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Ensimmäinen.
v. 1.

Äwoimill' korwil' Ch risti tytt Kuul-
lat mitä minä sanon nntl Ilmoita ihmeit
aiwon: Kuin ennen tott jo monda wuots
On kuulunut monin Maan paikkoin.

2. Hamasi Jerusalemin Kaupungista
Pn lahten yxi ihmisist Kulke maan yn,«
bäri Maata, ludan Sugust, Häijysi
lugust, Kuin pidemäld kuulla taitan.

3. Aiwan Oppinut Saksan Maasi.
Doktor Paulus tapaturmasi, Hamborjn
Kirkosa juuri, Hänen jalwoill näki pal»
jal, Kost pakkainen oli kM suuri.

4. Wiis sata w"uotta ja tuhannen Nel-
jäkymmend' ja seitsemän, Jo Christuxest
kulunut oli. Kosi moiniltin Nimi IE«
sus, Hartast itki hän ja rukoili. -

5. Waateil käwi hän huonommill, Si«
dotul Hamell pitkil hihvil, Hiuxet oli pi«
tudens täyttän, Waunhax wudeff
kymmenen. Ia ej wanhemmaf hän näyuä



6. Englanois, Sranias ja Puola)
Italias ja Idäises Maas. Tämä Mies
«siasi käyne, Misä Maan paikas hän wa-
eldaa taas, Sen Kielen hän kohta taine.

?. Rnpeis Doctor ihmeklrlemaan, Iq
höneld kohta kyselemään, Ett talwel oli
alasti; wastais witzisi: Jerusalemisi Olen

tänne tullut.
8. Wiras olin minä Suutarin, Näin

kui.ig Christust pUnattin, Sidottuna Fan«
gina oli, Witsoil piestin, sit pääl ristin
Hengens annoi, ja myös kuoli.

y. Silloin minä siel muiden kans Elin
heidän julmudesans, Pidin HZnen pilkka-
na juuri, Sill wiel elän tänä päiwän,
Tai palkka on Paha ja suuri.

i°. IMax sillon ajalelin, Pettäjax Ha-
Aen myös luulin, Pyysin Händ kuole-
maan autla, Minä siis tein kuin parhain
woin, Ett häpiäl olis tullut tzautan.

n< Warhain kosk Hän Duommittm,
Minä kiirust kolian juorin, Ilmotin wä>
ellen tätä, He katselit ja riemuitsit, Ett
Christurell oli suur hätä.

'2. Duomitun näin minä risiius kans
uxen käywän mucheisans, iapsi wa°



ha oli mul sylys, Tuftas ja työs siin oli
Hän myös/ Waan ej apu löytyn niis KyliS»

13. Aikoi tätä kuormaa kand nsans
ta punaista wuodattaisans, icwäla seinän
päällä, Mlnä wihaistst kyll pikaisesi Kä-
skin Hallen pahalle tielle.

14. liiku pian, ja joudu nyt Siihen
paikkaan, kuins olet anfainut; Waan Hän>
mua wastais j« sanoi: Minä lewon
sinä ymbari. Maan Buomiopäiwään aft
saat samoili.

15. ?liwan pian panin maahan lapsen
lvahän, ja kulkemaan Rupeisin sillä het-kell'; Katsoin hartast, kuing katkerasi Chri»
fius oli kowall retM.

i6. Iso tuska mun kohta siin, Sen
i perästä käsitt, Maantie mun tahdot

petta, En osann tiet sinn, Jerusalemiin/
Täydyi Waimon, hapsen jättä.

i?. Niin joudui kauwas muille Mails
Kusa minä olin monda wail, Kolia »vii-
mein mennä aimoin, Kuin jouduin sinn
katkerasi itkin, Kiwiraunio siel oli waiwoin.

18. Et ole tai suupalti Mies, Kuin
kuultu ombi mones lies; HiljaxenS itscns
täyttä, Puheis siwiä, MenoiS nöyrä,
Kuliax' hänes ain näyttä.



?9> su i ei ikanäns Ole nähty

W ian syndiäas i:ki pääaäns lu.nal hä-
nest murhin pitä.

2«. Suuresa Wormsin Kaupungis, Oa
ösken nähty hän wisist Mukouxis wir<2.,
kowin, PäänZ kallistain polwens notkis-
'lain / Sois luleVanS tuonelan omin.

21. Tämä ihme ihmellinen Plits mei-
dän YmmäryxenAjaluxen kauwas wicne,
Kuilengin.töis, sekä puheis, Jumal juur
wakewä liene.

22. Armollas luulen minä min, Ett'
Jumal on sen Miehen siin Pann lodista-
jax meille,. ludalaisill, uffollomill', Ett
tulisit autuden tielle.

23, Ratksydämmesiän kauhistun loS
wäärän Duomion tygö istun Ia neuwon
ahkerasi juuri, Malttamaan pahoi riidoi
ja waloi, Taikk wihastu HErra se suuri.

24. Juvalaiset owat sokiat, Ei ymmär«
ra tätä asiat, Mutt pilkkawat HErran
Nime Waan kaikki me, kuin uskomme,
Saamm Hänest autuden imee. Amen.



Toinen.

Asoi mainittu Maljamäen maja, Kust
ihme ääni tai kasa: Ett yxi kräpistynyt
Knapi, Ratas myllyn jauhamaan saapi.

«. Ajall yhdell kuukaudell talwell, Niin
ettei hän monda palwell, Kanssans ylös
«uttamaan tätä, Eik puhettans takaisin
)ätlä.

I. Waän Dragonans kanssa sen, snal-
lin Walmix walmistapi koht drällin, Ta-'
Wall ihmedeldawäll uudcll/ Hamball ym-
bar pyörimän kuudell.

4. losa puusta ja raudast on napa Io«
la konsti kaikk ei tapa, Ett nawall' pienell
kuin pinnall, Hän jauhatta isosten cinnall.

5. Rattat molemmat wiellä liene Joitmädänn' Mändy ymbäri wiene, Witsa
wanteill lväännetyt kiwi, Kosk saapuill
ei osann' oll' niinii.

6. Koko rakennus tehdy on todcll, Ta-sa Myllys, kuin uäkypi monell', Sen-,
kaldaisell käsi-alall, Ett monda «iel waa-
diluan walalk '



?. Niist jotka kuuldelit juttut; Kuin teki
tai monesti tuttu, Kurjesi' nimeld' Simsn
.talon 2lnli, turvaten edeslaskela Slanlii.

8. Niin paljon kuin Dalderi Wasiee
Kax salaa hän Pöydälle laskee, Jos Myl-
ly waan Andrexen" päiwäx, Stuopingin
Jauhoi tekisi, ieiwäx^

9. Tähän asian wiel itsensä solme, luwa«
len sala Dalderi kolme, iukia mies lukka°
n aiwan Niin sälytti selläsän waiwan.

10. Kosk iaki tätä asiaa tulli, Jota
waännellan monin mutkiin, Niin Skrif-
wgn kinsata pyytä, Well Weisajäa jnur
ilman syytä.

ii. tuullos siin' ett' saatais händ pau<-
laan, Syysi siit' ett' juttu täl' laula;
Waan itsee lastee hän fiinii, Taritesans
sowinnox neljä Karolinii.

Kolmas samalla tawalla.

kaikkein pitä Maman waari, Kosk saa-
pull on iukkarl Haan, Ettei Sarwett',
Miinaa taik' Tarii, Anneta häll waan
....



2. Sill kaikkein kuoppaa hän
Korkiaa Esiwaldaa myös waiwaa; Toi-
wom' ylönrilkax' niin aiwan' Satlora-
hoist, elt rakenaist iaiwan.

2. Wcljen wikoja tulis pcitta, EN
kiwe kuorman pääll heittä, Woan parem-
min Särwetysi keittä, loill' köyhät ra-
witsis heitä.

4. Waan eip' he tast huolia
KosF täytten on oma juoli, Waan nm«z
buwat wihansa nuoli,, Pyytainiöhimmäi-
siänsä wuoli.

5. Waan Jumala siunatkon !akii, Kuin
wäärydest oikeuden haki, Ia kannetun pe-

lasti kandest Kandajan »velan
anno myös andex.


