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Talon mies, GtnniMH cj nen ties, Po-cans opttt»!e;Mj Sano; OLLI usco sen, Ette, t^ätalvinen. Mitä elättälle.
ma neuwon sinun sen, Ole yn'm,
' petä, Ecka mielcll huikeift

juoxendell, Eki keit»!,
p-M pääll, Siwia Mli Carin; Talon Mtötmo,

eaunimmat: Eli pie<

Päälle yhdeil
; Osta niM

- Muita pie<
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?es näkls
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7. Pidä wanri wirastas, Cansa caikcst Car<
Ms, Holbo Lammas lauma, Ruokl Siat,
Hewoiset, Canat, myastin Hanehet, Corjit
Muis auma.

8. Cudo Wercot, Rysät cans, Wedä nuot-
ta ajallans, Pyydä caiäi Caloi; Lohet, Si<
jat, Maeehet, Mmcut, Hauwit, Ahwenet,
AZälttä wääri waioi.

9. Pyydä riista metzastä, Peura, Hirwe,
Ilwestä, Ammu heitä pHyll; Carhut kierrä
tauawast, SanZott Ketut tyacawast, Su?
lMill syrtzll.

10. Lendo Linnut ammuffell, Siipi ia,
pyydestell, Hlijairensa wcrcyll,, Merenlah!
ftrwicost, Iä«?M parwkost, Wahw,tl r
siilangoill,

n. Terwa hautas välttämään Opi ty
lilsoaman, Urtet l M saha,,Ellei w!-
da pois, Mutta auEWi Cm
laha.

12. Opi laiwa
siämän, Knädit, ;"M,
pois nacka. ' 'l^^'U^^

iZ. Esiwallali
tss/ Ole alummam«N'; WN
ie, Se' cuin tule Hanilie> Moil tawalli

14. Nijn M Leipä
,Mdaxes, Pidät
M tyl^n, Pääset ristin ja' Mun i'
Maltat waäli rijtol.

zs;



,5. Catzo aina parassas, Mä keldan Nora-lla , Aula myöekin köyhä Sinun nMäst wil<
zaDs, Elä aina hiljastans, Ole caikill nöyrä.

,6. Jos on jotan andamist, Cahden käden
eandamist, Sielus Paimenelle, Oikia osans
'alle suv, Runsahalla kädell tuo SananSaarnajalle.

17. WicrcM oppi bolhomaan, Waan <ieoscan juopumaan, Tarpellisest tnara, Caikis
sinun tsgoisas, Elämas ja menotsas, Pidäfuusas määrä.

18. Pidä waari aitasias, Ettei löydy caita<
sia Hiirm reikä mistän, Corja hywin humt
myös, Ol« oikia talon mies, Caickein edes
''stut.

Ala harfot wieckaut', Eikä myostän ric<
, Mllistä pyydä; longa ylitz cuoltnas

cans eoottuas, Almehesti syödä».
20. Josta lanZoi oppimat, Kärai käymiin

Wiha waino wijmew Mdy, culin
a sois, Caius, alens saada vois, Ntjst «8
'N siemsn.

Ajattele lopun paali, Ett te coscan pa»
äll, Etees caicki tule. Jos nyt minun

aisen, Neuwon jälken oicaistt Itzes, ja

ei puutu mitakan. Etkä pelkä K'
takan eli Pappi; Waimos neuwowtyD,Elämähän siwigst, Cartmmahan sappi.

25 kylD, Pitkls wM "



toiia, pysvmähan coton, Tehkön työtä kasti-
läns, Kehratköhön sormillans, Miehell hywä
ftocon.

24. Ettei hän kuin moni muu, Irweham-
Ms, pilcka suu, loca pnicas myri, Mie-
stäns aina purestcll, loca loucos häristell,
Nijncuin ucko tyris.

25. Josta carttu capina, Riita,' tora,
nmina, Käppi cantza lilcku; Silloin iääpi
satanall, Sacilihiri wieckahall, Sielu wihal»
kiucus.

26. Tyttärilles neuwo se, Ettei coscan s
ta l>e,'z Monen Miehen Kihlol; Efta he»
huoramast, Kylis yöllä juoxcmast,
laickein wihoin. »

27. Si:a caicki pilckawat, Caickein
nauramat, Cuin yö kengäs culke, 110lammas tai; Eipä händä «ucan nai, "

ftlke, polke.
28. Näistä sinun mmm cans, Jumaljel waimoans, Pidäis hywät tapaus,paras naitawa, Talon Emänd' ta:Neuwo myöskin lastans.

.

2y.Yhten Miehen tytyMan, PvhanPitämän, Caickein elinaieans'; lost on ilowmill, KyläläW ymbärill, Taall jc
fmcas.

30. Maltaista tekemän. Olut wijna
laman, Cttsi mitän puutu, Mi:s cuin
wit cutzupi, Ruan- siwon tekepi, Elkäsuutu.

eatzomast/ Mustoansa



jamssst, KylnwletM räymäst, Pulffiast ihens
pukemaan, Silmans wtdell siwoamaan, Ettti
huowit hammäst.

Z«. Sadamxin fuosiumast, Lähimmäistänz
parjamast, Händä ama waroit! Wicran wam
pitämän, Köyhä waiwalst kärsimän, HaM
myöskm harjot.

33. Wiel mä WMn janon sul!', MH
mieles ombimull, M holho huvri, Pioz
vmast händä aina racasta, S>l<dämmestäs jullri,f

34. S>jttä fttty halaman, Rackaudest pa<
laman,, Kirsti eli Carin, Eikä pitkin wij<
wyttell, chtins polcui noudatteli, McMengan
Malin»
I. Palio paha myötäns tuo, Msimo jix
wijna juo, Häwynst ei se peitä, Mehellascas risti tai, M polkan sila mi, CM

ns lapans heitä.
36. Corwill pi cat cuullMt, HErran? tnZö

matcat, Saamäst juoppMlli, Krouwis i,
tuis päiwät, yöt, Unhottäpt talon työt, CM

mullin mallia
.Onni olcsn caikill heill, lotca käytit
: ttill, Pojill että Moill, Osans että
sais, Pojat pWt,Ma nais, M

lijcoi.
A Testi yM wähnN Ml» Kirjoitta/n

«lmw miej, lotw itze ftW; Muita wäann
luulevat, Mmlle naurux tulewat, Pahoin



MM hulluin taicsi? Joilla
Mstä awwxcns, Soisit sahrain saadaxens/

. M-, caikin aicoin.
40.Witlä wähä» puhun sull. Totisessa ky,

l syn suul, Millä hywal mielell, Mahdat elä mies
hes cans? Pitä händä awionans. Saadun wie-

> laa!! klttcll.

m, Paasis pirun ansasi; HErra anda fullm«
M, Nijncuin ckän's muiliengin, Mkhen omast
(ansast.

< 42. Leiki miehet oppican, ToimeNW tot-
y lAan, Naiman Icffi waimoi, Pml pijHt sää»

Mn, lotca heitä pääsiakän, Naima halun
j< w.iiwast.
y 43» Ic>s wö m? puuttune, Poild mieli mu
z, wc, Nnim-.st neitoisia, Lestl miehet warc'

Tiawasti carttacvn, Naimasi irstaisia.
44> Wlslä jatcan laulun tain , SOämes

i- am, Kiisti, Malin, Anna, Hlcat
ck «a jlM't, Eikä cojcan wihaiset, Caarin

Susanna.
-,l Nachel,
lä Lctta-, Clara, Esimer
li lakät, Vilstain myöb kljnäkät. SitäPyhä

NA»
>nV,46. Issac,Erkc, OMiel, Anders, Pistar,
in Michael, HcNdric, Johan, Adam, Eftmerkix
M lMcn myös, Olcon Hsrmn oma MK , Uft«inen ABNAM-

ul, . Waimon sl,s nyt oleman MH haman
ft emän, Michel cuuljaistn, Miehen woimal



hartiasi, Sydämestä Asioisi p»,
huwaisen.

48. Catzo silloin raketan, Templi HErrl,!,
Jumalan, Niju myös Paradisi, Satan «r,
wapustin saa, Hänen waldacundansa, Caa,
tan sillä wijsi.

49. Silloin myöskin päätetän, Rasmatus
cum käffctän, Täyttäkät te maata; M>!<
hemnnst Mies luopucon, Waimohonsa sw
stucon, Hänen cuntzans maata.

50. Lapsens pila lukeman ChriMiscss nw
womam, Jumalansa pelcon, slamup Ehlow
Wst, Niin myös Ruoca-huocausi/ HEno
Ildä welco.
yi. cuin nA nyt «läwat, Herran!<i<

pitämät, HErra heille sano; SaaniU
', taiwahan-, Ilon canHa ihanan, Im
.ano.

Toiwotan heili menesiyst, HENwn i«»
siunauft, Sydämestan sangen, Ilon w
: talwafa, HCrran Pohäs Mazasa,

Pyhän Nimces, Amen.


