Englandis, Spanias ja Puolas,lta«
lias ja Idaises Maas Tämä Mies usiastkäyne, Misä Maan-paikas hän waeldaa
taas, Sen Kielen hän kohta taine.

7. Rupeis Doktor ihmettelemään, Ia ha-
neld kohta kyselemään, Ett talwel oli ala-
sti; Wastais witzist: Jerusalemisi Olen mi?
na tänne tullut.

8. Wiras olin minä Suutarin, Näin
kuinK Christus piinattin, Sidottuna Fan.
gina vli, Witzoil piestin, sitt pääl ristin
Hengens annoi, ja myös kuoli.

9. Sllloin minä siel muiden kans Elin
heidän julmudesans, Pidin Hänen pilkkana
juuri, Sill wiel elän tänä päiwän. Tai
palkka on paha ja suuri,

10. Ilkiäx silloin ajattelin, Pettäjax Hä-
nen myös luulin, Pyysin Hand kuolemaan
autta, Minä siis tein kuin parhain woin,
Ett hapial olis tullut hautan.

11. Warhain kost Hän Duomittin, Mi-
nä kiirust koljan juoxin, Ilnwtin wäellen
tätä, He katzelit ja nemuitzi, Ett Christu»
fell oli suur hätä.

12. Duomitun naiin Minä rtstins kans
Christufen käywan murheisans, Lapsi wa-
hä oli mul sylis, Tustas ja tyds siin oli
Hän myös, Waän ei apu löylyn niis Kylis-

-13. Aikoi tätä kuormaa kandaisans, Mer-
ta punaista wvodattaisans, Lewäta seinän



päällä, Minä wihaisest kyll pikaisesi KästinHänen pahalls tielle.
14. Liiku pian, ja joudu nyt Siihen

paikkaan, kuins olet ansainut; Waan Hän
mua wastais ja sanoi Minä lewon saan,
sinä ymbari Maan Duomio-päiwään ast
saat samoill.

15. Aiwan pian panin maahan Lapsen
wahän, ja kulkemaan Rupeisin sillä hetkell;
Katzoin hartast, kuing katkerasi Christus oli
kowall retkell.

16. Iso tuffa mun kohta siin, Sen het-
ken perästä ksssitt,, Maantie mun tahdoi pet»
tä, En osann tiet sinn, Jerusalemiin, Täy«
Hyi Waimon, Lapsen jättä,

i7. Niin joudui kauwas muille Mail,
Kusa minä olin monda wail, Kotia wiimein
mennä aimoin, Kuin jouduin sinn katkerasi
itkin, Kiwirounio siel oli waiwoin.

18. Ei ole tai suupalti Mies, Kuin kuul-
tu ombi mones ties; Hiljaxens itzens käyt-
tä, Puheis slwia, Menois nöyrä, Kuliax'
hanens am näyttä.

19. Naurusa suu ei ikanäns Ole nähty
hand' eik'> pettämän Rahasi ei tiedä mitän;
Waan syndiäns itke paänäns: Jumal hä-
pesi murhen pitä.

?o. Suuresa Wormsin Kaupungis, On
äffen nähty hän witzist Rukouxis wirian
komin, Pääns kallistain,polwens notkistat»,
Sois tulewans tuonelan omin.



2l. Tämä ihme ihmellinen Mtz meidän
ymmäryxen,- ajaturen kauwas wiene, Kui-
tengin tdis, seka puheis, Jumal juur wa-
kewa liene.

22. Armollas luulen minä niin, Ett' Ju-
mal on sen Miehen siin Panu todistajax
meille, ludalaisill, ustottomill', Ett tulisit
autuden tielle.

23. Ratk sydämmestän kauhistun, Jos
wäärän Duomion tygd istun, Ia neuwon
ahkerasi juuri. Malttamaan pahoi riidoi ja
waloi, Taikk wiyastu HErra se suuri.

24. Juvalaiset owat sokiat, Ei ymmärrä
tätä', asiat, Mutt pilkkawat HErran Nime
Waan kaikki me, kum ustomme, Saamm
Hänest autuden imee. Amen.

Toinen:

AAoi mainittu Maljamäen maja, Kust ih-
me ääni tai kaja: Ett yfi kräpistynyt

Knapi, Ratas-myllyn jauhamaan saapi.
2. Ajall yhdell kuukaudell tawell, Niin

ettei hän monda palwell, Kansians ylös
auttamaan tätä, Eik puhettans takaisinjättä.

3. Waan Dragonans kansia sen snällin,
Walmif walmistapi koht drällm, Tawall
ihmetteldäwäll uudell, Hamball ymbär pyö-
rimän kuudell.



4. losa puusta ja raudast ou napa, Joe
ta konsti kaikk ei tapa, Ett nawall' pienell
kuin pinlmll, Hän jauhatta isosten rinnall.

5. Rattat molemmat wiela liene, Joit
mädann' Mändy ymbäry wiene, Witza wää-
teill wäännetyt kiini, Koff saapuill ei osann'
oll' niinij.

6. Koko rakennus tehty on todell, Tasa
Myllys, kuin näkypi monell', Senkaldaisell
käst-alall, Ett monda wiell' waaditaan walall.

7. Niisi, jotka kuuldelit juttuu; Kuin te-
ki tai monesti tuttu, Kurjest'nimeld'Simon
talon Anti, Luwaten edeslaffeta Slantij.

8. Niin paljon kuin Dalderi Wastee,
Kar sataa hän Pöydälle lastee, Jos Mylly
waan Andreren päiwaz.', Stuopingin Jau-
hoi tekisi Leiwäx.

9. Tähän asian wiel itzensä solme, Luwa-
ten sata Dalderi kolme, Lukia mies Lukka-
ri aiwan Niin sälytti selkäsän waiwan.

ic>. Kost laki tätä asiaa tutki, Jota
wäännellän monin mutkiin, Niin Skrifwa-
ri kiusata pyytä, Weli WeisaM juur il-
man syytä.

n. Luullos siin' ett' saatais händ pau-
laan, Syysi siit' ett' juttu tal'laula; Waan
itzep lastee hän fiinij, Taritesans sowinnor
neljä Karolinij,



Kolmas samalla tawalla.

Kaikkein pitä ottaman waari, Koff saa»
pull on Lukkari Faari, Ettei Särwett',

Miinaa taik' Tarij, Anneta häll waan
wettä klarij.

2. Sill kaikkein kuoppaa hän kaimaa,
Korkiaa Esiwaldaa myös waiwaa; Toiwom
yldnrikkax' niin aiwan, Sakkorahoist, ett
rakennai.s Laiwan.

3. Weljen wikoja tulis peittä, Eik' kiwe
kuorman pääll heittä, Waan paremmin
Särwetyst keiltä, loill' köyhät rawitzis
heitä.

4. Waan eip' he täst ensingän huoli,
Koff täytet on oma suoli, Waan ambu-
wat wihansa nuoli, Pyytäin Lähimmäi-
stänsä wuoli.

5. Waan Jumala siunatko» Lakij, Kuin
waarydest oikeuden haki, la, kannetun pe-

lasti kandest, Kandajan w-^
annoi myös ande^


