








O n n -e n - R a t a Z?
C!i «usi ja lysti

ARPA-KIRJA/
Jossa myös ,50 .Lastillisten Kysymysten pMlle, Kahden TaarM-

gin kanssa, woi ylöslöytNä kaikenlaisia sukkelia I'alystillM
wastamsia., Wtka Kanssapuheissa hywäin Mawäm seu-rassa i huwitukstn M riemun myötens tuo.

Tulkindo
2. N> Noinboi-^.

Kolmas moneen sukteen kaunistettu ja parannettu Plöspano.

Viipurissa, painettu A. Ce derwal le rin tykönä , 1327.



Opetus Viskaamisesta.
otetaan yksi Kysymys niistä 50 ylösmerkityitstä, waarinotettua tarkasti, kuka se

orningissa on, ja ylösetsii sillä yhden Rattaan, joka samalla Umerolla merkitty on.
Sitten »viskataan Täärningilöillä ja ylöshaetaan wiskaamisen luwun, saniassa Rattaassa.
Se Umero joka reunalla justiin tämän luwun yläpuolella seisoo, näytäa yhden niistä
pienistä happoista eli Sirkkellöistä, jotka Planietloihin, konstellationeihin eli Kuwiluksiin
nimet rattaitten perästä seurawat. Sen alla, samassa harpassa, seisoo toinen Umero,
joka näyttää kulla lehdellä Wastaus löywettäwä on, ja koska lehti on lapietsitty, näkyy
Waötaus samain Umeroin tykönä, joka myös Täärningilöillä wiskatliin; Niin kuin E-
simerkiksi: Mä waadin tiedääkseni sen 22:sen Kysymyksen: Jos minä tulen naituksi eli
ej? Mingöntähden mä kanS uloshaen sen 2,.-sen Rattaan, nyt «viskasin mä Täärningi-



loilla ja sain 5 , ja etsin sentahden Rattaan sisässä Umeron 5 ylös, jongapäällä reunas
sa seisoo toinen Umero nimitäin 61. Sillä mänen mä niihen pieniin harppoihin eli Sirk-
kellöihin, jotka takana Rattaitten perästä seisomat, ulosetsien siellä sen 6i:sen, joka ni-
mellä Tapionwaimo merkitty on. Umero io3, joka alempana samassa Sirkkelissä eli
harpassa löydyy, näyttä kulla lehdellä Wastaus seisoo, kussa minä wiimiseksi ylöshaen
sen Umeron mingän mä Täärningilöitla sain, nimittäin 5, niin nään minä sen was«
tauksen: Phden ihanan Mainion sinä saat, waan kawahda händä.

-«milÄciii^liii^l^miiiliricil^lliilil^liililii»!»»»



Muutamia lystiä" Kysymyksiä,.
l-.. H>s sinä' sinun' oikeuden käymisen asiasi »voitat ?

2. Jos se matkaanlähtenyt Ihminen tulee terweennä takasin?'
2. LoS sinä sinun matkasi onnelifesti päätät?
4. Jos sinä sinun eteesotetun työs'onnellisesti päätät?
5. Jos sinä tulet hywästi waslaanotetuksi kuhungas matkustat?'
6. Jos tapsi on sinun eli ei?
?. Jos Tytty on neitoisuudessa eli ei?'
8. Jos sinä kuolet köyhänä eli- rikkaanna?
9. Jos se jonga päälle ajattelet on uskollinen eli ei?'

io. Kuningas kauwan sinä wiiwyt, ennen kuins nait?
n. Kumpanen'awiopuolisoista jälkeen toisen elää?
12. Mitä onnea yhdellä wastasyndyneellä iapselw on?
i3. Jos sinä olet onnellinen kosioitessas?
14. Jos saat kauwan elää ja tulet ijällisyydessas onnelliseksi?
16. Mitä tekee ja ajattelee Morsian Sulhasens eli Plkans' poisolleSsa?.

Mitäs sinun unesi mahdais merkitä?,



F?'.. Jos se jotas ajattelet tapahtuu eli ei?'
Jos se naimisen aikomus, josta puhutaan , tapahtuu'wäleen'eli ei?'

19. Jos Sulhanen eli Plka kuolee ennen kuin Morsian?
20. Jos sinä tulet kunniaan ja korotetaan, (yletään)?
21. Jos sinä saat lapsia eli kuinga monta?.
22. Jos sinä tulet naituksi eli ci?
23. Jos se jotas rakastat sinulle sitä> samaa takasin tekee eli ei?'
24. Jos sinä saat sen jotas sydämmestäs rakastat?
25. Mingäylaisen Waimon sinä saat?
26.' Jos se on sowelias,. ettäs kosioitset sitä, joka sinuw mieelssäs on?'
27. Kuinga monta Waimoa on yhdelle suotu?
23. Kuinga monta-Miestä on yhdelle suotu?.
29. Mihm on luonnostansa- laipuwa?.
2a. Jos sinä woitat pelissä?'
3i. Missä paikassa kuolet?'
32. Mitä onnea nainen (waimo) saa miehens kansi?'
33. Mikä Mies sinulle suotu on?
34'. Kuitlen Ihmisten tykönä yksi on parhaw ylösotettu?'



25. Jos sinun Pstäwäs owat sulle uskolliset?
36. Missä maan ilman osassa yksi tulee onnelliseksi?
2?. Mikäs tapsi siitä tulee, poika eli tytär?
38. Mingän kaltaisilla eläimillä eli iuondo kappaleilla sinulla paras onni on?
39. Mingännäkönen sinun tulcwa Morsiames on?
40. Mingän muotoinen se mies on, jongas saat?
41. Millä laella sinä kaikkein wissimmästi taidat rikkaaksi lulla?
42. Mingänwariset waattehet yhdelle parhain sopii?
43. Jos se mitä yksi nuorimies sinulle sanoo, on kaikesta sydämmestä puhuttu?
44. Jos sinun armaas on niin toluullinen, kuin sinä päälletarkoituksesta luulet?
45. Jos sinä woit ilsiäs wissisli Neitsyen lupauksen päälle luottaa?
46. Kumpi on sinulle neuwollisempi että tosioita yhtä Neitsykäistä, eli yhtä leskeä?
47. Mingän kalttmnen sinun miehes juowuksissa olcssa on?
48. Missä siweyden harjoituksissa yksi Neitsy on kaikkein täydellisempi?
49. Mitäs siitä pojasta tulee?
ö«. Jos hywä ilma tulee, kuin sinä matkaan lähdet?
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Karilainen. (Vulcanus).
2. Rukoile hywäsli ja usiasli, jos sinä tahdot sinun päatölsias woitlaa^
2. Jos sinä matkustat itään päin, saat sinä hywän onnen.
«,. Ei kukaan sinun Vstäwistäs ainuastans wiis owat sulle uskolliset.
5. Asianhain Pstamäin tykönä olet sinä hywästi »vastaanotettu.
6. Vhden nuoren ja spdämmestä hurskaan miehen pitää sinun saaman.
?. Ilossesti ja tyylywäisesti sinä mieheS kanssa elät.
8. Sinä kuolet siinä, missä sinä wiimeksi oleskelet.
9. Kuins Harmoin pelaat niins parhain woitat.

ic>. Sinun luondoisi on rakastaa ja waimowäen kanssa liehakoita ja lieparoita»
n. Pksi hywin puhelias ja'oppinut mies on sulle suotu.
12. Phden ihanan ja hutskan waimon pitää sinun saaman.



Tuonenneito. (Parcae).
2. lapsen äiti on kunniallinen, ja se on sinun awiolapseS.
3. Sinä tulet hywästi »vastaanotetuksi, jos ei pahasti.
4. Sinun työStäs ei ole fulle yhtään kunnia eikä lohdutusta.
5. Tämä waellus ei taida olla sulle paljon onnellinen.
6. Jos se Ihminen ei jossakussa tilassa wiiwy, niin hän kohta tulee
7. Koeta waimowäen esirukousta niins woitat.
«. Aina enämmin ja enämmin sinä händä rakastat.
9. Et sinä kotona kuole waan matkalla.

10. Jos sinä kisaat, niins wiimiseksi woitat.
ii. Andeliaisuuteen ja urhollisuuteen olet sinä taipuma.

i». Kahden Miehen kanssa sinä tulet lyytywaifesli naituksi, sillä usiampaa et sinä saa



A urin go. (Sol).
»>. Sen sinä olet onnellisesti ja hywäsli päättämä.
3. Se matkaan lähtenyt Ihminen tulee wiipymätä takasin.
4. Sinun pitää paljon walwoman ja työtä tekemän, jos woiltaa tahdot.
5. Asu missä asua tahdot, siellä on sulle paras onni.
6. Pstäwiä on sinulla paljo, nähdäwiä, waan harwat totisia. -

7. Oppimattomain Kansain tykönä olet sinä hywin ylösotettu,
z. Niin hywä Huonenhaltia kuin sinä, waan pahan juoninen.
9. Hän sopii sinun kanssas kuin Koira ja Kissa.

,«. Sinä kuolet Pietarissa.
il. Heitä pois Kisaaminen tukkunaan, ja tee jotakuta parempals.

i». Einä olet taipunut ratsastamiseen, kampailemiseen ja monen laatuiste» soiltoin jil<
leen keikkumaan.



Pellerwoinen. (Hymeneus)
». Jää ennen koliin, sillä sinä et tule juuri hywäsli »vastaanotetuksi.
2. Mane wäleen, sillä sinä saat tässä työssäs hywän onnen.
4. Sinun matkasi tulee hywäksi ja onnilliseksi.
5. Hywällä ymmärylsellä tulee hän takasin.
6. Sinä woitat sinun oikeuden 'kolmisen asias.
7. Usko sitä joka roähemmin puhuu; anna toisten Männä.
8. Nuorten ja wanhain tykönä olet sinä sinun rattoisuudes tähden hywästi ylösotettu.

,<9. Sulle on suotu mies wanha, joka ei iänteen päällä soittaa taida.
10. Hywästi ja rauhassa elät sinä Miehcs kanssa.
il. Wierahalla maalla sinä kuolet,

l». Ei sinulla kisassa onnea ole.12.



Wainamöinen. (Apollo).
2. Ennen neljää wuolta sinä nait.
2. Hän ajattelee hywä sinusta, katso ettäs pysyt hänen Vstäwyyd.essänsä
4. ioppumaisillas tulet sinä hywin äyriäksi.
5. Jos tällä Tytöttä on neitoisuus, niin se on wasten iahloanst», silla hön on usias-

ti sairas siitä.
6. . Minä epäilen jos lapsi on sinun.
7. Jos sinä jotaan wiet muassas, niins olet hywästi^aslaanolellu.
8. Jos allu on työssäs hywä, niin on myös lappu.

9. Se matka waaroittaa sinua suuresta onnettomuudesta.
i<?. TuSkin se malkaanlähtenyt Ihminen tulee jällens.
ii. Jos sinä woittaa tahdot, neuwo hywästi Tuomaria.
12. Suuressa kunniassa kuolet kotona.^



Hitu. (Gratiae).
«. Sinä elät kauwan hywässä terweydessä ja suuressa arwiossa.
2. Mies häldä kuolee, Toisell' yljall' huolee.
4. Koska mieles tekee, saat sinä naida, sillä sinä olet hywin «vastaanotettu
5. Hän on sulle leppyinen ja ei petollinen.

s» Oikeen onnellisena ja lytywäisenä sinä kuolet.
7. Waslen hänen tahtoansa on hän hänen neitoisuudensa warjcllut.
8. Koska sä hänen sait oli hän neitoisuudessansa ja tai lapsi on sinun.
9. Sinä olet hywästi »vastaanotettu, waan ala sinä muita myötäS tuo.

10. Sinun työs sinulle onnistun.
il. Jos sinä taidat, neuwon minä sinua matkustamaan.
12. Jos händä ei sairaudet estä, niin hän kohta jällenS tulee.



Ilmarinen. (Jupiter).
». Hällä on neitsyys, hän on ihana ja kunniallinen.
3. LoS sinä händä yksin rakastanut olet, niin on lapsi sinun yksin.
4. Sinä tulet ysiäwälliststi »vastaanotetuksi, waan tiedä kotiaS männä käskemälä.
5. Jos sinä wakaa sinun teossas olei, tulee se hywästi.täytetyksi.
6. Tämä waellus on sulle suureksi hyödytykseksi ja hymäksi.
7. lonkuun onnettomuuden perästä tulee hän terweenä kotihensa.
s. Totisesti, Tuomio pitää wasten sinua oleman.
3. Pohjan puolella sinä parhaan onnen saat.

i«". Älä usko paljon yhtään Pstöivötä, hcrroat owat tällä ajalla uskolliset,
il. Oppineen Kansan tykönä et sinä criromailtain ylösotettu ole.
i». Nsi werratoin hywä Mies on sulle suotu.
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Kuu. (Äma).

2. Se matkaan lähtenyt Mies tulee tuskin jälleen.
3. Suurella tuskalla sinä oikeuden käymisin asias woitat.
4. Minne päin sinä tarkoitat, siellä on sinulla paras onni.
5. Älä usko yhtään punapartaa ja punatukkaa. .

6. Nuorten Miesten ja ilosten Ihmisten tykönä olet sinä parhain Vastaanotettu.
7. Sulle ön yksi sydämmellinen rakas Mies suotu.
8. Wäella Saksaan , siellä on sulle, paras onni.
9. Wihollinen Vallitsee enemmän kuin Psläwyys, ja ei löydy uskollisuutta Psläwit-

ten seassa.
10. Matkusta ensin Huutikaan, sitten tulet onnelliseksi,
ii. Mi Pstäwä kaikkein seassa on sulle uskollinen. . _

12. Korkian ja suurten, Ihmisten tykönä olet sinä hywäsli waslaanoleltu.



Panulanneiti. (Pollux). '

2. Ole wisseytetty että rakkaus on sulle hywän suöpainen.
2. Tällä lapselle on suotu kunniaa, rikkautta ja pitkää ikää.
4. ,

Akka kuolee ukolta.
5. LoS et kohta saa sitä jotaS tahdot, saat kauwan odottaa.
6. Hän on meloin näsäwiisas, kumahda itsiäs.
?. Äyriänä sinä kuolet ja lapses jälkees jätät äyriäksi.
8. Hän on neilsy, waan wastoin omaa tahtoansa.
9. Suuremmalda osalda on se sun lapses.

io. Niin kauwan kuin sinun lynneris tippu, niin sä olet hywästi wastaanolellu
il. Se olis parempi, ettäs jonkuun muun työn barjoittaisit.
i». Sinä matkustat ja hpwässä terweydcssä jällens takasin tulet.



A ja ttarg. (Lastor).
2. Se Ihminen ei ole sulle petollinen.

3. LoS et sinä sinun elämäsi muulla, niins kuolet köyhänä.
4. Hän on neitoisuudessa, puhdas ja kunniallinen yli puolen wyötirnensä.
5. Sinusta on hän raskas, wairka wika tulee luwetuksi toisen päälle.
6. Sinua rakastetaan, ja hywästi Vastaanotetaan.

7. Rukoile ja tee lyötä ahkerasti, niin sulle käy onnellisesti ja hywäöli.
8. Tällä sinun matkallas pidä hymä roaari kaikesta.
9. Onnellisesti ja wäleen tulce hän takasin.

in. Jos sinä saat hywän Päätöksen, niins asias woitat.
n. Sun suurin onnes on Suomenmaalla.
12. Mäne Huowiin, Mä sinä rakkaudes edestä oikian onnen naulita saat



Puhuri. (Aeolus).,
LoS ksuwan elät, niins tulet wanhaksi ja kuolet äyriänä.
Tämä Tyttö on syndynyt hekkumalisen Planietin alla, et ylkä halle uutta opeta

hääpäiwän-iltana.
Ole lewollinen puoli lapsesta on sinun
Sinun huikendelewaisuudes lähden et juuri hywästi ivastaan otetuksi tule.
Jos sinä tuota työtä oikein ymmärrät, niin mahdat aloltaa, muutoin ei.
Se matka käy sun oman pyyndös jälkeen.
Hengemvaaralla tulee hän matkastans jälleen.
Sinä kulutat turhaan sinun kalus; sillä sinä häwitäl.
Olnan Kanssas tykönä olet sinä parhain »vastaanotettu.
Sinä saat yhden Huliwilin, joka ei mielellänS pidosta pois ole.
Jos sinä olet ahkera ja kunnioilta! miestäS, niins saat hywän onnen.



84 - Maachinen. (Saturnus).
2. Ve Waimo yli-elää Miehens.
3. Ä3asten tahtoas sinä pian naituksi tulel. '

4. Se Ihminen ei pistelöitä sinua.
5. Et sinä kuole köyhänä etkä warakaana.
6. Ei Tyttö ole Neiloisuudessansa, ehkä hän näkyy kunnialliseksi.
?. Koko lapsi on sinun, niin lili kuin yksi Jalka ja wasin Sakar- eli PikkU'Sormi.
8. Sinun nöyryydes tähden olet sinä kaikkein tykönä terwetulluas.
9. Sinun aiwolua työläs ei sinä päätökseen saa.

»c>. Tämä sinun matkasi käy mielesi jälkeen.
ii. Se matkaan lähtenyt Ihminen ei- tule pian takasin.
12. Sinä woitat sinun asiasi kaiken kulungin kanssa.



Manalanmatti. (Pluto).
». .Sinä tulet pitkään ikään, ayriäisyylteen ja kunniaan.
3. Sinä tulet onnelliseksi sinun naimisessas.

Sillä on yksi angara ymmärrys, ei seFentähden kauwan elää taida.
L. Vaimo Miehelda kuolee.
5. Kohta sinua naidaan, waan itselles wahingoksi.
7. Se Ihminen on sulle hywänlahtoinen ja leppyinen.
8. , Sinun lapses jätät sinä äyriäksi jälkees.
9. Hänen leikki-Kumppaninsa ja hän itse owat Neitoisuudesta kuitit.

ic>. Tätä lasla et sinä tehnyt, waan sen Tekiä on yksi loinen Kylässä,
ii. Et sinä tule hywästi wastaanoteluksi.
:2. Sinun eteenoltamises ei mänesty, waan enemmin takaperin käy.



Wedeneukko. (Neptunus).
«. Sinun suuren laimw-lyömlses tähden tulee se myöhään täytetyksi.
3. Matka uhkaa sulle pahaa, sentähöen kawahda itsiäs.
«. Hän tulee jällens riemulla kotihensa.
5. Sinä häwität asias, sillä sinulla on wäärä Päälle.kanne.
6. Etelässä saat sinä parhaan onnen.
7. Sinun onnesi on suurin howissa.
8. Sun Pstäwäs on sulle uskollinen.
9. Sun elämäkertas ja hywin puheliaisuudeS tähden, olet sinäkaikkeii! tykönä hywäsli

wastaanotetiu.

»o. Pksi nuori ja kisanen Mies on sulle suotu
»i. UsiaSti te keskenänne riitelette.
««. Hla usko juromielistä ja sitä joka silmää iskee.
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Immi. (Venus).
»> Hän huokaa ja murhetii sun pois-olemiötaS.
». Sinä elät leski-lerlaiseen ikään.
4. Rakkaus on sulle »<,Stahakoinen ja pahasti sinua kiusaat
5. Se on yksi hellä lapsi, ja ei tule erinomaiseen kunniaan,

e. Wieras Woimo haukullelee ja wietlelee Miestäs.
7. Katsele wäleen, muutoin et saa ketään.
». Hän rakastaa sinua, hän ajattelee kaikkia hywää sinun lanösas.
3. Äyriänä sinä kuolet, waan et mielelläs.

l». Hän hawitli neitoisuudensa huomaa-mala, kampauksessa yhdex PstHwin lanss».
,i. Ei tapsi ole sinun, Wouti sen teli.
»». Sinun hyroin puheliaisuudeS tähden piteliön sinua miellöns.



Pohianeukto. (Tyresias).
Tai uni merkitsee sulle vihollisuutta.

3. Hän ajattelee sinua, ja Välikappaleita, että saada sinua.
4. Sinä saat kauwan elää> rakastetaan ja rakkaanna pidetään.
5. Sinä rakastat, waan et tule rakasteluksi.
6. Se on wäkewä lapsi ja elää wanhakfi.
7. Raskaan taudin perästä kuolee MieS ensin.
8. Pian sinä naitutsi tulet, waan et saa kaikkia mitäs tokwot.
>. Se Ihminen on mastoin sinua, ja tahtoo itfiänfä kätkeä.

ia. Sinä kuolet köyhyydessä, ehks et sitä usko.
il. Kuin hän oli neljäntoisia wuoden wanhana, hyppäs hän ensimmäisen

ylitse.
kerran aidan

l». Ei lapsi ole sinun ensingään, ja Äiti on kyllä arwoösa pidettävä.



Hirmu. (Hercules).
«. Mitäs ajattelet tapahtuu ennen pitkää.
3. Se uni ei mitään merkitse.
4. Hän pitää yhdeyttä sen äsken tulleen kanssa.
5. Sinä saat. kehnon onnen, ja et elä tauwan»
K. Sinun kosioimises, ja ajattelemiset, käy hywin käken.
7. Se lapsi on monen taudin alainen.
s. MieS jälkeen-elää WaimoanS.
9. Wiisi wuotta ja wähän pääll' elät yksinäs.

i». Ihminen «n Hywä, ja sodämmestä uskollisesti ajattelee,
ii. Christillisen nimen kanssa, waa« Myhäne tuolet.
i». Hänen Neiloisuudensa waiwaa Hänbä lowaSti, «ckn että Kän oy siitä sairas ja tus,

lin sitä kauwan warjella taitaa.



Toistaman en. (Orphaeus),
, Pksi Waimo on sulle suotu, joka on jumallinen ja hywä.
5. Älä händä kosioitse, sinä saat korin ja. kontin.
4. Mben suuren luomaratin sinä saat.
5. Koettele händä ensin, katso sitten joS hänen saat.
6. Hän paljo sinua rakastaa, ole sinä waan pysywä.

7. Pijan sinä nait, waan tottumattomuudesta kohta kuolet.
8. Usiampia Poikia kuin Tyttäriä sinä saat.
9. Waimowaen neuwollisen johdatuksen kautta tulet sinä wielä autetuksi,

i«. Sinä kuolec ennen kuin Plkas, ja tulet ylpeydeS tähden kuritetuksi,
l». Kaikkein mielisuosioksi tapahtuu heidän naimisens wöleen.
!». Ole kävsiwainen ja odota, sillä mitäs ajattelet tapahtuu.



Hippa. (Pan).
». Huoneessas ja wuoleeSsas sinä kuolet.
3. LoS sinä kitsaat häwität rahaS, ja alat riidellä.
4. Sinä olet taipuwa Soittohon ja Keikkumaan, hullu Pirukkein perään.
H. Vhben sinä saat, ja loiwosit ettäs olisit siitäkin «vapaa. Z
6. Et sinä wielä kohta Waimoa saa.
7. Kosioitse lohta Honda, sillä sulle on suuri onni
8. Warckas leski on sulle suotu.
V. Sinä mahdat ilses hänen ystöwyyteenS liittää.

1». Hänellä on suurempi rakkaus sinun tyköS, kuin sulia hänen lyköns»
11. Koska sinä rakkauteen olet niin hätäinen, niins nait.
1». Kaksi Huovilasta ja neljä Awiolasta sinä saat.



Yme. Oupido).
« Talonpoikain ja Purlakkain joukossa sins parhain sHWt,
3. Yhden ralkan ja häwyttömäN Tompelin sinä saat.
4. RilkaM MehM Mä saat, kuilengin wilMsen, ja sen sinä tarwitset^
5. Lasten seaösa sinä ijällisyydeSläs kuolet.
6. Kisan lautta sinä tulet kaikenlaiseen onnettomuuteen.
7. Sun aikomukses on matkustaa, ja tarkoittaa omaa etuaS.
, Tuskin sinä saat enemmän kuin yhden Miehen, sillä sinä lainoot ahneeSti,
9. Sen jongan sinä ennen sen, woan et muita, saat.

1». Hän on rala-Ktawa Märkää tawaraa, ja sopu kauMllH.
11. Hän on hywin ihana, pitele Händä hilMfesti.
i2. Kofivltse wäleen, sillä hän on Me OieltN ,fu«Wtn«,^



Rauni. (Leres>
«. Sinä murhehdit sun Pllääs, sillä hän kuolee snnen kuin sins.
3. Ptsi Kanssakosioitsia, joka an ayriämpi lmn hän, estää tätä naknistk.
4. Mitäs ajattelet tapahtuu suuremmaksi osaksi, kuitengin myshöän^
5. Tämä uni merlitfte Me Main hywäs.
6. Hän itkee ja surkuttelee,' sillä hän ajattelee ett» sins plönannst hänen.
7. Sinä elät hywä» ajan, suurella lnnmalla j<» ylistyksellä.
» Sinä rakastat yhtä liittämäMlHK Raispuolla, jok» n««raa suA, stHtätzdw sini

tulet «nMisslst.
3. Se tapsi ei lauman elä.

,». He eläwäs molemmat, en Wdä minä lnmpanen heistä enjkn kuolee,
li. Nai kohta, eli saat Huoriläpsen.
1,. Se Ihminen pitää sin«G fi»u»essa



Kati. (Flora).
Heitä pois kisa, et sinä woita.

2. Sinä olet taipuma kisailemisen, kosioitsemiseen ja juomiseen.
4. Phoen »viisaan ja taitaman Miehen sinä Kelwotoin saat.
5. SuNe on kolme Waimoa suotu, se wiimineu on suuri Hekankekka itsestäni
6. Puhu ystäwällifeSti Vanhempain kanssa, niin saat sinä hänen Vaimoksesi.
7. Sinä saat kyllä yhden kaunian ja rikkaan kuitengin ylpiän Vaimon,

l. Sun hurskaudessa siweydes tähden saat sinä hänen.
g. Ei PstäwyyS ole wielä niin suuri, jos hän ei maan tule suuremmaksi,

i». Kaksi kertaa sinä naitukfi tulet.
il. Sinun lapses ei sinulle suruksi ole, sillä heidän pitää itsellensä rawindoa etsimä»

heidän pitläin sormeinS kstnssa.
i». Sun sorjat ja rehelliset aiwoilukses korottamat s«a kohta.



Sinerwo. (Arion).
2. Msi hywa Kolorumpu on sulle suotu.
2. Jos sä nait, saat sinä suuren onnettomuuden,

4. Omassa maassa kuolet, ja itketään monella.
5. Sinä häwität ja tulet petetyksi»
6- Sinä olet luonnosta taipuma suuria Herroja palwelemaan»
7. Phden lystin ja makaan Miehän sinä saat.
8. Kaksi Waimoa sinä saat, kuitengin sinä suot ettäs olisit heistä wapaa»
9. Se on yksi kaunis ja hywa Taluen-pitäjä, kosioitse päälle.

i». Sinä saat yhden kauniin ja hywin makaan Waimon.
ii. Otat sinä hänen, niin wieletään sun Kunniapäiwäs St. Simuonin ja Pietarin

paiwönä.

i2. Hällä on yksi puhdas ja rakkaus sinun puoleeS.
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I ouk k awain e m (Saturnus):»
2. Ei sulla missään parempata onnea ole kuin omassa maassas.
3. Jos sinä epäilet Wäwistäs, teet määrin,

4. Nuoren Kansan tykönä olet sinä parhain ylösotettu
5. Pksi miehuullinen Sotamies on sulle suotu.
6. Siunaa se päiwä jona sinä naituksi tulet.
7. Hywin hywästi sinä kolonas tuolel.
8. Kortteilla ja Täärningeillä woitat sinä ajan».
9. Sinä olet taipuma Kartanoita ja Omaisuksia sinun lapsilles kokoamaan.

7». Phden Miehen sinä wissisti saat, maan minä pelkään sinä otat usiampia wiereheS».
il. Pksi hywin rahakas Waimo on sulle suotu, maan prami.

12. Jos sinä saat sen, joka mielesfäS on, niin sinä saat suuren siunauksen kauneissa
lapsissa, silla hän on hywin siwi» ja makaa kaikkia Miespuolia wastaan.



Rot a. (Proserpina).
-2. Moniain estein tähden ei Häitä pidetä.
Z. Se jotas ajattelet ei tapahdu, ei suingaan, ei ensingään.
4. Se uni merkitsee sulle huolellisuutta.
5. Hän ajaatelee sulle kirjoittaa, ettäs tulet hänen lyköns.
6. Sinä saat terweellisen elämän, lewossa ja suuressa arwiossa.
7. Usko minua ole naimata, sillä sinä olet naimisessas onneloin»
8. Se on terweellinen lapsi ja elää kauwan.
9. Kyllä Mies ensin kuolee, waan hän kohta jälkeen.

i». Sun korkian Toiwolukses jälkeen sä kohta naituksi tulet,
ii. Heitä kaikki epäluulo pois, hän ajattelee sulle hywäsii.
i». KuinS ansainut ja perinyt olet, katso niins kuolet.



Tonttu. (Mercurius).
2. Sulle on MieS suotu, joka oman tahtons jälkeen sua auttaa woi
3. Sinä tulet hywin lystiksi kuins Waimon saat.
4. Hän on hywin lepakko, laita itses sen jälkeen.
5. Mden kauniin Ihmisen sinä saat; mutta hän tahtos hallita puolet Huosuist^
6. iuota itsiäs sen päälle, ettäs tulet hänen awioksens.
7. Se on kyllä makia alusta, waan ei se kauwan kestä.
z. Sinä saat huorimuksen Waimon, joka wäleen itsens pettää andaa.
9. Usiamman Tyttären kuin Pojan sinä saat, sillä sinä olet wähän woimatoin.

l«. Sun irslaisuudes on sinun kunnias korotukseen «vahingollinen»
ii. Sinä ennen händä kuolet, wasien tahtoas ja haluas.,
32. Hla epäile, Naiminen piian tapahtuu.



'Kalewa. (Solon).
3. Hänen Miehensä usiasti toruu hänen kanssans.
3. Kaukana kodostas kuolet.
4. ToisinanS on sulla joka kisassa onni.
5. Sinä olet taipuma riemuun, ja rakastat hywää Miinaa.
b. Et sinä ainuastans yhden saa, waan kolme eli neljä Napalangoa.
7. Et sä enään kelpaa naimaan.
z. On sulla toinen Kanssakosioilsia, waan pidä händä hywänä, niins hänen saat
Z. Sinä saat yhden hillimättömän ja pahan Waimon.

i«. Palawasti on hän rakas sinun tykös.
11. Uskoltomasti hän yli määrän sinua rakastaa.
1». Sinä tulet naituksi, ja siunatuksi Pässin aseilla.



ivo Uros. (Teuclion).
». Harmat sinun Wawisstäs uskolliset.
3. leikillisten Ihmisten seurassa olet sinä parhain wastaanoteltu.
4. Phden jumalisen ja tarkan Miehen sinä saat.
5. Päiwä päiwältä sinun riemus hänen kanssa enänee.
6. Sinä tulet waaraan, ja taitaa tapahdua ettäs »veteen hukut.
7. Tiistaina, Keskiwiiköna ja Torstaina häwität sinä, ja toisina paiwinä sinä woitzt
8. Kaksijalkaisten elainden jahtiin olet sinä parhain taipuma.

9. Ensin yhden köyhän ja hurskaan / sitten yhden rikkaan ja pahan sinä saat.
1». Kaksi Waimoa sinä ainuastans saat, se yksi on prami, se toinen juoppo,
il. Ota jotas ajattelet sillä rakkaus on sangen lämmin.
!2. Sulle on yksi wanha ja kiukkuinen Ämmä suotu, knitengin hywin äyriäs.



Hillerwo. (Jason).
Sinun hekkumallisuudes tähden el sinä kohta yletyksi tule.

3., Älä riemuitse niin paljon, sinä ensin kuolet.
4. Aksi häijy Ihminen estää, sun awiosäätys.
5. Se kuins ajattelet, tapuhtuu enemmästi, kuilengin turhaksi hyödylykseksi.
b. Sun unes ei tarwitse yhtään selitystä.
7. Hän aikoo hyljätä Maailman, sillä hän luulee ett' et sinä händä enään ihaile.
8. Hän elää kauwan aikaa suuressa murheessa.
9. Onnellinen olet sinä kosioitsemisessas, ainoastans ole iloinen, aanetöin ja tirhakka.

ia. Kahdeksan wuoden yli ei se iapsi elä.
il. Se on kauwan ja enemmän osan suuressa murheessa eläwä.
12. Sun irslaisuudeS estää sun naimises.



Holma. (Mars).
2. Sinä olet taipuma Maalla ja Merellä waeldamaan.
3. Sen entisen kuoleman jälkeen sinä saat toisen Miehen.
4. Phden Waimon sinä saat, joka ihaille toisia enemmän kuin sinua
5. Kawahda että et itsias hänessä polta.
6. Phden hywän Taluenkatsojan sinä saat, joka sulle hywin sopii.
?. Hän murhehtii sulle, waan toinen on hänestä rakkahampi.
8. Hän on hywin pikanen, pidä waras.
9. Sinä tulet ilokses seitsemän kertaa naituksi.

ic>. Omia iapsia et sä saa, waan ainuastans Pojindimia.
n. Kohta sinä kunniaan korotetaan.
12. Sinä taidat paljon murhehtia Armahas kuolemata.



Tapionwaimo. (Dmna).
2» Phben nuoren sydämmen Tytin sinä saat.
3. Kawahda maan, eliö hän ci sinua houkuttele.
4. Sinua pitää hän, paitsi kaikkia muita, rakkahampana.
5. Phden ihanan Waimon sinä saat, waan kawahda hända.
6. Kolme Tytärtä ja wiisi Poikaa sinä wissisii saat, jos ei usiampata.
7. Sinä olet ansainnut kunniaa ja armoa, ja tulet
s. Plkä ennen Morsianda kuolee.
9. Ei naiminen tapahdu, sillä se on kauwan wiipynyt.

io. Mitäs ajattelet tapahtuu pian, eli ei ensingään.
ii. Se uni merkitsee sulle kaikkia hywää.
l». Hän toiwoo joka pöiwä, ettäs händä likin olisit, ja että teidän HääpitONlle wö<

leen pidettäisi.
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lOH Ruska. (Bachus).
». Sini olet itsestäs sen päättänyt ettäs et eläises naisi, waan sitä katua- taidat
2. Usiampala kuin kolme lasta et sinä saa, ja ne kaikki kitulisia.
4. Sinun tuhlaamises estää sinun korotustaS»
5. Sinä tahdoit että sun PlkäS oliS kuollut, waaw sinä- paljota,
6., Sitä tapahtuu wissisti.
7.,- Älä ajattele koskaan sen päälle> sillä se ow mahdoloin ettäs woitaisit..
8. Sun unes merkitsee riemua jarauhaa»
5» Hän tahdoisi ettäs wirusit hänen helmaSsanS.,

,«. Sinä elät kauwan, ja tulet wiimiseksi onnettomaksi.,
il» En mä usto että tai Kosioitsemises mänestyisi.
l».. Se on lerwe lapsi, elää kauwan, rakastetaan,, ow kanSi kaunihin hywiin lavoihim

tajpuwa»



Alappala. (Tityrus).
N. Ennen hän sinua oltais luin kaikki muut.
3. Rahojas hän enemmän rakastaa kuin ilsiäs.
4. Hätäsesti sinä naituksi tulet, kosta sinulla ei oikeen tanakat hartiat v7e.
5. Usta laps on sulle suotu.
6. Ei sulla wielä kohta wiran korotukseen odottamisia ole; waan loiwoa woU

tengin.
7. Kumpi loistans parhain rakastaa, kuolee ensin.
8. Paitsi kaikkia esteittä tapahtuu naimises pian.
5. Mitäs ajattelet tapahtuu »viimein kuitengin.

i». Uni merkitsee sulle pahaa mieltä.
n. Hällä on toinen Kosioitsia, ja sinun on hän unhohtanut.

K 2 Sinun iMisyydessäs olet sinä sinun elämäsi rikkauksilla ja kunnialla päättäwä.



Li eliö. (Fortuna).
2. Usiamman lapsen sinä saat kuin sulle suotu on.
2. Sinun lailawaisuudes tähden tulet sinä kohta yletyksi.
4. Ennen Ma kuolee.
5. LoS ei awioliilto pian tapahdu, niin ei tapahdu ensingään.
<. Mitäs ajattelet saadakses, ei niin korkia ole, että se ei tapahtua woiS.
7. Wiinan-lumala on syy tähän Uneen.
z. Hällä on loinen Aikamies, sinun on hän unhohtannt.
9. Sun kohtuullisuudes ompi sulle rikkaudeksi, pitkää ikää ja kunniaa lahjoittama.

i«>. Niin kauwan kuin sinä elät, on sulle Joutsi-jumala seurainen.
ii. Tämä lapsi on Huowia parhain palwelewa.
12. Kauwan eläwät molemmat.



Mahna. (Medea).
« Hän on yksi rehellinen naaras sinua »vastaan, uskollinen ja pitää sinua rakkaana.
3. Kaksi kertaa sinä naituksi tulet.
4. Phden Pojan sinä saat, ja toiwosit ettäs usiamman saisit.
5. Kerskauksilla on fulla halullisuutta korotukseen, waan turhaan.
«. Etsi toista, Morsiames pian kuolee.
7. Mä pelkään että naimisen aikomus ei wäleen tapahdu, silla hän loista enemmin

rakastaa.
l. Muäs ajattelet tapahtuu ennen pitkää, eli ei ensingään.
~ Uni merkitsee jotakuta, jota sinä kyllä ajan perästä waarinotat, sinä Raukka»

i». Hän pian kuolee hänen pahansuopans tähden.
il. Et sinä erinomaiseen kunniaan tule, etkä elä kauwan.
i». Kosioilse, Mä onni on sulle leppiäS.



Le mm as. (Nymzchae).
2. Ei hän kowin sorja ole, kuitengin kunniallinen, kiiwas ja kutkuwN.
2. Phden sorjan ja ratloisen naaraksen sinä saat.
4. Hänen korkia aiwoituksens sinun tykös, on sinun suuren nenas tähden.
5. Hän rakastaa sinua niin kuin hän happamia omenia rakastaa.
6. Koska sinä et sitä jotas aiwoit saa, niin elä Munkkina.
7. Mä-kyllä sinä iapsia saat, Hitin Mamien näkösiä.
8. Uperöitse kuin Repokettu hännallans, niin sinua kyllä korotetaan.
9. Morsian häwittää Plkämiehens.

i». Kosia hän sinua korkiammasti, rakastaa, tapahtumat Häät.
il. Jos ei se pian tapahdu jotaS ajattelet, niin ei tapahdu ensingän»
12. Tämä uni merkitsee hywia ajantietoja sulle.



Lawisstar. (Aganippe).
Hän ow kaswostanS kuin Engeli B.

3.. Hänen suloisin päällekalsandons on kuin Eläimen: TeurastajanS päälle»
4. Kirput owat Karjat, joilla! sinulla onnea on.
5. Jos Äitiä ahkerammasti likistetään, tulee siitän Poikalapsi.
6. Kammion sisään tulee hywin hywä sää, jos sinä tahdot.
7. Hänen Silmäns andawat tietä, että hänestä suuri Uehakoitsia tulee.
». Sen hywä lapa ja kiidollisuus kaikissa kappaleissa, ei täydellisesti kiitetyksi tul-

la woi.
y. Ei halla sakia mieli ole, sentähde» hän ei ilsens humalaan juo.

1»., Kosioitse yhtä Neitsykäistä, niins tiedät mitä sulla on.
ii. Hän andoi pimeydessä, kosia hän ei sinua oikein nähdä woinuk
1»., Se on kyllä, ettäs pahoin luulet, ollen kowa epäluulossasi.



no Lupiluppa. (Melpomene).
2. Paras onni on sulla sillä karjalla jotas parhain suwatset.
3. Siitä tulee sydämmestä siiwo Tyttö, waan pitä hywäsii kawahtettaman, Mä hänwähän Isähäns wilwahlaa.
4. Ota Kaappu kanssas, muiten tulet lioiletuksi.
6. Nyt on hän melkein mäkinainen, waan wiela puolestans hywäksikin tulee.
6. Rakkaullisuudessanö on hän täydellisin, sillä ei hän kymmendä yhdellä haawaa ra-

kastaa woi.
7. Hänen komaa rakkauttans sinä parhain hawaita woit kuin hän juopunnut on.
8. Sinä luulet että se Ämmä ainuastans kaksi wuolta elää, waan kawahda että ei 0

perästä seuraisi
9. Kuinga hän taisi pidättää ilsiänsä, kosta hän ei Ifällens eikä Äitillens sanonut.

12. Sulle on hän kunniallisempi ja rehellisempi kuin hänen oleman pitäiS.
iii. Hän ajattelee hywästi, waan ci lupaustans hänen usian morsiamen tähden pitää woi.
12. Jota yksiwakaisemmasti sinä itseäs werhotat, sitä armollisempi sinä olet.



Hurus. (Thalia). m
». Siitä tulee ylsi siiwo ja hywänlaatuinen Poika.
3. Sinä päiwänä jona sinä matkaan lähdet on pilwinen, utuinen ja ilawä.
4. Hän on hywin juohleinen ja hällä on suuri halu Kirjallisiin konsteihin.
5. Hän on ylön hywinpuhelias ja woi angarasti maanittaa Sulhasmiehiä.
6. Pitä wcltä suussas kuin kotiin tulee, niin ei hän pahoin öräjä.
7. Elsi sulle yksi neitsy päälle kuudenkymmenen ajastajan, niins parhain onnistut.
8. Etsi paremmin ettäs hänen —ei saat, sillä hän luulee tulkunans toijen kuin

hän luwanut on.
9. Mitä sinä et nähdä woi, sitä ei sulla ole syytakän itkeä.

!<, Samat sanat kuin hän sulle sanoo, on hän jo ennen tätä monelle sadalle sanonut,
ii. Ruohonpainen ja keltainen sopimat hywästi yhdelle houkka.
12. Naimises kautta sinä rikkauksia saat, waan ne manewät kuin ne tulewalkin.



Rahko. (Terpsicore).
2. Ole tyytywäinen, niin sinä olet äyriampi kuin se äyriäisin.
3. Phden kauniin Miehen hän saa, puettu Aktäuonin Höyhenpensaalltl.
4. LoS sinä olisit Kyssäselkä ja Koukkoluu, niin olis hän sinun muotoiseS.
5. Paras onni on sulla Vuohilla, sillä sinä olet itsekin wähän hallimatoin.
6. Kaunis Tyttö siitä tulee, wakaSsydämminen ja hywänuskollinen kuin Äitikin, ij

7. Ensin sataa täysineisesti; waan taas pian selkenee.
8. Sotasäädyn leitsaamisen alla hän parhaan onnen tekee.
9. Mitä «vajautta hywiSsä tawoissa on, sitä täyttää sorjuus.

ia. Enemmän woimaa hällä on hallilessanS sinua, kuin sulla hänen sakiaa mieltäns,

li. Sinä kosioitset kyllä yhtä Neitsystä, waan puolen ieskeä saat.
12. Epäile enemmän sinun heikkomielisyyttäs, kuin hänen rehellisen Jaan päälle.



Homma. (Urania).
!2. Woinkärwallawa wäri ja waatteet sopimat pian yhteen sun rauhattoman mieles kanssa.
3. Älä kysy rikkauksia, Mä sinä et niitä rawila woi.
4. Silmät kuin Pöllö, Nenä kuin Kokko, Huulet kuin Härkä, kuitengin hywin »voi-

mallinen rakkaudesta.
5. Waaroita händä hywästi, sillä hän on hywin sorja ja mieluinen.
6. Siat sinua heidän Kulli-ysiäwänäns pitämät.

7. Phden kaunin Tyttölapsen sinä saat, ja hänen kanssa on sulla paraS onni.
8. Katso Almanakkaan, niins totuuden lietä saat.
9. Kuin tehowamman hirmun hän saa, sitä paremmaksi Mieheksi hän tulee.

ie>. Hänen paraamat hywat tapansa owat suljetut Peningukukkaroon.
ii. Koska hän juowulsisa on saat sinä höneldä kaikki mitäs anot.
12. Et sinusta ole palweliala Neitsyille eikä !ebkeille, sinä TuulenlöyhyltöjH.



Ruho. (Pomona).
». Hän on terwemlelinen, jos sinä sen päälle epäilet, niins teet sekä hälle että Ufel-

les wäärin.
2. Mun Tyttärän, jos sinä wiisas olet, niin kuuldele paljon, usko wähan.
4» Munkkilaisen waatteet olisiwat sulle soweliammat sinun ulkokullaisuudes tähden.
b. Sinä kyllä pian rakkaaksi tulet, sun saitaudes ja ahneudes tähden.
6. Hywin kauniin Miehen sinä saat, waan sun sydämmes murheen enätykseksi.
?. Hywän näköinen hän on, waan ei kaswostans.
z. Kauniit Tytöt sun luondokappales owat, ei sulla Karjalla onnea ole.
9. Kaikki l.apset owat Hitistens lietyt, ja sinä yhden sorjan Tytön saak

1». Pksi lysti Matkakumppani poisajaa pahansään ikäwyydet.
li. Hänestä tulee yksi oppinut ja aiwan hywänpuheliainen PapiSmieS.
1». Hällä on min monta hywää tapaa, että ei yhtäkän muistaa taida.



Kuippanss. (PortlltlMtts).
2. Usko minua wissisti, ei se Mies petä sinua suingan,
3. Kanna mitä wäriä tahdot, sukat ainuastans mustat.
4. Sinun Waimos ansion kautta tulet sinä rikkahammaksi.
5. Kyllä hän kaunis on, kuitengin paitsi erinomaisia rakkauden lempejä.
6. Hänen suloisin päällekatsandons on kuin mullin Uhakauppian päälle,
7. Sinun Karjallas on hywä nurmi, nimittän sinun oma pääs.
8. Kyllä sinä Pojan saat, ole ainuastans Isä hälle.
y. Purjehdi Maan-lietä, niin ei wirta weneltäS alassuin kaa.

i«. Pidä waras, että hän ei käy käsin Olut-kannuun ja Palowiinan-tuoppiin.
il. Hywin nätti hän käsistäns on, ja waatehlii itsens kuin Helka.
12. Ei hänestä siis mitään wuoteessa ole, waan järkinens nukkuu.



~ Se Neitsy on komin rehellinen ajattella muuta kuin hän sulle sanoi.
3. Hän on niin oikia edessäs, kuin hän kaikkein muitenkin edessä on.
4. Älä niin hywän uskollinen ole, sillä totisesti hänen makiat sanans ajalustaat sinua
5. Sinun tasainen rakkaudes ruunaa sinua yhdellä kukka-säppäleellä.
«. Älä pyöri rikkauksien perään, sillä sinä tulet siitä hywin suureksi päältäs.

7. Et sinä tarwitse yhtään kauniata Miestä, sillä sinä olet itse kesken-kertainen.
8. Sinuksi on hän kaunis kyllä, maikka hän wähä wesisilma on.
9. Hepoisilla sulla onnea on, jotka päästä walkiat omat.

I». Mden kauniin Pojan sinä saat, waan katso hywäsii sitä kenen näköinen hän on
ii. Jota kitulisempi sinä olet, sitä pahemman sään sinä saat.
12. Kyllä hän itsensä elättää taitaa se pieni Perso-korppu.

Sämsä. (Vertumnes).



Kawe. (Swadae)
2. Aiwan sorja ja ihana sun tulema Armahas on.
3. Walkialla KarjaNa on sulla paras onnl.
4. lokuu poika siitä tulee, kostas enään et jaksa.
5. Itse olet sinä syy pahaan säähän, sillä, paljon Naurista sinä syöt.
6. Kaikkiin mihin händä »vaaditaan on hän wiisaS.
?. Kaikissa hywissä tawoissa hän täydellisin on, jotka waarinotelaan.
s. Koska hän hummalaSsa on, ei yksikän Tyttö häneldä rauhaa saa.
9. Phden kauniin, nuoren ja hywäntapaisen tesken sinä saat, waan kuitengin rahattoman.

I°. Jaa sanans hän täydellens pitää, kuin kohta Konsisiuoriumi ja Pappeinisiuin
händä siksi kiusas.

11. Eikös se ole siewäsii kyllä, näyttää itsensä toisessa haamussa kuin itsessäns on.
12. Usto händä, kysy kuitengin ensin Isaldäs ja Äitildäs neuwoa.



Kyy n alainen. (Salacia).
2. Kosioitse sinä leskeä, niin owat sulle suuret rikkaudet suodut.
2. Höpäkkä raukka, on niin hullu ja täyttää lupauksens.
4. Niin oikia kuin sinä olet, niin oikia on hänkin , tutki sitä asiaa.
5. Kuin hän sanoo, sano sinäkin niin, ja ruukkaa walskeutta walskeutta wastaan
6. Päällä pääs on walkia wäri someliaisin.
7. Jumala sulle rikkauksia andaa, kuin sinä wähin sen päälle ajattelet.
8. Kohta hän niin kaunis on kuin sinä, jos ei kauniampi.

9. iohduta itsiäs sillä, että kaikki siat pimiässä mustat omat.
ic>. Mesiläisten kanssa sulla onnea on, sillä sinä olet yksi Hunajanmanna.
n. Kyllä sinulla Poikia entuestans on, waan tiedottomat, ilahuta nyt itsiaS yhdellä

'Tyttärellä.
12. Kiiruhda itseäs ja katso Ilmansäatä, kosta hän mielellinen on.



Hyse. (Pallas).
2. Kettarä hän Talonpidon asioissa on, waan kaikessa muussa wähän mieluinen.
5. Kuin hän puoleksi pöppörössa on rakastaa hän sinua, waan humalassa hän selkäsi

täydeksi pieksää.

4. Kosioitse yhtä Reitistä, niin ci ole hänellä hänen »vainaasta michesiäns mitään sanomisia.
5. lupauksens hän taniasti pilää siihen asti kuin teinen tulee, joka sinua mieluhumpi on«
6. Ei hän paljo wakaampi ja rehellisempi sinua ole.
?. Usko händä kaikessa muussa, wacin ei siinä, että hän sinua awioksens tahtoo,
8. Pue itsiäs mustaksi, sillä sinä olet joka paikassa rakkaudessas onneloin.

Taiwula ilses kauppaan, sillä taidat sinä itses elättää.
1-. Se kauniin Sulhasmies joka Kaupungissa löytyy,on sulle suotu»
il. Et sinä niin kaunista Ncitsykäistä ansailse.
Z2. Kaikella Karjalla sinulla onnea on, mcne senlöhdcn maalle.

!,!



520 Koljumi. (Vesta).
2. Anna hänellä joka Ma yksi paukku eli ryyppy, silla silloin rakastaa hän sinua kat«

sinkertaisesti.
2. Phden rikkaan lesten sinä saat, ja siinä siwussa opit kans tietämään ettäs nainut olet.
4. Niin kohta kuin hän sun hywät tapas tietä saa, niin muuttuu jaan sijaan ei.

H. Älä huoli siitä mitä ennen tapahtui kuin hänen kanssans tutuksi tulit.
6. Niin rakaS sinä olet, ettäs uskot händä, waikkas tiedät että hän walskeutta puhuu.
?. IZksi sininen Kaappu, punaisilla reunoilla, olet sinä hywästi ansainut.
«. Rahat sinulla pysywät kuin Wesi siulassa.
3. Sun wastatulewa Miehes näkyy sille justiin kuin händä tahdottais purra.
i«. Pksi Naisjumala hän luomisessa on, ja yksi Engeli kanSsalahjoissa,
11. Jota enemmän iehmiä, sitä suurempi onni Karjakartanossa.
3», Kowin perso sä puurolle olet, sentähden pitää siitä kyllä Pojan tulemaa



Ritiläin en. (Janus).
2. Suuri ja kiitetiäwä Mies hänestä ajan perästä tulee.
3. Kaikissa kappalissa hän nätti on, ainuastans ei Kyölkipiisissa.
4. Saa hänen pian kanssa wuolehen, sillä silloin hän parhaan seuran tekee.
3. Kosioitse Neitsyttä, ieskien kanssa ei sulla onnea ole.
6. Hänen rakkaudens ja ajaluksens sinun puolees ei sammu ennen kuin kuolemassa.
7. Hän on lihan himutoin ja rehellinen kyllä, niin paljo kuin sinun tietämän pitää.

aläkkä muusta huoli.
8. Kowin pation hän sinua rakastaa, senlähden mahdat sinä händä sitä enemmän uskoa>
9. Kaikki wärit snlle soweliaat owal, älä kaikkia kuilengan päälles pane.

10. Ole nätti ja siästäwä, raatsi kuitengin syödä ja juoda kuin Ihmiset.
,1. Kyllä sinä kauniin Miehen saat, waan älä händä ulkopihassa opeta.
32. Jos rumempi löytyis, niin sinä hänen »valitsisit.



Rutimo. (Mele).
2. Ilön kaunis paiwanpaisteinen sää fulle tulee.
3. Jos hän järkijään wahwasii «vitsoja sais, niin wielä Hänestä hywäkin Ihminen tulis.
4. ja hywässä uskollisuudessa on hän.kaikkein täydellisin.
L. ,Kuin hän juopunut on, pitää händä wältettäman, niin kuin .yhtä MhdastamH-

toinda ratasta eli pyörää.
6. Vhden kauniin iesken sinä saat, waan kawahda Tysarlendämistä.
7. Uskala sen päälle, siitä hän on ilossans että hän -sinun saa.
8. Sildä hän konslians kiittää, Mä hän sinua pettää moi.
9. Älä usko HZndä yhdellekin sanalle ennen kuin hän lepäjää morsian wuotehessa

io. Ei yksikön wäri ole sulle hywä, lipo waan ennen paljaalla paidalla. (kanssasi
li. Peitä joka Puoliäyri alhaisempaan kirstunp.ohjaan, ja käy tift sen päälle.
IH. Hän rakastaa sinua korkiasii ja pitää sinua hywästi, maikka hän ei niin kaunis HIH,










