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65aitawainen talon mies, Kunniallinen kai'
kes tles,Poikans opettane; Sano: Ol-

li uffo sen, Ettet tämä taloinen, Meitä elät.
täne.

2. Nyt m'ä neuwoy sinull sen, Ole vxi-
wakainen/ Ala naista petä, Eikä mielet hui»
kendel, Lääni pitkin luoxendet, Eri padat
keitä. ,

,

3. Katso sijs sen pijaN pääll, Siwia jo-
ka ömbi tääll, Kirsti eli Karin; Talon ty.
tot mvlelnmat) Krannis pugus kaunimmatt
Eli pieni Malin.

4. PlätUi annan seitsemän, Päälle yh.
dm kymmenen/ Sinull kihla rahoi; Osta
nijllq kengäifet) Hanskat kanssa saxatset,
Muita pieni lahjoi.

5. Osta hattu halpäNen> Kolmen datarin
Sillä pääsi kaunist, Appes nä-

kis todet sen, Että mies on julkinen/ Jo'
ka uaipi krannist.

6. Hän on hyroatt tähtönen, Satw: saat
M Emännenj Pidä wisu wari, Pellosta
Nijtust, talostas, Irtänatsest vmastas, Iv»
wll täytä laari.

7. Pidä waari wirastas, Kansa kaikest
Karjastas, Holho Lammas lauma, Nuoki
Siat, Hewoiset, Kanat/ myöffin Hanehet
Korja Nuis auma.

8. Kudo Werkot, Rysät kans/ Weda
nuoM



nuota ajallans, Pyydä kaikki Kaloi; Lo-
-bet, Sijat, Matehet, Muikut, Hauwit,
Ahwenet, Waltä wäärt waloi.

9. Pyda rijsta metsästä, Peura, Hirwe,
Ilwestä, Ammu heitä pyssyll; Karhut kler-
rä taitawast, Sangoit Kettu wakawast,
Sudet kuopill syryll.

io. Lendo linnut ammuffel, Sijpi satoll
pyydeffell Hlljalrensa werkoll, Merenlah.
dest sarwikost,-länexlä warwikost, wahwill
waffillangoill.

11, Terwa hautas polttamaan Opi tyn<
nyr telsoanlan, Met tihjäx saha, Ettei wil.
ja wuoda pois, Mutta runsast qina tois,

KauplalVa raha.
12. Opi laiwa tekemän, Lauhat siwun

wcistäman, Knädit, kaaret hatta; Että lijt.
teet kelpawat, Saumat hywin sopiwat,Me.
stap ei pois nakkss?

13. Esiwallall ofotta Kunnia, käffyns
noudatta, Ole alammainen; Wero maxa
Kruunulle, Se kuin tule hänelle, Ia on
tawallilien.

I4> Niin on leipä fyödäxes, Olut, wlj.
nn juodaxes, Pidät wieraspitoi, Kuin on
maxet kaikki tyyn, Pääset Pistin m muunsyyn, Wältät wäärl rijtoi.

15.Katso aina parastas, Hlä keldän wara.
sta,Auta myöffin köyhä, Sinun wghäst wil.
jastas, Elä aina hiljastans/ Ole kaikil nöyrä.

16. Jos on jotan andamist, Kahden käden
kan-



kandamist, Sielus paimenelle, Oikia osans
hätte suo, Mmsahalla kädell tuo Sanan
Saarnajalle.

17. Merast opi holbomaan, Waan ei ko.
stan juopumaan Tarpellisest täarä, Kaikki
sinun tegoisas Elämäs ja menötsas, Pidäsuusas määrä.

;8' Pidä waari aitastas, Ettei löydy
kaitastas Hijren reikä mistän, Korja hywin
huonet myös, Olet oikia talon mies, Kaik-
kein edes kestät.

19, Mä harjot wiekkaut, Eikä myöffan
rikkäut.Plöllistä pyydä zlonga ylitskuoltuas
Wjdellän kans koottuas, Ahnchgsti syöden.

29. Josta langot oppiwat, Käräi käymän
tottumat, Wihawamo wijmei» Pldy, ku>
kin aina sois, Kalus alens saada pois, Mist
on rijdan siemen,

21. Ajattele lopun pääll, Et tee koffan
paha Mll, Etees kaikki tule, Jas nyt mi»
nun potkaisen, Neuwon jälken oikaiset Itses,
ja sen kuullet.

22. Wjn ei puutu mitäkän,Eikä pelkä ke-
takän,Kruunu eliPappi; Waimos neuwo wi,
zläst, Elämähän siwiast Karttainahan sappi.

2), luoxemasta kyläsä, Pitkis walet pi«
doifa, Pysymähan koton, Tebkön tyätä kä>
silläns, Kehrätköhön sormillans,Mehell hy'
M suokon-

-24. Ettei bän kuin lnoni mu, IrwehaM
KW, Pilkka suu, Joka pmkas myri, Mie«

stans



stäns aina puressell, Joka loukkos häristel,
Ninkuin ukko jyris.

25. Josta karttu kapina, Nita, tora, wapi»
na, Kappi kanssa lljkku; Silloin jääpi sata»
nal,Saalihiri wiekkahal Sielu wihan kiukys.

26. Tyttärilles neuwo se, Ettei kostan
ota he, Monen miehen kihloi; Estä heitä
huoramast, Kylis yöllä juoxemast, Tullen
kaikkein wihoin. .

27. Sitä kaikki pilkkawat, Kaikkein al.
jox naurawat, Kuin yö kengäs kulke, 110
lindu lammas tai; Eipä händä kukan nai,
Pojat snlke, polke.

28. Näistä sinun, minun kans, Jumal'lvarjel waimoans, Pydais hywät tapaus/
Pijka paras naltawa, Talon emänd' tat»
tawa, Neuwo myössin lastaus.
. 29. Vbteen mieheen tytyman, Pyhänä»
stigns pitämän, Kaikkein elinaikans; lost
on ilo wanhemmill, Kvlälaisill ymbarill,
Tällä ja joka paikas.

ZO. Maltaista tekemän, Olut wijnakeit.
tämän, Ettei mitän puutu, Mies kuin
wierat kutsupi, Nuan siwon tekepi, Eikä
kostan suutu.

31. Karsalmsti katsomasi, Muotoansa mul°
jamast, Kvlkiwienol käymast, Pulstiast it«sens pukeman, Silmäns wedel siwoaman,
Ettei huowit bämmäft.

32. Sadatnrin suostumasi, Lähimmät.
Mns parjamast/ Händä aina waroit! Wie«

ran



ran warat pitämän, Kövhä waiwaist kär>
simän, Händä myöstin harjot.

33. Wiel m'ä polkan sanon s'utt, Mi>
ta mieles ombi mull, Ala holho huori,
Pidä omast waimostas, Händä aina rata.
sta, Sndämestäs juuri.

34. Sijta si)w halaman,Rakkaudest pa.
laman, Mrsti eli Karin, Eikä pitkin wij-
wvttel, Aitins polkui noudattel, Pistunen»
gan Malin.

35. Paljo paha mvötäns tuo, Waimo
joka wijna juo, Häwyn ei se peitä, Me»
hel rastas risti tai, Mä poikan sitä nai,
Kuoltens tapaus heitä.

36. Korwil pijkat kuttelkat. Herran ty.
gö huokatkat, Saamast juoppolalli, Krou>
wis tstuis paiwät, yöt, Unhottapi talon
työt,Kaitt kay mullin mallin.

37. Onni olkon kaikett heili, Jotka kay.
wat naima teille Pojill että pljkoill, O>sans että kukin fais, Pojat pijtot aina nais,
Eikä tekis lijkot.

38. Lesti naisit wöhan wiel, Kirjoitta
on minun miel, Jotka itse fria; Muita
wäarin luulemat, Muille namur tulewat,
Pahoin itsens hija,

39. Onqo kostan kummembat, Wielä
kuultu hullumbat, Näiden hulluin taikoi?
Joilla miestä awiorens, Soisit schrain saa»
kmns, Aina kaikin aikoln.

. 40. Wie-,



40. Wielä wahatt puhun sull, Totiset,
la kysyn suut! Milla yywal mielell,Mah.
dat elä miehes kansi Pitä handa awio-
nans, Saadun wiekall kielell.

41. Itsekukin rukoilkam, Herran armo
anokatt, Pääsis pirun ansast; Herra anna
ftlleugin/Nijnkuin ikan's mutttengin, Mie-
hen omast kansast.

42. Assi miehet oppikan, Toimetlisest tot-
tukan, Naiman lesti waimoi, Poil pijat
säästäkatt Jotka heitä paastäkäN/ Naima
halun watwast»

43. Jos woima puuttunne, Potlv mieli
lnuttune, Naimast mitoista, Lesti miehet
warokon, Taitawasti karttakon, Naimast
irstaista.

44> Wielä jatkan taulun tain, Sydäme.
An neuwon ain, Kirstin, Malin, Anna,
Olkat aina iloiset, Eikä kostan wihaiset,
Karin ja Susanna.

45. Marget, Maria, Lisanen, Rachel,
Elsa> Britanen,Mata, Lena, Clara, Est-
merkin pitakat, Yllstäin myös ktitäkät, Si»
ta pyhä Sara.

46. Isaac, Eric, Gabriel, Anders, Pie-
tar, Michael, Hendric, Johan, Adam, Esi.
Merkix teitten myös Olkon Herran oma
Nites, Ustollinen Abram.

47>Walmon stjs nyt oleman Pitä ha-maan kuolemaan, Miehet kuuliaisen, Miehen
woimat hartahast, Sydämestä rakkabast.A-
fioistpuhuwaism 58.Kat«



43- Katso silloin raketan, Templt Her»
ran Jumalan, Ntjn myös Paradisi, Sa-
tan korwapustin saa, Hänen waldakundan»
sa, Kaatan silla wijsi.

49. Silloin myöskin päätehän, Naama-
tus kuin kaffetän: Tayttakät te maata;
Wanhelnmist mies luopukon, Wckmohonsa
suostukon, Hänen kanssans nmata.

50. Lapseus pitä lukeman Christillisest
neuwomau, Jumalansa pelkon,'Aamu°EH'
to rukoust, Nijn myös ruoka huokaust, Her<ra heildä welko.

51. Ne kuin nijn nyt eläwät, Herran
kästyt pitäwät, Herra heille sano; Saaman
pitä taiwahan, 1101 l kanssa ihanan-Jotka
sitä ano.

52. Toiwotan heill' menestyst, Herran
hywä siunaisi, Sydämestä» sangen, Ilonriemun taiwasa, Herran Pyhäs Maiasa,
Pyhään Nimees, Amen.


