
s mauri wirastas, caikest Cc
;Ms, Holho Lammas lama. Ruoki Siat

iset, Canat, myöstin Mnchet, Corja
ö a'.ua.

ö. CudoWercot, Nysät cans,Wedä nuot-
ms. Pyydä caicki Caloi; Lchet, Si-

jat, Matehet, Muicut, Hauwit, Ahwenet,
Wälta waari waloi.

9. Pyydä riista mekasta. Peura, Hirwe,
Ilwesta, Ammu heitä pHyll; Carhut kierrä
taitamasi, Gangoit Ketut wacawast. Sudet
tlwpili syxyll.

10. Lendo Linnut ammustel, Sijpi satoll
pyydestel, Hil/aixensa wercoll, Merenlahdestslirwicost, Janena warwicost, Wahwill wa-
fiilangoill.

n. Terwa hautas polttamaan Opi tynnyr
telsoaman, Urtet tihjäx saha, Ettei wilja wM-

"da «Ms, Mutta runsast aina tois, CaupiMc
mha. '

/2. Opilaiwa tekemän, Baudat siwuun wei.siämän, Knadit, caaret hacka; että lijttaä
kelpawat, Saumat hywin sopiwat, Mestar eivoisMcka.

,

13. Esiwallall osota Cunnia, tasspns nouda-'ta, Ole älammaineii; Mro maxa Crnunul-le, Se tliin tlile la on tawallinen./
.

14. Nijn Leipä, hodaxes, Olut, 1
Bodaxes, Pidät wieraspitoi, Cuin on mwet.Paaftt.,,Wn ja muun syyn,

n. Ca«



ls. Catzo aina parastas, Am keldän wma<sia, Auta myöskin köyhä, Sinun wähastMas, Elä aina hlljastans, Ole caikill nöyrä.
16. Jos on ,'otan andamift, Cahden käden

eandamist, Sielus Paimenclte, Oikia osanshälle suo, Nunsahalla kadell tuoSaarnajalle.
17. Wierast opi holhomaan, Maan e<eoscan /uppumaan, Tarpellistst täära> Caikiy

sinun tegoisas, Elämäs ja mcnoisas Pidäsvusas mäara.
iB. Pidä waari aitastas, Ettei löyd» eaita<staMren reikä mistan, Corick lnMin huonetm»ös, Olet oikia talon mies, Caickein edesWät.
19. Ala harsot wieckaut, Eikä myösiän rici»

kaut, Vlöllista pyydä; longa ylitz cuoltuas
cans coottuas, Ahnehesti syödän.

""-<?<; langot oppimat, Käräi käymän
~ Wiha waino wiimcin Vld», cuki»

sois, Calus alens saada pois, Nijst m
rijdan siemen.

21. Ajattele lopun pM, Et tee coftan
ha täall, Etees caicki tule, Jos nyt mimilt
Pyicaisen, Neuwon jälken oicaistt Itzes, jst
ftn cuullet;

22. Niin ei puutu mitakän, Etkä pelkä ke,
jökän, Cruunu eli Pappi; Waimos neilwo

Wirjast, Elämähän siwiäst, Earttamahan sapp,^
«Z. luoremasta kyläjä, Pitkis walet p"



doisa/ pyhmahan coton, Tehkön työtä kafil-lans/Kehralköhvn sopmillans, Michel hywH
suocon.

24. Ettei hän culn moni mu, Irweham,
ms, pilcka suu, loca paicas myri, Mie-
sims aina pureffel, loca loucos hariD,
Niincuin ucko jyris.

25. Josta carttu capina, Rista, tora,
wapma, Käppi caiuZa lijcku; Silloin jäclpi
salanal, Saalihin wieckahal, Sielu wihcm
kiucus. '

25. Tyttänlles neuwo se, Ettei coscan o<
ta he, Monen Miehen Kihloi; Estä heitä
huoramast, Kylis pöllg juoremast, Tullen
Mein wihoin.

27. Sitä caicki pilckawat, Caickein aljox
naurawat, Cuin yö kengäs kulke, 110 lintu
lammas tai; Eipä händä cucan nai, Pojat
M, polke.

28. Näistä simm minun cans, Inmai n
«lwaimoans, Pidäis hywat tapaus, Pijca
was naitawa, Talon Emäud taitama,
Neuwo myöskin lastans.
.29-Men Miehen tytyman, Pohän'Amän, CMein elinaicaus; lost on iluwan,

l wmill, Kylälälsill ymbarill, Taäli ia zo«,
'- «icas.

, ,30. Maltaista tekemän, Olut wima
iman, Ettei mitän puutu. Mies cum wie^
ck cutzupi, Nuan siwon tekepi, Eikä coff

' «n suutu.
3'. Cachhasti catzomast. Muotonsa mul«



jamasi, KlMwsenol kchmast, Pulssiajbthen,
pukeman, Silmans wedel
huowit hämmäst.

32. Sadatuxin suostumasi, Lahimmäistant
parjamast, Hända aina waroit! Wieranmrn
pitämän. Köyhä waiwgist Händ«myskin har/ot.

33. W>'el ma Poican sanon stlll, Mit,
mieles ombi mull, Ala holho huori, Pid,

~omast waimostas, handä aina racasia, Adämmestäs juuri.
34. Snttä sytty halaman, Rackaudesi pa

laman, Kirsti eli Carin, Eikä pitkin wi<
wottel, Äitins polcui noudatte!, PiscmeiMMalin.

35. Pgljs paha myötans tuo, Waimo >°

, ca wijna juo, Häwynst ei se peitä, MH"ascas risti tai, M Poican sitä nai, Cm!
<<ipcms HM.

_orwi! p.sc... ci!ullel>at, HErrail tu^
.utcat. Saamasi juoppolalli, Krouwis'

jtuis päiwat, yöt, Unhottapi talon työt, W
käy mullin mallm.

37. Onni olcon caikill heili, lotw kaytvV
naima teill, Pojill että pijcoill, Qsans e»
cukin sais, Pojat pizcoi aina nais, CV
tckis lijcoi.

38 Lesti naisit wähan wiel, Kinoitta I
minun miel, loeca ihe ftija; Muita wamV
luulemat. Muille naurux tulemat, Pah»itzens hija. >

39. OnZo cchan cummembat, Wielä cui!



Mumbat, NaMn hultu/n taicoi? Isillä
M awioxens, Soisit sahrain saadaxens,
»o caikin aicoiu.

wahan puhun suli, Totisella ky-
,uull, Millahywalmielcll, Mahdat,'la mie-
,cans? Pitä handaawiunans, Saadun wie-
I kielell.
~, Ihecukin rucoilcan, HENran armo äno-
.Pcnisis pimn ansast; HErra anda sullen-z,N>jncuin ikän's muiliengin, Miehen omast

«:. Lesti miehet uppican, Tuimcllisest tot-
>!», Naiman lesti waimoi, Puil pijat sää-
«ii,, Jotta heitä pääMän/Naima halun



hartahast,' Sydämestä rackahast, Astoisthllwaisen.
48. Catzo silloin raketan/ Templi HE,

Jumalan, Niin myös Paradisi, Satan
wapustin saa, Hänen waldacundansa, H
tan sillä wijsi.

49. Silloin myöskin pääletan/ Raan«
cuin käffctän, Täyttakat te maata; <N
hemmist Mies luopucon, Wcumvhonsai
stucon, Hänen cautzans maata.

50. Lapsens pitä lukeman
lvoman, Jumalansa pelcon, Aamu, O
rucoust, Niin myös Ruoca-huocaust,H
ra heilda welco.

51. Ne cuin nijn nyt elawat, Herra»
styt Mwat< HErrz heille san»; Sa«

1


