








Laxi Neljattta Kymmendä

Suomalaisiin Nunohin
Kaatty

Wuonna 1775.

WASAGA, i???.



Lukialte

Täsä käschis käsität,
Sadun muan saawuttelet:
Lue lujasti huwixes
Nijta laula laadullensq;
Mutta muistele hywasti'
Sitäkin sijnä siwusa/
Että cartat cnunihlsti
Aina aikana elamas/
Wirhet saduisa sanotut
Taicka päälle tarkoitetut:
Aina myöskin ahkeroitze
Awuista aiwan hymistä;
Olla omana Jumalan
Mäwäna ylimmäisen.
Sltte cuolet cmmialla
Ikas ilolla lopetat/
Johon armon andalohon
Sulle suokohon Jumala!



Ensimmäinen Satu.
Nlppia Naacka ja RlMn-

herran Naacka kelwotoinen
Lindu pahin parwesansa,

Ylöspaisunut pahasti
Hli säädyn ylppiaxi,
Näki snlgat suloisimmat
H>öyhemet warsin walitut,
Jotka puistat pudonnehet
Olit maahan mainittawat,
Lindu parwen paraftimtnan,
Nykin «kukoin cupeelda:
Näitä corjia cokoisi
Isombia ihellensa,
Nljllä pulffaxi puetti
Coko raatonsa coristi.
Cohta erkani copea
Naacka parwesia pakeni,
Kucko parwen parMmman
Cansan cnunrbin sekahan/
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longa keffettä kawelt
Sasteli aiwan häwyttä;
Mutta linlnlt ljuckahiunnat
Nijkin -Kukot cuuluislmmat,
Cohta waattehet waristit
Naakan paäldä nackaisiwat,
Cukin ottiwat omansa
Haikiasti haawottiwat,
Että parutta pakeni
Heistä erkani hewilla.
Tämän saunan saatuansa
Cowan ratkt rangaistuxen,
Tahto paeta takaisin
Surutta tygö sutllnja;
Mutta suku surullisen
Cansa hyljäsi catalan,
Työnsi poijes tyköänsä -

Sanoden näillä sanoilla;
Jos sinä tyhmä tytvnyt
Olisit pukubun omahan,
Etkä meitä ensinkänä
<Vlöncatzonut catala,
Totta onneres ollsit
Marsin ilman waiwasutta
Cansa ilon cmcklnaisen
Ehdon perästä elänyt.

Susi ja Lammas.
SO
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Ousi suunsa culwudesa
lanosa juuri jaloja,

Wirran wierehen samoisi
luori joen partahalie,
Cuhun Lammas curckuansa
DM cansa castamahan.
Susi yxln ykmmari
Lammas astu alemmaxi.
Sudella olt omana
Wielä tallella tapansa:
Murha mielesä macaisi
Oli tahto tappamahan:
Etzi syytä syngiätä
Alwosimsa ajatteli,
Päälle sambahan lakian
Willan-candajan catalan.
Ensin sanowi äkisti
Kysywi kyllä wihasa:
Miri ttirmelet minulda l
Weden selktan sewotati
Lammas pelwolla peräti
Wastaifi waplsewalnen:
Cuinga minä cultaiseni
Taidan tatroa wetesii
Sieldä wesi wetäywi
luorewi tännä teräwa.
<sunldua tämän totuden 1
wacaisimmnn wastauxen/
Susi suuttuwi enamlnin

.Ai Sö



Sanozvi wiela wihasii:
Cuma on cuusi culunna
Sttte siirtynyt ohitze,
Cuin sinä paha sieia
Mchan elkinen etana
Mua kjwasti kiroisit
Sadattelit sakeasti.
Lannyas wastaisi wacainen
EM pelwolla perali:
Eniba Mnä Ewäsimi
Ollut W.oill ftcnllynnä.
Susi suuweja wihasa
Sano juuri julnwdcsa:
Sen on tehnyt selkiästi
Sinun ilkta isäsi, ,
longa täbdcn joutumalla
Costan cohtakin sinulle.
Sijna jamasa siwalsi
Willa miehen wickelasti,
Surmasi munsa sisällä
Täytti, wahtan waillmaisen

Saw. femmonen sanottu
Nijta faiten tarkottawi,
Jotka rhtiwät etua
Syytä jumi svngmtä.
Että caatansg catalan
Satimihin saadaxensn,
IhmEn ilman wmtta
Lähimmäisen Leppejmmän.



Coira, joca culjetti liha
nmrua suusanja joen

poicki.
Kerran Coira cohdattua

Liba murun nmrkinaxi,
Läbti mmaban uhea
Saalis- simsa sutkimahan,
Weden wctclan ylitze
Poicti joen joutumaUa:
Näki uidesii uhean
Marjonsa weden sisällä,
Luuli coiran cohdanncnsa,"
Wiewan saalista samati,
Jota cahto cadebtien
Kyllä hädällä häristen 5Tahto taamuta äkisti
Saada saalista sitäkin;
Mutta waiwlmen waristt
Suustansa palan suloisen,
Ettei Mut ensinkäna
Syömistä syystä hywastä.

Nijn on ahneus alati
Peri juurin petollinen:
Jok' ei suowu ensinkanst
Lydy onnehen omahan,
Cadehtien cadottawi
Sengin wahaisen wälistä.A 4 ,4.'
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puinen warsin wacainet
Lindu pieni pijffuttawll

Kerran soimasi somasti
lanes parkaista pahasti,
Joka huusi lmikwsti
Wmkiasti walitteli,
Cotkan comisa cowisa
Cujehisa cuolettajan:
Kysy kyllä pistawllla
Näillä siinoilla saneli:
Mires lanes jätättänyt
Suurta surmasi pacnnuM
Sull on kewnet käpälöt
Liukas ltjkundo alati.
Mutta warpuisen w.,ratta
Puhuesa pulstlasti,
Tuli Haucka wn.ikosta
Kijattllen rijruhusti,
Joka puhuwan pusersi
Temmasi pilkan tekiän.
lanes cohta jattämasä
Heittämasa hengiänsä,
Tästä lobkais lohdutuxen
Wijmme sanaxi sanowt:
Suu saatra sude«l rirahan'
Nieli rarp.in laurasehen:

Msta waratotnna
Mua
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Mna haiwstt hämäisit,'
Astuit ansahan samaban
Waamhan warfin izohon,
losa kiwasti kitiset
Itket ilman hyödytystä.

Satu andawi sanottua
Opewren oikasewi:
AU6s lyoks lyödyn mieldä
Cctytä täytetyn sydändä,
Jo ft lyöty lysmaUickin
Täytetty
Coska waara cohtajawi
Lähtmmäistäs labestywi,
Silloln tmtawl sinua
Cansa cohdam cowasti.

5.
peuraa

Meura kerran kaydesänsi»
Wesi lahteen lahesa,

lCusa janonsa kipiän
Sammutti ylön sakean)
Pyfäy jnuri pyhästi
Cmnalastt cchomahaNs
Cuinga cuumottt cuwansa
Weden sileän sijäldä.
Cahtellesa caicki tyyni
Ihmetteli itziansä:

A H Sano
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Sano sarwensa bnwaxi
Caunihm caiketickin,
Mutta muutoin saariansa
Cowin boittri horisi.
Sitte äänen äkättyä
Mehtä miesten melkejmmän,
Hyppäs pelwosta hywäsn
lucrl aiwan aukiota,
Että jätti jälkebensä
EulkuduD cnnnon perästä,
Ajajat mwan äkisti
Coirat cansa caicki tyyni.
Aukon yywin hypättyä
Meni mehtähän tsohon,
Cuft tarttu culkemasta
Sattu ktjni sanvistansa,
Cusa coirat cobrasiwat
Saawuttiwat simvillisen,
Rupesswat ruhtomahan
Poiies bengia haneldä.
<ölliöln Peura päaflisri
Sanö curja cuoltesansa:
Obo! mua onneroinda

waiwasta eläinda!
WMn ymmärrän wacahafi
liman baluta hawaltM,
Että jalkani etusat
Jotka p-mpofin vahari,
Muun Mit aikanansa

Ensi
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Ensi pelwosta pelastit;
Mutta sarwct sanstcn hywät
Mulda tijtetyt kiw sti,
Minun saatit satimchm
Surman surkian kasihin.

6.
Rorppi ja Rettu.

Hörppi konttasi sisälle
Aukastusta acrunasta;

Sielda se juuston siwalsi
Ulos culjettt uhcan,
Jota sitten joutumalla
Ruma syömäban rupeisi,
kadwasa puun lawian
Coko corkian petäjän. .

Tämän juuston TeuraMan
Mustan warkahan
Näki kettu kawelewä
Astuwa puun alati,
Jolle pubkeis puhulnahan
Näillä sanoilla saneli:
O! sme Korppi corea
Lmdu caunis cmtttickm!
Sun on mlkasi suloiset
Höyhemes warsin walitut:
Olec caunis caswoildufi
EM ruma ruumMda;

A 6 Jos
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Jos sinä saattasit sanetta
Sunttas pulffasti puhua,
Tussin löytysi lahecs
Caldaistasi caunihinda.
Cohta Korppi puhumahan
Motti aiwan äkisti,
Sainalla suusta suloisen
Juuston waristi walitnnlonga Kettu joutumalla
Sltte suuhunsa siwalsi,
Sijta hauckasi halulla
Muhto cmckt ruaxensa.Korppi hämmästy corea
Huokais hulludens yW.

Nälkäiset Coimt.
(Mr Coirat nälkäiset

luoxewat joen siwna,
Ett' oli wedetty wetehen
Wuota uusi upotettu:
Tätä temmata ruari
Halafiwat hartaasti,
longa tähden joutumalla
Prin mielin yrtttiwat,
Wetta saamahan wahäri
Lackunalla laittamahan;
Mmm eipä ensiMnä

Wesi
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Wesi wetelä wäkennyt,
Eikä wiclä ennätetty
Saada saalista käsihin,
Ennen cuin cupu repeisi
Wahta halkesi waratom.

Nijn on aiwan awutoimn
Neuwo tyhmäjn tyheä.
Tyhmä aina ajatella
Saattawi kyllä sanoa:
!Nndesä Kärppä pinosit
pyri toista pyyramahan)
Mutta murhetta närewi
Hawaitzewt haikiasti,
Ett' on neuwo onnetoineu
Aiwml tyheä ajams.

Sammacko ja

herran Sammacko käkesi
Nälä-kotti näkemähän,

Cuinga Härkä heinickota
Käweli nurm! ketoa,
Jota cahto cadehtien
Mieli waärälla wäkehen.Eitä cadehtt catala
Mielesä pani pahari,
Ett' oli caunis castvannolda
Härkä coolda corea,

A 7 lon-



c ,4 >

longa tähden joutumalla
Ilman cauwan cabtomatta,
Nungonsa ruman pcrati
Pöllö pöybisti isori;
Kysi) sitte Nkiöilda
Lausu poika laumallensa:
Olenko m;na luitenga
Suurembi harjan sukua!
Pojat kielsiwat poristen
Toden tunnnstit totisen.
Covm Sainmacko copea
Ijnnosanja ilkiaia,
Raatonja ratti wabaisen
CoVottl paljo cowemmin,
Lausu cansa lapsillensa
Nijncuin ennengln akea:
Totta lienen tijarikin
Coolda harjan eokoinen
Pojcu wastaHt wacaiset
Taasen todella todistit:
Sua Harka suureininaxi
Wicla nayttäwt wikewa.
Sanunacko wihan waeja
Wiela nlppia yritti,
Näköänsä nayttalnahän
Harjan caldaista catala,
Mlnm halkesi mukonm
Sijna caalu cajwatesa,
Cuott cuumuteliesansa.

Nijn
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Nijn on yri ylppeilla
uki cadotus alati.

Haucka ja Kyhkyisit.
knlla monasti

Alwan sijpensir awulla,
Daukan hakewan edestä
Pahan kynsistä pakenit;
Mutta Haucba hakewainen
Ebtiwa elatustansa,
Oli wiekas wijmmeselda s
Suckela suunsa Mldä:
Ncuwou keri kelwollisen
Cawallmman caiketickin,
Cossa kysy knhknsilda
Nijlle pulffasti puheli:
Min aikanne alatt
!Ika päiwaune iloiset,
Muehen musa -mnutteletta
Pelwon suurimlnan peräti i
Min muwt rakastatte
Elamata evmoindai
Jos te taiten tähtösittä
Ottasltta omarenna,
Minun ruman Nuhtinaxi
!CuninaaN cuulusari,
Totta teidän temmajaisitt
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Warjelisin wakaiftsti,
Maarasta ilmi isostaWakiwallasta waleen.
Tämän pulffian pukeen
Waicka warsin petollisen,
Kyhkyset uffoU uhean
Anqaraxi ajattelit:
Otit ikehen ilolla
Alle Haukan hallituren
Mutta Haucka l)allituxen
Saatua wallan wacaiseN/
Kyhkyisia kynsillänsä
Curjia cowin curitti,
Nijtä nurmelle nucutti
Pani paki paistirensa.
Sltte kyhkynen siwta
M lausu latiastt:
Mixi mielellä hywalla
Waaran wastahan otimme?
Syystä kyllä syngiästä
Mmat kärfimlnä käräjät.
Allös uskoko usejn
Eaickia caho hywäxi,
Ihmisia ilman alla
Majlmaja matawia.
Moni on suusta suloinen
Liukas kjelen lljkunnolda,
Mutta petoxen peräti
Wilpin alati wlhaisen,

.SO
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Svöstäwi sydämmestansä
Sijrtäwi cohden sinua.

Hmmä, joka löxfi tMättwijna astian ajellemasta.

Herran Ämmä abknwäinen
Caatuwalnen cakamhanLöysi tynnyrin tyhean

Astian ajelemasta,
Josta lahja laffettuna
Wijna jo oli otettu,.
Mutta jätetty jälelle
Sacka pohjahan samea,
longa sitten sisustata
Haisteli halun pemsta,
Cansa puhkeis pnhunmhan
Milla janowi sanoilla t
Oho sjunattu sisusta
Haju suuresti suloinen l
Totta on wilja wikcwä
Mahtanut olla makea,
Coffa jaännöxtt jameat
Hajun andawat haluisen.

Satu navttawi janottu
Eli muutoin lnuistuttawt,
EM kello kelwollinen
Wnestä warfin äteä,
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Cauwns cuuluwi cujitte
Cmmihisti cajajawi.
Hywät awut alitusti
Hywan saattawat simoman:
Nijsta aina nhkeroitze.
Nijta harjota halulla.

11. ,

Wuori synnyttämä.

<Kuori kerran kelwoxehen
Lapsen pijncchan lamau,

losa äänsi äkeästi
Waikeastt walltteli:
Olikin suuri odotus
Majlmasa lnaintttawa/
Sitä nahda sikiatä
Kyllä outoa kyW;
Mutta lapsen laadullisen
Sijwo Män siahan,
Työnsi Hijren hiliaxensa.
Ennen nähtynä eläwän.

Nonella owat mokomat
Aiwan suuret atlvoturet,
Jotka paatywat peräti
Raukeawat rapackohon.

l2.
Susi ja Roira.

Koira
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Aoira lijari lihawa
Ktjldäwä korea,

Susi suuri, nälkähinen /

Laida, Lamasa olewa,
Tiellä Hten tuliwat
Waelsiwat waftatusten.
Ensin toistansa todella
Teräwästi terweytit:
Sitte Susi surkeasti
Cohta koiralda kysywi:
Mistä täkän temmanunnnä
Olet karwan kaunihimmani
Mistä ruasta ruwennut
Sinä ljenct lihomahan s
Minä joka mjelestant
Olen Sna Suckelambi,

kowin lamahan
Nännyn nälkähän peräti.'
Koira waftasi korea
Sano snullansa Sudelle:
Saatat sinäkin samati
Ehtiä finnn ettms,
Parahiten palwellesa
Herroja henqes perästä.
Susi tafen surkiasti
Kysywt knttä halulla:
Cuiuga olla multainen
Paljon palwella pitäwi.
Koira cohta wastauxen

Tä-
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Mmän andawt anotutr:
Että wartia »vakainen
Olisit owen ohesia;
Että päiwällä peräti
Yöllä cansa caikctickin,
Caihtet kartanon hywästt
Estät waaran warkahista>Tätä Susi suloisesti
Curja cuunteli ilolla,
Sekä sitttn siwlästi
Koiralle cobta sanowi:
Miren minä mielelläni
Tätä caickia tekisi?
Totta palwelus parembi
Ombi keino kewiämbl,
Että asua alati
Katon alla kaunibisti,
Nuan chödä runjahimman
Ilman waiwata ilolla,
Cuin olla kulun nojasa
A'la Taiwahan alati,
Kärsiä kelpo wilua
Parahia packasta,
Lulni tnissuja lujia
Sakeoita satehia,
Suulla tyvi tyheätta

wahtan wailinaifen.
Koira cuhtu culkemahan

Syden cansanft EMlam
Co-.
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Costa käymähän käkesitAlottelit astumahan,
Susiwielä wickelasti
Konna Koiralle sanowi:
Cuule Toweri totinen
Vlimmamen Mäwäniz
Sinun kaulas karwatoina
Paljahana paistajawi:
Cuka carwat
Mistä tullut tuomlnosexi?Koira esteli ensinnä
Aio walheri asian;
Mutta että edcskasin
Suureni Suden kysymys,
Toden tunnusti totisenNäillä sanowl sanoilla:
Että häijysti härisen
Olen willittv wihmnen,
Nijn on kablet kaulahani
Annettu aika tawasta,
Paiwä caudet kaunihistt
Makeasti maataxeni;
Mutta yöllä ylpiästi
Olen wartia wakainen:
EKdon päalbä elatusta
Sitte siilien kannetahan,
Nuan caiken kaunihinunan
lämeöita jäännöria,
Luita lujia peräti

Caw
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Cansa leiwan kappaleita,
Mulle Herrat heittelewat
Parahiten Palkolliset.
Tule cansant Catala
Ota waan onnestasi;

Susi wchdoin wijmmclsexi
Sijhen wastasi wakainen -

Koe Koira kätihisi
Culje ilman kumppania:
Olkohon onni Sinulla
Hywat paiwät paatynehet:
Mulla wapaus walittu
Pnrkimatta Pysyköhön.
Waick' on wahtani monasti
Suuret suoleni tnheat,
Nijn. en kanna kahlehiq
Kangioim kaulaAni/Enqä ole onnelM
Sidottu Sinun tawallas.

Meri Miehet.
herran lnendnä Merelle

Lainehille laiwan cansa,
Meri mjchet melkiäbän
Tulit illllahan isohoNl
Aallot alusta aielit
Udtasit upottamahan:
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Miebet wärasa wapisit
Kowin pelkässt peräti,
Tulemansa tuonelahan ,
Weden wetelan läpihte.
Mutta wäen wakewasti
Sitä suuresti sureista,
Tuuli tympeä tyweni
Juna angara aftttu,
Josta ilo joutumalla
.Waen sekahan wetay.
Silloin hahden hallltzia
Pulska Miehille puheli:
Ei pidä pitkin juren
Eikä iloita isosti;
Sillä maja majlmasia
Tämä waiwanen lvaellus,
Ombi heicko halywälnen
Mutos ilon ja murehen.
Coffa onni oikasewi
Kätensä kelpo hywästi.
Silloin pitawi Imua
Olla walmis ottamahan;
3)lutta tuldua murehen
Mastoin käymisen käsihin,
Olla toiwosa totisen
Kelwoxesti karsiwäisen.

,4.
Mmahmen jn Ntirwätten.

Ker-
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herran muan Murabinen
*" Sekä kärwänen kewiä,
Rikeneltä rWeliwat
Cahden kesken kamppaelit,
Cumpi heistä cuulusampi
Oli onnesta parempi-

Ensin kärwänen käkesi
Tällä lailla lausumahan:
Etpä taida ensinkänä
Wetäyä werraxeni.
Minä kirckohon kiwasti.
Culjen tunnolla hywälla,
losa astun alttarille
Lentelen paikat parabat:
Menen hopusa bowihin ,Linnahan ilmi isohon, ,

Cusa minä kuningahan
kamun pää laelle:
Waimo wäelle wäleen
Näpperöille Neitosille,
Annan suuta suckelastt
Makeasti maiskuttelen:
Empä minä ensinkäna
Tehe työtä työlähästi,
Mutta ruan runsahlmman
Ebdon päaldä elamren,
Mulle onni oikasewi
Andawt hnwin alati.
Wmsingo sinä wagasti

Tch
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Taidat mka Talonpoika
Mitä etM etuja
Olla ntjsta osallinen?

Murcchinen mutamilla
Saatti wastata sanoilla:
Seka kirkosta kiwastt
Että lijon Llnnasakin,
Sna warsin wainotahan
Wtbatahan wieckahasti.
Kyllä sanot sakeasti
Kcrffajat kelpo hywästi,
Että culjet kuningasten,
Laffeut pää laelle,
Suuta cansa suckelastt
Antelet acta wäelle;
Mutta coska koreasti
Kesä cauden kempimällii
Minä ehdin elatusta
Walmistan talwen
Sinun sijwota peräti
Näen syöwas syngtästi
Talckunat nurkan takana
Nijden päällä parlsewan.
Ettei työtä ensinkänä
Sulla ole otollista,
Nijn olet typi tnbeä
Cansa chikesta kalusta:,Etpä maaten markat tuleIstuin Fu hopeat.

A Sij
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Sijtä pulffasti puhelet
Kelwoxesti kerffaelet.
Jota joutasit häwyllä
Waiketa warsiu waleen.
Kyllä kerkiät kesällä
Puhumahan pulffiasti;
Mutta talwen tarjottua
Wilun ollessa wikewän
Suljet Susi smkiasti
Tukit turpposi äkisti,
Coffa joudut kohmelohon
Tyhmä tyrmistyt wiluhun.
Silloin minä mielelläni
Ilman waarata isota,
Matelen maan sisähän
Hywän pesäni perille,
Ruan ärehen akean
Kesällä hywin kerätyn.

Ihmisen joka ilolla
Ahkeroitzewi alati,
Awuista aiwan jaloista
Tahi tawoista hywistä,
Caicki cahtowat hywäxi
Arwosa aina pitäwät;
Mutta jotka ihtansa
Keywat kerffaten hywäxi,
Että sadansa etua
Cuultaxensa cunniata,
Kjelellansa kljrehriwät
Wuwat alle hapian. Kje«



(27 )

MaMmjehet ja Ryswäri.
Miestä caxi caunihisti

Tjeta wakaista waelsit;
Pri Pelkuri peräti
Toinen rohkia, rotewa.

Näitä wastahan waelsi
Cobden Nyöwärl cokewi,
Joka tahto tawarata
Puna rahoa pudisti,
Uhkais murhalla uhea
Tapon hastolla hakea.

Pelkuri hvppäs hywasti
Paki mehtähan pakeni;
Mutta rohkia rupesi
Mjeben lailla mjeckahansa,
longa pisti pikaisesti
diynttäs Ryöwärin sisähän,
Että caatu caiketickin
Culki Cnoleman majohin.
Cohta Pelkuri cokewi,
Tasen paosta takaisin:
Mjeli mjeckahan wetay
Naudan temmasi teräwän,

pisti pikaisesti
Ijnnolla warsin isolla,
Miestä ennen äkeästi
Surkeasti surmattua,
Sanowi ccmsa samalla

B 2 Täl-
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lailla lasketteli:Minä costan cohdallensaMtyren ylppejmmän,
Annan aiwotnn pahimman
Palkan pahan teklälle.

Rohkla sitte siwiä
Puhu pulsta Pelkurille:
Mahdoit äsken, äkeästi
Samat sanoa sanasi
Että ijntoni ison
Dlis karkia kajonnut,
Cuunnellessa rumppalini
Sanat rohkiat sanowan,
Watcka muutoin wapisewa
Paha mehtahän pakenit.
Nyt jo pistä pikaisesti
Tunge tuppeben asehes,
Kjeles cansa kijrehesti
Sulkeo suusi sisähän:
Kyllä näyttänyt kykysi
Olet mjelest minulle;
Knllä Mesi mjehulltnen
Karhun caldainen peräti,
Olet onnen ohjatesaHywm kaydesa kätehen;
Mutta waarasa wapiset
Jätät länexen tawalla.

i<s.
Rll
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kuningasta pyytawätset.
Sammakot.

S«ku suuri Sammakoiden -

Kelpo parwikämpiwälsten,
Elit edusa hywäsä
Uheastt ulstentelit,
Aukosa wesi arosa
Laweasa lmnmlkosa,
losa cummasti kurisit
Huusit hullusti peräti,
Kuningasta cuulusata
Hajt kelpo haldtara,
Joka joukon juonellisen
Semmosen ylönsekawcm
Pitäs ptckustn kurtsa
Laittas laju pelwon alle.
Tämä aant etäälle
Cuulu Curcku Taiwahasen:
Josta pu pudotettihin
Lammickohon laffettlhiN/
Hakiotlle haldiari
Kuningnxi cuulusaxi.

Cohta cuin tämä Kuningas
Pölcky pötkähti wetehen,
Wchwa saawutti wapistns:
Alammaiset aiwan huonot,.
Päänsä pelwolla perätt
Weden sisälle wetlwät,

V 3 M
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losst kuriat cmmteliwat,
Knllä hetken kyyristelit.
Wibdoin yxi wijjahastt
-Hiljaxensa hiwuttelt
Päänsä poijes peitonalda
Silmänjä weden sisaldä,
Cahto caikella halulla
Kuningasta kurkisteli,
lonqa cossa cokonansa
Näki seka semmoisen,
Cohsa toisetkin cokoist
Huusi caicki cahtoniahan.
Cuin oli pelko peräti
Heistä poijes pojkennunna,
Parwt parahin cokou
Pölkyn aärehen äkisti,
Sitä haukuit haikiasti
Plön haijystt hawaisit:
Wielä myöskin wickelästi
Wasta waikustit paremmin,
Että Talwas taitawalnman
Andaisi awullisemman,
Herran heille haldian
Kuningari culjetaisi.

Cohta heille heitettihin
Armotoinen annettihin,
Costa ruman Nuhtiuaxl
Wesi-kärmehen käsitit,
Joka HMfts hampaitta

Cmjia
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Curjia kowin kuritti,
'Että annoit alttlhirt
Heitit henqensä peräti.

Cuka taisi Ktmingahan
Padan käsistä paeta i

Huru suureri casoisi/
Wapistus warfin ison.
Cnttennl kurjat lähetit
Saatit sanan TaiwahM,"
Että ehtisi awuri
Heitä auttasi bädasa;
Mutta saiwat murhettisen
Warsin tämän wastauxen:
Että hywän hlMsiwät
Curja joucko KuningahaNM
Karsiköhöt kelworestt
Paitzi hetken helpotusta,
Paban paljoa curia
Ansaittua armotoinda.

Opi tästä onnehesi
Sinä tyhmä tytymähan.
Tahto Taiwahan parahin

olkohon suloinen;
Mä sodi sokeasti
Sitä ivastahan wakalsta;
Mutoin murhetta hawaitzet
Wart otat »vahingolla,
Että peräti petetty
Olet aiwan onnetoinen.

V 4 I7<
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17.
Lehmä, wuohi, Lammas

ja Jalopeura.
Gerran Lehmä kelwolunen,
' Wuohi ja Lammas lakea,s

Jalopeuran peljattäwan
Cansa cauhian
Menit mehtahan isohon
Warsin cauwas warwickohon,
Pydmia Pitämähän
Sallbia sauttamahan:
Siellä cohta cobtasiwatpeuran kelwoxen käsitit,
Jota, coffa joutumalla
Saalista sanqett isoa,
Jalopeura jakamahan
Ruma tumppalt rupesi,
Toisille todella
Sanowi näillä sanoilla:
Otan osan ensimmäisen
Snuren juhtehen nimeni:
Toisen osan totisesti
Pidän cansa caunihistt,
Ett' on wolma woittamatoitt
Cunto cuulmsa minulla:
Wielä cobta colmannengitt
Otan osan itclleni,
Sijhm suoleni snlawat

Wah«



Wahta waatipi minua:
Neljäs osa nahtawasti
Sekin seurapi minua,
Muutoin mustelmat usiat
Hawat cowat liatsewaistt,
Teitä cohta cchtajawat
Täsä patckasa pahasti.

Min otti osarensa
Coko Saalihin cokoisi.

Opi piki wälttämähän
Caunihisti carttamahan
Suuren seuroja Imeisen
Cortiamlnan kolinoita.

-iB-
Sammackoin puhet

auringosta.
Eerran auringon ajatus

Oli lvainoa walita,
Jota peljästyit peräti
sammakot sangen isosti,
Kanen äkean lähetit

Tahtejn terawan. .

Cohta jjeNä kysyttihin
Wastausta wadittihin.
Mistä systä syllgiästa
Cuinga paljosta pahasta /

Tuli wmkia walltus
.

B 5 Pel-
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Pelko'muhia kasoisi?
Sijhen wastawi Wakainen
Pxi Sammacko sanowi:
Cossa auringo alati
Hpt yxin ollesansa,
Caicki lammikot lawiat
CuumudeM cuiwajawi,
Että meidän mannicköhön
Cuotta cuiwalle piteä,
Cuinga paljoa pahembi
Sitte on paistet olewa,
Cmn on lapsia latonut/
Sikiöitä sijttänynnä.

Se on oppi olettama
Tasta samasta sadusta:
Wanhemmat aina wakaiset
Sijtäwät sijwo sikiat;
Mutta pahat pahendawat
Lapsi laumansa peräti,
Että elidolla elawat
Ilkeydeja ikanla.

19.
Susi ja Rurki.

Ausi suuresi: hädäjä
Oli kerran kelworesa,

Cuin ei poijes curkustansa
Taitanut luuta lumoa, -
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Joka sinne joutununna
Oli syödesä sywälle;
Labmt lujimmat lupaiff
Tarjosi palkan parahan,
Sille joka jongun neuwon
Awnn andmsi parahan;
Mutta caicki kauhiasti
Sitä pelkäsit petoa.

Kurki wickelästi
Pisti kaulansa pisimmän,
Suden suurenen kitahan
Kaulahan Pedon kawalan,
(longa ensin joutumalla
Wannotti warsin hywari
Ettei eläisi pahasti
Surma temppuja tekisi
Wjan kaulasta karisti
Pahan hywäri paransi.

Wielä Kurki wijmeiseri
Paisti palckansi Sudelda;
Mutta Susi suurudella
Sano sanqen rohkiastt:Kljtä että kidastani
Pääsit Kurki kurkustani,
Etten pulstasti puraissut
Sinun Päätäs pehmittänyt'
Stjhen tydy Tnwmätöin '

Sijn on palkasi paraten.
Todella wanhat wakaiset

B 6 Sa
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laskuja simowat:Paljon retkiä pahalla
Omdi Juoma jorolla;
Aen pahan tawat sim<s
Se Caiwan tähdet luko
Meren aUot arwoapi.

2c>.

Caxi Hsuxltomda ett
paljas päätä.

tietä käwelewä
*" Miesi maalla lnatkustawa/
lolda Hiuxer hiwllnehet
Oli poijes poikennehet
Löysi kannnan kaunihimman
Pulikan tjelle pudonnehen.
Tämän onnensa osotti
Kiljahdellen kijrchesti,
Toiselle, joka tulowi
Toista tjetä, Tomerille,
longa katto kaljamana
Oli cansa karwatoinna:
Sille pnlffasti puheli
Sanowi näillä sanoilla:
Olis onni oitassunnaMeille calun kaunihimlnan,
Mutt' on baiwale haosia
puutos mllunna tukasta;

Sitä
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Sitä paljon papottlwat
Paniwat cowin pahan,
Saalihiu sijna samana
Poijes wistafit wihasia.

Nijnpa toiwo totiseM
Ajatus aiwan tapera,
Monen turlmri tulewi
Mypi warsin wastuxexi.

21.

parran saaneista wuo
hista.

Eossa Wuohet woittanunna
Oliwat armon anotun,

Panna parta leuwallensa
Kaunis kaulansa etehen,
Sitä Puklt puuttumata
Cowln pahan paniwat,
Että edun parahimman
Heildä Cunnian tukistit.

Mutta Taata Taiwahinen
Sano pulffta Pukeille:
Saatte sallia todella
Karsia kelpo hywästi,
Että waimonne walitut
Puolisonne pulffejmuiat,
Parran kandan>at parahan
Miesten caldmsen camalan,

B 7 Co-
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Coffa ei he ensinkanä
Sinä ilmoissa ikänä,
Taida urosten tawoissa
Wetäyä werraxenna.

Joka pulffasta pugusta
Caswannosta caunihista,
Toimen paättawi totisen
Awut hywat arwoapi,
Se on peräti petetty
Saatu sangohin pahoin.

22.

Aärmet ja Rauta.

herran karmet kämpinynnH
" Oli Pajahan osannut/
losa haki halun cansa
Ehti hengen elatusta.
Wiimein Wijlahan purasi
Nautahan ratki cowahan,
losa äänsi äkeästi
Sanowi näillä sanoilla:
Mua hullu hukuttawas
Luulit purresas lujasti,
Mutta koffeisa kowahan
Hampahasi hawottelit:
Allös eneä yritä
Mjeltä minubun pitaö,
Joka kyllä joutumalla

II-
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Ilman armota alati,
Teen lastut teraristä
Raatelen raudat parahat.

Satu semmoinen siinottuTämän opin oikasewl:
Aina pakene pahoja
Ihmisiä ilkeöitä.
M painele paremman
Cansa karttua wetäö,
Ettet waarahan wajoa
Astusi alle hapiän.

23.
Kettu ja pucki.

kerran käydesanjä
Waicko juuri juostesansa,

Marisi warsin äkisti
Kaiwon sisälle katoisi,
lost' ei ylös yxinälH
laxanut jalo hypätä.

Sinne paras parrallinen
Pncki pulssia peräti,
luori juoman tarpehesa
Wettä saamahan samoisi,
Puheli pudonnehelle
Kctulda cohta kysywt:
Ongo tasä ollengana
Hywin wettä ja hywea?
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Willa > händä wijsahasti
Wasttnsi warsin jalosti:
Weljeni! wettä suloistaTäal on kyllä kysymatä.
Olen iuonunna jotakin
Apu lailla lackinunna,
Wielä cuitenni kupuni
Aina anowi enamman:
Sijrrystä pian Sinäkin
Tänne Weickoni wetäy.
Cohta itzcnsä ilolla
Pucki kaiwohon pudotti;
Mutta kettu kewiästi
Pukin sarwihin samoisi,
Mjden paälda pänllisexi
Ulos hyppäsi hpwästi,
Jätti Curjan cuolemahan
Kaiwon sisälle Catalan.

Ala Sinun etuasi
Toisen pahalla paranna.
Jos Sinä joudut johonni
Waaraban warsin isohon,
Elä itzes ilkiästi
Sijnä käytä ketun lailla,
Mutta auta ahkerasti
Molewaista Cumppanias.
Armottomuden alati
Armottowat ansaltzewat.
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24.

Smarisia tullut
LäMri.

Että nälkä nähtäwasti
Ahdisti aiwan cowasti,

Suuttu Sutari mukoma
Kelwotoin kengän tekiä,
Tuohon työhönsä tylyhyn
Alati awuttomahan,
Caicki nahat, yastalimet
Piki pallit parahimmat/
Kaawat, pihalle karisti
Lestat louckohon lähetti;
Teki itzensä isori
Walehteli wakaisexi,
Läkitysten Laittajaxi
Totisen Tohtorin,
Sano kenna saattawansaTehdä kyllä teräwästl/
Pulweria pulssiata
Läickywäta läkitysta,
Joka tuffat tuimimmatknt
Woittawi myrkyngin woiman.

Mutta tauti tarttuwainen
Sairaus simqen kowastiLahestywt Märia
TM awun MM

Sy«
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Sysäjawi syrjällensä
Cohta Pahnojn panewi.

Silloin culkewi Kuinngas
Tulowi hänen tygönjä,
Pian wettä pikarilla
Tuoda kässewi tupahan,
Johon pulwerin pudisti
Pani pahan läkityren
Tehdyn kengän tekiälda
Suuttunelda Sutarilda,
Stjhen myrckya sekahan
Oli canja kaatawana,
Pani palkan parahiuunan
Wierehen wesi pikarin,
Kassi Sairahan sanotun
Ulos juoda julkeasti.
Mutta Sairas sangen cowln
Sitä pelkäsi peräti;
Hylkäsi lwwan pikarin
Hnnä palkan parahimman;
Tunnusti cansa Catala
Pelwosansa päällisen,
Ett' on tnllut Tohtorixt
Läkäriri lähtenynnä,
Nijncuin tyhmä, taltamatoin
Cansan Pettäjä peräti;
Ettei ymmärrä enämmin
Läkltysten luonnon päälle,
<3uln Lammas latinan päälle

Aasi
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Aasi tansin taitawimlnan,
Euin Hijri Hewoisen päälle
Koira cuutaman miehen.

Silloin cuhtiwi Kuningas
Kaupungin Cansan cokohon/
Sille pulssasti puheli
Sano sangen lepMsti:
Euinga te terweydenne
Heikon hengenne peräti,
Sille kärsitte kasihin
Uffotta kyllä usejn,
longa ej Teille tekemät
Kengät känä kelwmmeet?
Euinga Päänne pelastawt
Taudin alda auttelewi,
lor ei kylläri kyenny
laxanunna Jalkojanne,
Puoffaroida puutoxefa
Relpo kengisä piteä s
Suuri on Teillä sokeus
Pjeni perähän ajatus!

Nijn on alati ajatus
Cansan Tyhmä ja typerä:
Eipä warsm wakaisutta
Sijna ole ollengana.

25'
Sijri ja Sammftcko.

Ker«
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Herran Hijri herkullisenAnto ison aterian;
Sano silloin Sammakolle
Talla lailla leffetteli:Tule minun tupahani
Mu asun siahani
Ruan aarehen akean
Warsin hywin walniistetun>Kyllä mulla kypsynyttä
Ombt ehdolta eloa,
loffon watassa waron
Olis ontta Suolikossa!

Coffa' Sammacko kokenutOli syödä syngiästi,
Cabto kyllä karsahasti
Cadet silmillä Catala,
Hijren herckuja hywiä
Edullista elamatä/
Ajatteli aiwosansaPaatti tyly tykönänsä,
Surman cautta surkejmman
Saada hengiä haneldä:
Kijtti cuitenni kiwasttViuan edestä äkean,
Cuhtu cansa cawalasti
Hijren hiljasm tykönsä,
Sano: Welt simttanetkolTuftg turkanen tyköni,
Joka asun kannen M

Wc'
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jWeden wetelän sisällä;
Cahtomahan Catalata
Elämäta edutoinda:
Pidä ruat pickaraiset
Herkut heikommat hywänät
Mutta tzttet eryribin
Weden alla wetäyisi,
Tahdon, Minä Mttawasti
Langan (.ansa caunihisti.
Sinun jalkasi sitoa
Kljnj minun kinttuhuni,
Wiedä hywän wierahant
Silla tawalla talohon.

Hljri suostu suloisihinNaihm Sammakon sanohin.'
Coffa langa laitettuna

Oli solnlettu somasti,
-tzyppäs Sammacko hywästi
Kouttas coko konkclostt,
W eti ansansa wetehen
Hijri raukan
Joka coffa jouttmehen
Näki Curja Cuolemansa,
Wesi kaulasa Catala
Wiclä sano Sammakolle:
Kyllä löytywi kylaM
Wiela maalla matkustawi/
Joka sinun liwottonatKonngst juones kostajawi.

Cuin
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Cuin oli hetki culunut
M tijma tipahtanut,
Näki Lintu nälkahinen
-daucka hallulla hawaitzi.
Että elosta erennyt
Hijri cuollut culjeffeli,
Weden seljäsa sekawan
Caiketickin kalwon alla,
Jota taamusi Mwalla
Iffi isolla ilolla,
Sijna Sammacko samasa
Medestä ylös wetay,
Jotka joudutti molemmat
Surma suuhunsa sukaisi.

Nijn on majn Mailmasa
Wirhi tännnä wicckautta;
Mutta lopun nmrhelltftn
Wijmein wiekaus nakewi.

26.

Nadmet ja Talonpoika.

<))xl ilkeä ImeinenKissistunut tijttämätöin,
Wäkewasti werrataban
Kämpiwahan karmebesen,
Josta Satu sanottawa
Tämä pulssasti pubuwi:
M maita mattustawaTai»
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Taitawatnen Talonpoika,
Kerran kärmehen tapasi
Madon Maata kalwawaisen,
Joka packasen parahan
Kylmän kynsija cowiluman/
Oli typi tyrmistynyt
Cokonansa kontistunut:
Tämän ylös temmajawi
Pani Pölönen powehen,
Että siellä entisellen
Olts wirhi wirkistynyt.

Cossa Kärmet kelwoxesti
Oli konna kostununna/
Cohta pisti pikaisesti
Hackas myrckv hampajlla/
Tätä hywin Tekläta
Auttajata armollista,
Että culki Cuollon tjelle
Tuli Tuonen wierahaxi.

27-
Carl wihamjestä.

CM jotka cauhiasti
Niettahasti rijteliwät.

Olit lnennynna merelle
Alureben astununna:
Pxl keulassa kähisiToimn toruwi perM:

II-
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Ilma ikeä kasoisiTuli wuli tuimimmaxi/Joka alusta alati
Übkasi upottamahan.
Silloin se joka peraM
Oli kaiutin katolla,
Kysy hahden haldialda,
Ison Paatin Isänaldä;
CulNlnan puolen culkewastaAjattelet aluresta,
Ensin syöstowan sywaban
Meren pohjahan menewan?

Kippari wastais wakainett'
Sano habdeu hallitzia:Keula keickuwa eniMAallon sisähän ajaren.

Siihen sanowi sanottu
Sama ilkeä imeinen:
Nvt millä mjeli bywälla
Culjen Cuoleman majahan,
Että edellä menewi
Wastatynttä
Wieckahin wiholtiseni
Rietas rijta kumpalini.

Nijn on ihmisen isoxi
Paha Sisu paisununna,
Ettei huoli ensinkanä
Pidä pjenindä lukua
Hjelm onnesta omasta
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Mahingösta waikiM,'
Saati toisen totisesti
loll' on wirhtsti wihoa
Satlmehen sattajawi
Alle waiwan ja wahingon^

28.
tNurahisit jaseinäSirck<;.
Zalwen tuldua tasaisen

Wilun saatua wikewän,
Murahis joucko mukolna
Kusiaiset cuiivasiwat,
Suloisia suuruxia
Warsin wahwoja jywiä,
Jotka cowin costunehht
Olit caictl caftummna.

Tämän näki nälkähinen
Sircw smhen
Joka masta rukoili
Ano heildä apprackata.

Mutta cohtc, MuraWkSilloin Sirkalda kysywät:
Mitä olet onnetoinen
Tchnyt kelwotoin kesällä 3Mabdoit kesällä kerätäTalwen warat walmistellav

Sircka wastaisi Siweä
laillansa katala:

E Eipz
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Eipä fijhen ensinkänä
Meidän joucko joutanunna;
Minuy aikani alati
Culu pätwäni peratt,
Weifttesa, wakewastt
Somaisesti soitellesii.

Cuulttua Curjan puheeti
Tamqn wahwan
Murahistt muutamilla
Wiela sanowltt sanoilla:
SomcuseU soittamahan,
Nijn nyt hyppea hywasti
D'nsoa talwen ajalla.

Joka laissa Lauwandaina
Se on musta Sunundama?
Jok' ei lijku lmckchasti
Elon aikana alati,
Sitä nälkä nWäwästi
Cowat sanat cohtajawat.

29.
tvanha Jalopeura ja

RettU.
s)li Man isohon

: lawmura jaxanunna;
Mufta cvE? cokrmnsa
Cunto kehnon Msi,

Ettel
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! Ettei'hengen elatusta
Tainnut tarpexi tawata,

, Nijn on pannut
Maata majansa Wlle,
Siellä itzensa isosti
Sano sangen ftirahaxi,
Ett' olis caicki elawat
Sauttnnut sangen äkisti,
Jotka handä hädäsänsäWa taudin angarimman,
luoxlt joukosa isosa
Caiketickin tahtomahan.

Tämä neswo NälkähWNwtttl aiwan hywästi:
Caicki jotka tahtomahan
Tuota luolahan tuliwat,
Sjellä supi surmattihin
lalopeumlda jalosti.

Wthdoin Kettu wieckahasttTuli cansa cawalasti,
Luikahti luolan owelle
Mutt' ei sijrtynyt sisälle.

Jalopeura Mamatoin
Cohta ketulda tysywl:
Minqä tabden teräwäfttEt sinä tule sisälle,
Mua cowin murbellista
Eatalata tahtomahani

Kettu wastaifi kewiä
3 2 Sany
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Sano sangen wijsahasti:
Sitä, minä silmilläni
Cahwn pelwolla peräti,
Että jäljet jämejmmät
Astelet aiwan usiat,
Sinne wlettäwät sisälle
Mutt' et ulos enstnkänä.

Sijtä paikasta palaisi
Kettu kaweli tätihin.

Niju yxt ymmärtäwainen
Taitawi tarcka Imeinen,
Waaratt wälttea walistäAina paeta pahoa.

30.
Nxi wanha Mies.

Kä isohon ikähän
Warsin wanhaxi elänyt,'

Kerran mehtähan käwelt
Tallusteli takalohon,
Poltto puita hakemahan
Padan alle pandawia.

Costa oli coonnnnna
Tcikmt tasMscil latonut,
Cohden corewt katoa
Cuorman cansa culiestetta;
Mutta wasmnys walilla
Oowa cohmsi waplsms,

EttZ
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Että pu icnorman pudotti
Nisu takan tanterelle,
Ite lstumen parahan
Sautti sammal
losa cossa cokonansa
Astu mjeleben ajatus,
Cuinga isosa ijasä
Kavpi tehnoxi peräti,
Ettei jara ensiutänä
Ehtiä elatustansa,
Nijn sitä sijnä isosti
Totisesti toiwottapi.
Että Tuoni jo tulisi
Culkis Cpolema piannl,
Joka waiwat waikejmnmt
Paiwat päattaist pahimmat.
. Cuolema cuuli äkisti

Aijanhuonou buotauxet,
Astu astelet teräwat
Tuohon paickahan tulikint
Hysy kyllä kijrehesti
Äijä Paralda äkeä:
Mitästä sinä minusta
Tahdot Curja Cuolemasta?

Wanha wapifi enämminPeljästy cowin peräti,
Catu caikella tawalla
Cuolenmnsa cuhumista,
SWO sangen teräwästt,

OH M5
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WastM warsin äkisti:
Ilman istun itexem
En minä tahdo mitään/
Anon awun andajata
Sitä Curja cuulustelen/
Joka tackani tasaisen
Olkapäille ojentaisi.

Sijna samassa fiwalssTakan tasen hartioille,
Lähti juuri juoremahait
Käwa cohdon cowästi,
Eikä rohjennut enämbi
Totisesti tohtinunna,
Silmiä siwutte sijM
Tahi cahtoa takaisin.

Niju on isä ihmisittä
Cuoleman velko peräti.
Waicka wanvat waikiaxi
Ijän cansa caswajawat,
Cuittnnt Curjat pitawät
Waicka warsin canlalasti,
Elämänsä
Heikon hengeusa hywänä.

Zl-
Nxi Rissa.

Eerran KW kitwennynnst
Hll Paiahan osauuut<

.
- Siel'
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Siellä Wijlan wieckahimmal»
Naudan raswaisen tapasi,
Jota joutu nuolemahan
Kjclen cansa kijrekesli.
Costa kjelestä kipinät
Weri wijlahan wetay,
Kissi isosti iloitzi
Mjeli hywästa hyrisi,
Luuli wijlasta lujasta
Wcren ulos wetäywän,
lonqa tähden jomumallch
Sitä nuoli, fijhen asti
Erta kjeli kipeneixi
Caicki culu ja catoifi.

Satu sangen selkiastiIhmisille illnoittawi,
Cuinga veräti petetyt
Owat ahnehet alati:
Cumga waaran wallttistawatItellenja ilkejmman.

32.
Mies ja tVaimo^

Nri julki lulnalinen"5 Waimo wijsas jawakaineN/Näki pulssau PuolisonsaMiehen suuresti surewan,
Wahingota waMata

C 4 SM!



( 55 )

Heitä
longa tähden teMoästi
Waimo warsin wijsahasti
Gano lohduws sanoja
Mällenlä akeöitä,
Käffi suuttua smuhun
Murhen carkotella.

Ettei Mesi ensinkanä
todella totellut,

Mutta murehti isosti
Wilwo yöllä waikiasti,
Watwo aamun äljcttua

coittaisa corean,
Nupeisi cowin rumasti
Huutamahan huikeasti,
Wcsi silmistä sirisi
Itku isoxi eneni.

Miesi cohta mjelejanjä
Tuota Curja cummastuwi,
Surulla kyllä kysywi
Waimolda warsin äkisti,
Mitä itkewi isostiPahoin parkuwt Catala?

Waimo wastaifi wakanen
Ebka esteli ensinnä:
Mun cowin murhellinen
Oauttt unesa sanoma,
Että Luoja Luotujttm
MM. jUlklM luMa,
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Oli Talwchan talosta
Cuollon tjetä culkenunna i
Ettäloucko Engelitten
Parwi Pyhäjn parahin,
'Sitä suuresti surewat
Warsin cowin walittawat»

Cuulttua unen uhean
Waimon suuren
Puhteis Miesi puhumahan-
Millä sanowi sanoilla:
Etkö sitä sixeheM
Hullu huomaihe torutta 5Ettei taida eustnkänä
Sinä ilmoissa ikänä,
Suuri Tmwasten Tekiä
IjancaickiuenHsämme, '

Cuollon tjetä culjestell»
Tulla tuonelle omaxii
Cninga cuolla cuolematoltt
Saattawi Julki Jumala?

Sijhen Waimo wastajM
Sangen jalosti sanowt:
Coffas tiedät cohdallensitz
Asiaa aiwan totisen,
Mixi suret surkeasti
Marsin tyhmästi walitat?
Mjncuin ei enää eläisi
Eikä olis ollenkana,
lumMa Julkeata

AuW
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AuttajM" nrmolWa,'
Iok« pahan palkitzewi
Cowan onnen cohtajawi?/










