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Joka näyttä/ kulnga muryen pi-
täwäinen Isä opetta Poikanfa oikein
nmman, ja muutoin seka Talonsa että
Elämänsä sääriman, ynnä muiden o>
petuften kansia tyttärille, Lestimiebitte
ja Waimoille; loutilaistna hetkinä
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v. l.

talon mles, KunniallM
kaikes ties, Poikans opettane; San»
OLLI uffo sen, Ette» tämä taloine»,

Meitä elättäne.
2. Nyt mä neuwo» sinull sf», Ole yriw

kainen. Ala Naista petä, Eikä mielel huike,
del, Lämi pitkin juoxendel, Tri padal keitä.

3. Katzo siis sen visan paali, Siwiä jo!
ombi tääU. Kirsti eli Carin; Talon Tytöt m
lemmat, Kranins pugus kaunimmat: Eli vi
m Malin.

4. Plämi annan seitzemän, Päälle W
kymmenen, Sinnl Kihla rahoi; Osta.nii!
Kengäiset, Hanffat kanssa saxaiset, Muita pi
ni lahjoi.

5. Osta hattu halpanen, Kolmen dalar
hindaimn, Sillä pääsi kaunist, Aopes nai
zodel jen, Että mies on julkinen, Joka nai
krannist.

6. Hän on hvwän tahtonen, Sano: so
nyt Emännän, Pidä wim wari, Pckost, A
lust, talostas, Irtanaistst omastas, Iyj
täytä laari.
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7. Pidä waari wirastas, Kansa kaikest Kar,
jasias, Holho Lammas lauma, Ruoki
H<wmset, Kanat, mpöstin Hanehet, Korja
Ruis auma.

8. Kudo Werkot, Rysät kans, Wedänuo.
ia ajallans, Pyydä kaicki Kaloi; Lohet, St«
jat, Malehet, Muikut, Hauwit, Ahwenet,
Vältä wääri roaloi.

9. Pydä riista metzästä, Peura, Hirwe,
heitä pytzyllä; Karhut kierrä

laitamasi, Sangoit Kettu wakawast, Sudet
wrill syxyll.
«. Lends Linnut ammustel, Silpi fttvll

Mdcstell Hiljairensa werkoll, Merenlahdeft
lanvikost, Jänniä warwikost, Wahwill wa-
ManZoiff.

n. Terwa hautas polttamaan Opi tynnyr
«isoaman, Urtet tihjäx saha, Ettei wilja«uo«
>a pois, Mutta runsast aina tois, Kaupial»
!«raha.
iz.Opi laiwck tekemän, Laudat siwun wel<

stämän, Knadit, kaaret hacka; että liittää
keipawat. Saumat hywin sopiwat, Mestarei
pois nacka.

lz. Efiwallal osotta Kunnia, käffpnsnouda<l
>, Ole alammaiuen; Wero maxa Kruunut-
, Se kuin tule hänelle, Ia on tawallinen.
'4- Niin on Leipä s»öd<ires, Olut, wijna

lodaxes, Pidät, wieraspitoi, Kuin on maret
Mi tyyn, Pääset ristin ja muun syyn,
Vältät wääri nitoi,
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,5. Katzo aina parastas, Zllä kaldän w.il<,
sta. Alta myöskin köyhä, Smun wähästwi
jastas, Elä ama yiliastans/Ole kaikill nöuc

16. on lotan and m,st, Kahden kädci,
la'idam'si, Siclus Paimenelle, Oikia oftu,z
hälle su?, Runsahalla kadell tuo Saiian
Saarnaialle,

1?. Wier.-st opi holhomaan. Waan li
k ffan Tapellisest täärä, Kaichs
sinun te Elälm S ja menoisas, Ms i: äa ä.

18. Pidä wa-ri aimstas, Ettei lö'dy ka,to<
st s H imi reikä mistä", Kori. hywin huomi
A ns, Olst o'k«a talon mies, Kaickei eixz
kestät.

19. Alä harsot Eikä M»)osiäl, O
?am, MöNlstä > yydi; Jona. yl-tz linliM
3,i)de>län kans koottuas, Ahnehesti syödai,.

2a. Josta lango oppimat, Karäi kännch
«ina ois, K.tus alens »aada pois, Aiist on
3<idan siemen.

»l. Ajamle lo>'un pääll, Et tee kostan po<
ha tää?, Ettcs kaikki m!e, Jos nyt mim
Po kaisi n, Neuwoy »älken oikaiset Itzcs, j«
se:, luulla;

~. Niin ei puutu milätän, Gka pelkät
täkä. Kmunu eli Waimos neum
wirjäst.ElämHhän siwiast Karttamahan sapp

»3« luoMasta kpläss, Pitkis walet p'^



do'ft,.rys,)ma'Ka!i kotyn, Tehkön tyalä käsil»
l!,!?, Kchratködön smmillans, Miehell hywi
suokum.

24. Ettei hän kuin moni my, Irweham»
maSs pilcta suu, Joka pajkasmyri, Mie<
stäns aina ruc stell, Zoka louckos
Mii! kuin ucky ivris.

2;. Josta kamu kapina, Niira, tori,
wapina, Kappi kan§a lickku;, Sillom läapi
sacanU, Saalihixi wieckahal Mi an
kiukus.

26. Tottarilles neuwo se, Emi kostan o>
ta he, Monen Michm K'd «; Estä heitä
huoramast, Kylis Ma
kaickein wchon.

?7. Sic kaicki pilcknmat, aliop
Murawar, Kuin yö kenaäs kulke, Jo mdu
lammas tai; Eipä händä kukqn yai, Pojat
sylke, polke.

28. Mistä sinun mjmm k ms, lilwql war«
je! waimocms/ Pydäis Kiroät tapaus, Piika
pu..s naitawa, Talon laitmm, Neu<
wo myöskin lastaus.

29. Mm Miehen tytymm, Pyhän Mians
pitämän,Kaickein elinachans; lostoniloman-
hemmill, Kyläläisin ymbarill, T"llä ja wka
paikas. ''

30. Malmisia tekemän, Olut miina kttt-
tämän, Ettei mitan pumu, Mies knin wie-
icat kutzupi, Naan siwon tekepi, Ecka kos-
tan suutu.

31. Karsahasti katzomast, Muotoansa mul«.



?yl?iwkenol käymäst, Pulssiasi itzen
rukeman, Silmans wlhel siwoaman, Ett,
huowit s^ämmäst.

32 Sudalurin juostumaft, sahinnnäistäns !
parianlast, Hauda aina waroit? Wieran warat l
pitämän, Köyhä waiwaist kärsimän, HändHharjot.

3-. Wicl mä Polkan sanon wll, Mitä
nneles mnb< mull, Hlä holho huori, Pidä o»
m,st wckmostas, handä aina rakasta, Sydä«
lwstäs juuri.

34. Siitä syly halaman, Rackaudest pa,
laman, Kirsti eli Carin, Eikä pitkin wii«
wyttel, Aitins polkui noudactll, Pissunengan
Malin.

zs. Palj» paha myötäns luo, Waimo ia,
ka wiina juo, Häw»nst «i se peieä, Miehel
raffas risti tai, Älä Polkan sitä nai, Knol<
tens heitä.

36. Kvrwil Hkat kulielkat, HErran tygö
Huokatkat, Saamasi juoppolalli, Krouwis i>
stuis ftä<wät,yöt, Unhottapi talon työt, MH
kä» m«Uin mallin.

37 Onni olkol, kaikell heill, Jotka käywät
naima teill, Pojill M piikoill, Osans että
tuki, Pojat pijkoi aina Eikä tk
kis liikoi. '

38. Leffi naisit wäljän wiel, K<rjoltta on
minun miel, gotka itze fria; Muita wiärm
luu'ewat, Muille naurnx tulewut, Pahoin
»tzs»s hija.

39-Ongo kostan kummembat, Wielä kuul^


