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Joka näyttä/ kuinga murhen pis
tawainen Isa opetta Poikansa oikein
nmman, ja muutoin seka TalonsaHttäElämansii säaximätt/ ynnä muiden lo-
petusten kansia tyttärille, LeffimtehM
ja Mannoille; loutilaisina hetkinäja Unettomina Oina Kirjoitettu
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v. I.

talon mies, KuMiMim
kaikcs ties,, Poikans opettane; Saiw:
OLLI usso sen. Ettei tämä taloinw,

Meitä elättäne.
H. Nyt ma nenwol, ftnnll sen, Ole yxiwa,

kaimn, Mä Naista Pstä, «3ikä mielet hmkw
bel. Lääni pitkin juorendel, Tn keitä.

3. Katzu siis sen pilan paali, Siwia joka
ombi tääll, Kirsti eli Cann-Talon DM mo,
lemmat, Kraimis pngus kmnmnmat: Eli pie,
ni Malin.

4. Plätui aman feiheinän, Päälle yhden
kymmeien, Sinul.KHla rahoi: Osta niilli
Kengaistt,Hanstat kan§a saraiset, Muita pie<
ni lahjoi.
- 5. Osta hattu halpanm, Kowun dalari»
hindMen', Sillä pöäsi kaunist, Avpes Näkis
lodel <en, Etla mies on julkinen, Joka naipi
sranmst.

6. Wn on hvwän tahtonen, Sano: saat
nyt Pidä wisu Mlri, Pellost,Niil
lust, mlostas, /Irmnaiftst vmaM, Iywll



7. wacm wirasias,. Kansa-Vaifest Kar-
lasias, Holbo Lamnns lauma, Ruoki Sm d,
Hwoistt, Kanat,, myoffin Hanchet, ,Korja
Ruis auma.

8. Kudo Nysät kans, Wedä tm»,

ta ajallans,, PoyHa eaicrl Kaloi; Lohet, Si-
jat, Matehet', Muiklit, Hanwit-, Ahwenet,
Wältä wäär.i waloi.

9. Pydä riista inehäsiä, Peura, Hirwe,
Ilwesta, Ammu s«iw pyryllä; Karhut kkrrä
taitamasi, Saugott Kettu wakawast, Sudet
kuopill sMll.

iv. Lmdo Lmnut, Siipi satoK
pyydestell Hl!:aiM-,sa werkoll, Mercnlahdest
samikost, Janena warwikost, Wahwill wa-
Daugoill.

n. Terwa bamas ftolttamaan Ovi tynnyv
telsoammi, Iwec tihjäx saha, Ettei wiljawuo-
da pois, Mutia rnnsast aina tois, Kaupial»
da raha.

i2.Opi laiwa tekemän, Laudat fiwun wei<
siämän, Kuadit, kaaret hacka; että liittää
kelpawot, Saumat hywin sopiwat, Mestarei
pois uacka.

13. Esiwalla!! osona Kunuia, kässyns nouda-
ta, Ole a!ammame!i; Wero luaxa Kruunua
le, Se kmn tule hauelle, Ia on tawallinen.

14. Niiu ou Leipä syudäres, Olut, wijna
Mdares, Pidät wieraspiloi, Kuin on martt
kaikki tyyn, Pääset ristin ,ja muun syyn,
Wältat wääri riitoin '

ls>Ka,



15» aina parras, M keldon wcira»
sia, Anta myöskin köyhä, Sinun
jastas, M a>na hiljastms, Ole kailill nöyrä.

16. Jos on lotan and <m>st, Käyden kähei,
kandamist, Si-lus Paimenelle, Oikia osa„Z
hälle suo, Runsahalla kädell mo SaM
Saarnaialle.

17. Wierast opi holhomaan. Waan c,
kostan mooumaan Tarpellisest täärä, Kaickis
-sinun tegoifas Elämäs ja menoisas, M-suusas määrä.

18. Pidä waari aitastas, Ettei löydy kaita,
sias Hiireil reikä Mistän, Koria hywin hwmtmyös, Olet oikia talon mies, Kaickein edes
lystät.

19. Ala harsot wiekkaut, Eikä myöstäurill
kgm, Ylöllistä pyydä; longa ylik knolcM
IchdeMn taus kovttuas, Ahnehcsti syödä,?.

20. Josta langot ynpiwat, Keräi käymän
tottumat, Wida waino wiimcin Mdy, klikin
aina sois, Kalus alens saada pois, NiP o»
riidan siemen.

-21. Ajattele lomin paäll, Et tee kostan »<>'

ha tääll, Euees kaikki tule, Jos nyt mmm
Poikaistn, Neuwon jälken oikaiset Itzcs, >«

fta kuullet;
22. Niin ei pulltu mitakan, Eikä pelkät

takäi Kmunu eli Pappi- Wmmos ne«
MM, Elämähän siwiäst Karrrainahan sappi

23. luoxemasta kylD, Pickis waltt p"



doiza, koton, Tehkön tyata Wl-läns, sormillans, Michel! hywä
luokki.

34, Ett« hän kuin moni mu, Irwiham-m«s, pilcka sun, Joka paikas myn, Mie-stälis ama plneffell, Joka louckos haristel,Nlilckuul ucko wris.
25. Josta karttu kapina, Riita, tora,

Mpma, Kappi l-kku; Silloin jaapi
saunvU, Saalihixi wieckchal- Sielu wiyan
kiukus.

26. TyttMles neuwu st, Ettei kostan s«
ta he, Monen Miehen M)!oi; Estä heicä
hnoramast, Kylis yöllä Mxemast, Tullen
kaickein wihoiu,

27. S>iä kaicki yilckawat, Kaickein aljor
namawar, Kuin yö kengäs kulke, 110 lmdu
lammas cai; Gpä handä kukan nai. Pojat
syike, polke. '

28. Näistä sinun minun Jumal war-
je! waimoans, Pydäis hywat tapans, Piika
paras naitawa, Talon Emand taitawa,Nm-
wo myöbkin lostans.

29. Mm, Miehen lytymän, Pyhän astians
clinaikans' lost on ilo wan«

.)<.nmill, Kylälaisill ymbärill, Täällä ja joka
paikas,

30. Maltaista tekemän, Olut wijua keit-
tämän, Et«i lu!can pmnu, Mies kmn w:e>
rat kutzupi, Ruan silwon cekepi, Eikä koft
kan suuni

31. Karfthasti katzomast, Muotoansa mul<
ia-



jamast, KDnviino! käylnast, Pulstsast itzms
pukeman, Silmäns wcdcl siwoaman, Ettei
huowit hammast.

32. Sadaturill fuostmimst, Läbimmaistans
parjainast, Handa aina waroir! Wieran warat
pitämän,' Köyhä waiwaist kärsimän, Hända
myöskin hcujot.

33. WK'l nra Poikan sanon lull-, Mitä
mieles ombl mulk, Alä hoiho inwri, Pidä o<
mast waimostas, hälckä aina vakasta, Sydä-
lnestas juuri.

34. Siitä syty halaman, Rackcu:dest pa,
laman, Kirsti eli Carin, Eira pitkin mii,
wyttel, Äitins polku, uondattel, Pistuncngan

'Malm. "

35. Paljo paha myötans mo, Waimo io-
ka wiwa juo, Häwonst ci se pettu > Wchel
rastas risti tai, Ä!ä> Polkan sitä nai/ Kuvl»
tens tapans heitä.

36. Korwil pjikat kuullelkat' HErrau tygö
lhnokatkat, Samuasi juoppolalli, Krouwis i,
stuis paiwat,pot, llnhVttapi työt, Kaick
käy mullin mallin.

37. Onni olkon kaikell heili,. Jotka kaywat
naima teill, Pojill M-u piikoill, Osans että
kukin sais, Pojat pijkoi aiua nais, GM w
kis liikoi.

38- Lesti naisit waftän wkl, Kirjoitta on
minun miet. Jotka itze ftia; Muna wäarin
luulemat, Muille naurltr rulewat, Pahoin
»tzens hija.

39'Ongo kostan kuillinnlmbat.Wielä kuul»
m

>



Nl Naldm hulluin! taM? MM
yiiesta awioxens. Soisit sahrain saadaMS,
Ma kaikin nikoin.

40. WMa wähän pllhun full, Tot-Wa ky-
Hn ftmll Milla Wv il'm-elell/Mahdat elä mie«
hes kons? Pjta handä awionans, Saadun wil»
kM kiclell. ,

4i.lhekufitt rukoiMm, HENran armo ano<
kai,, Pääsis pirnl, ansiP; HErra anna ftillen,
Ziu, Niir.kuin ikan's mulllenain /Miehen ontast
Kansast.

42. Leffi miehet oppikan, Toimellisest tkt»
lu?a'N, haiman leffi Poil pijat sää-
stäkan Jotka lMq päastäkän/ Naima halu»
wajwast.

43. Jos woima pnuttnnne, Poild mieli mut»
lm,?, Naimasi nettoiffa, Lcffi mlebet warokon,
Taitawasii ka.ttakon, Naimasi irstaista.

44. Wielä jatkan laulun tain, SpdämestäH
iikiwon ain, Mstin, Malm, Alma, Olkat aio
n<l iloiset, Eikä koffan wihckstt, CarV ja
Susanna.

45- Marqet, Maria, Li sanen, Rachel/EM,
Vrisan^l,, Beam / Lena, Clara, Mmerkin pi»
täM, Ylistckn myös kiiläkät, Sitä Pyhä
SANA.

46. Isaac> Eric, Gabriel, Anders Pietar,
Michael, Hmdnc, loban, Adam, Cssmerkip
teillen myös. Olkou HErrau oma miis. Us-kollinen ABRAM.

47- Waimon siis nyt oleman MahamanluetzM», Miehel kuuliaisin, Michm woimal
chao



hattahast, Sydämestä mckahasi, Asioist pu<
huwaiscn.

48. Katz o silloin rakttan, Tenipli HCIiM
Jumalan, Niin myös Paralisi, Satan kov-
wapustin saa, Hänen waldakundansa, Kaa<
tan sillä wlist.

49. Silloin myöskin vaatetan, Naawatus
kuin kastttan, Tayttäkat te maaia; Waw
hemmist Mies luopukon, Waimoho:isa suo,
stukon, hänen kantzans maata.

Lapseus pitä lukeman Christillisest neu,
woman, Jumalansa peikon, Aamu-Ebmu»
konst, Niin myös Ruoka huokaust, HERraheilda welko.

51. Ne kuin niin nyt Mvat, Herran kä<
styt pitawät, HERra heille sano; Saamm,
pitä tmwahatt/ Ilon kan§a ihanan, JMjltci ano.

f». Toiwotan heili menestyst, HENran
hywi siunaust, Syd-mestan sangen, Ilon

riemun taiwasa, HErran Pyhas Ma<
jasa, Pyhän Nimees, Amen.


