




Dc,ctlinz et moium consenlii
Veruz
Optimi cnnsi.nzvinci mewQli»,

lupecltez.

IVlgKclgn minskin liigatta,
Xerran Kuitta muutamia
Lunnaita runoila;
LIIK2 ovat KeKnot
liunnommat

toki loöistgvgt,
Ulommitta,

luseutt»,
i?aipatt3vg KgtlierZNi»

Veliä varlin;

KaKastecru, rallaa >vg,

BeKä minulci, että
llulcc», Koko lukukun^az,
Xllllcesallin

IHrnH Vainaa vaelll,



Vaelli vZllin
Xu'!<i Kunnialla,
LKmZrKiKll eäells;
Kuinka KulKia pitapi

Kvvnelain Kvlazä,
killiuun Kurvess Kovala.

Viili Kolmat, toimen Kanzli».
VuoliKuutta, vartin ulkoll,

lierran naitettava,
BeuraKun6a» luureilaiKa,
kaltamolZ, naitti pari.

KZuninia;
laitti lukemalian.,
heittä Kouluun Kokoili;
Oli ukllo ullcon vuokli,
Banott3V2 fgZlNZisllnl^/
lVjuluesl» m2initt.iv»,
Kullkin KllKon.menoilg.

Xuin nän lättu luarna tyänön,
ne!l puuttunut nuketta,
se

kunui Kvlls nullkiattl,
Vgloitti vallin Kvvälti;
Laamaiz lanoja
Vin» M vumeilenen»



KaKi, monta ritti,
panuees maan puvenen,

kuolon-Kuoppaan ssuraipi;
vnteen vnäiNi,
asumalian;

rvantoi Kövnalle KZtelien,
Leipää sgnzen Icmdiälii;
Anäoi aina, anäoi totta,
tarvitsevalle tarpeilanz.

/o 5 NZN Kulki Kinkerillä,
muilla matkoillansa,

Oli aina arvollansa j

vglp»B vakainen,
'lnta lievä, vntälainen,

tasainen tavojsgnz.
Kunnialla Kontattava z
Niinkuin oivalii opetti

vartin varoitti,
murncn pitämänän,

I.apli Kansan KalvotuK»;
nän omansa opetti,

väriin KartanaKi
'luvoil K«vill totilelii;
Iterra neittä nallitkokon,

»uttzkonon.



Kunnialla,
IHmän mailcnan tanäerella.

psllä, Kauttg,
p,pin

VaillutuKli,v2llin ilimoott;

Lapllnens,, IgpliiKäilla,
Oltuun ngltlln kerran;
I«ä teille
W'e neitsn ngrtznatti

<

leiään Köilil tgrpenenne;
V2e162112Zt lilz
Kullcell22t te
kelvosg

te laivZasa t2p22tte
lsZnne Kerran KZuniniKi,
Kiilc2u6eB Ilorllcimm2s.

NZin mÄllmaK paimen pakoili.
Xu!ki Kunnianan,
Kienll riemunun ikuiseen;

nän loiKapi levola,
tuonelan, talolz,

lliluninila lii»rtznosg>



suuret novlsg;

I,3pset it«evZt isooKi,
kiteen liZngsg.liumpanina,
ValittZvllt vgiKigNi;
jtte KZnsZ, BeurgKunä3,

XavZNi näntä KZipZKin,
käppignlg, ?3imenenll>;

mZn6i,n tmocka /

Nerr» KellZtglllz,

Ben liänon fovittgiliz,
oliz oivallinen,

VntZ oppiz, vmmZltZvZ,
VniZ tgrlc» KZiliiz täilZnz,
VntZ teppv, lembiinZ,
limnpg <2m3 tuoneen, mennvt,

vgrlin gimool

li«u!i3, lepo, levZslun,

Vii nguclgs, vii tomnz,
Laitgn-atg

Biing ole/, olelkelet,
tv!<önZ,

VZliZn ennZn, entisenä,
B.IM3ZN nZutZZn liÄuägttung;

Bielä pitä leifantamgn.



8i!l5 Kuin nouset, yläsnauset,
Viimein vinhoin vomios»,
Vii mgilmgn, ligiken mZilmsn.

llolivngnsZ.

Vieli yllli
totinen toli,

>lula ompi M2initt2vg;
llttZ Kukat KZuninimmlt

KeUvoKillin
Itte Huuli itteliZnsa
Vii ngu6g«

XuKZI puttiin Kuflutetut,
minua unnnts!

KuKoiKäilloon KZuZn li)'NZ,
yli N2n62l!!i

?lsn<Ms 11. l,s»,Vlcl!»ii.»H


