
Aksi Laulu
Laulettawa,

Joka näyttä, kuinga murhen pi-
tawäinen Isa opetta Poikansa oi-
kein naiman, ja muutoin sekä Ta-
lonsa että Elämänsä säMman,
ynnä muiden opetusten kansia tyt-
tärille. Leskimiehille <a Vaimoil-
le; loucilaiNna hetkinä ja Uner-

lomina Öinä Kirjoitettu.

Gabr. Petarin PojaldaKalamniukselba
Vist Maan Fiskalilda Pohjan Maalla.

Miip ««i« s «, »« « »



3 talon mies, Kunniallinen lai<
kes lieS, Poikans opettane; Sano: Olli
usko sen, Ettei tämä tuloinen, Meitä elät»
läne.

2. Nyt mä neuwon sinull sen, Ole yP
wakainen, Hlä Naista petä, Eikä mielel
huikendel, iääni pitkin juoksendel, Eri pa!
dal keitä.

3. Katso siis sen pijan paall, Siwia jsj
ka ombi tääll, KirSli eli Karin; Talon Ty-
töt molemmat, Krannis pugus kaunimmat:
Eli pieni Malin.

4. Plolui annan seitsemän, Paolle yh-
den kymmenen, Sinul Kihla rahoi; Osta
niillä Kengäiset, Hanskat kanssa saksaisit,
Muita pieni lahjoi.

5. Osta hattu halpanen, Kolmen dala-
nn hindainen, Sillä pääsi kaunisl, AppeS
nakis lodel sen, Että mieS on julkinen, Jo-ka naipi krannist.

6. Hän on hywä lahtonen, Sano: saat
nyt Emännän, Pidä wisu waari, Pellosi,
Niilust, taloslas, Irtanaisest omaStas, Iy<
«il täytä laari.
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7. Pidä waari wirastas, Kansa kaikesi
Karjastas, Holho lammas lauma, Ruoki
Siat, Hewoiset, Kanat, myöskin Hänehel,
Korja Ruis auma.

8. Kudo Werkot, Rysät kans, Weda
nuotta ajalans, Pyydä kaikki Kaloi; lohet,
Sijat, Matehet, Muikut, Hauwit, Ahwe-
net, Wältä wääri waloi.

9. Pyydä riista metsästä, Peura Hirwe,
IlweStä, Ammu heitä pyssyllä; Karhut kier«
xä taitawast, Sangoit Kellu wakawaSt, Su«
det kuopill syksyllä.

ia. lendo linnut ammuskel, Siipi sa»
tell pyydeskell Hiliaiksensa werkoll, Mtten-
lchdest sarwikost, läneksiä warwikost, Wah«
M waskilangoill.

ii. Terwa haulas polttamaan Opi tyn«
nyr lelsoaman, Urtet tihjäks'saha, Ettei wils
ja wuoda pois, Multa runsaSl aina lois,
Kaupialda raha.

12. Opi laiwa tekemän, laudat siwun
westämän, Knädit, kaaret hakka; eitä liit-
tää kelpawat, Saumat hywin sopimat/ Me«
siar pois nakka.

i?. Esiwallall osoita Kunnia, kaskyns
noudata, Ole alammamen; Wero maksa
Kruunulle, Se kuin tule hänelle, Ia on
taiwallinen.

,4. Niin on leipä syödakseS, Olut, wii,
na juodakses, Pidät wieraspiloi, Kuin on
malset kaikki tyyn, Pääset ristin ja muun
syyn, Wältäl waäri riitoi.



,5. Katso aina vorastas, Vlä leldän
»arasta, Aula myöskin köyhä, Sinun wä,
häSl wiljastas, Elä aina hiljaslanS, Ole
kaikill nöyrä.

16. Jos on jotan andamist, Kahdeu kä-
den kandamist, Sielus Paimenelle, Oikiaosans hälle suo, Runsahalln kädell tuo Sa>
nan Saarnajalle.

17 Wierast opi holhomaan, Waan el
koökan juopumaan Tarpellisest tääksä, Kail.
tis sinun tegoisaS Elämäs ja menoisas, Pi,
dä suusas määrä.

»8. Pidä waari aitaslas, Ettei löydy
kaitaStaS Hiiren reikä mistän, Korja hywm
huonet myös, Olet oikia talon mies, Kaik,
kein edes keStät.

19. Älä harjot wiekaut, Eikä myöskän
rikkaut, Plöllislä pyydä; longa ylits kuol»
luas Riidellän kans koottuas, Ahnehesti
syödän.

22'. Josta langot opplwat, Keräi käy-
män tottumat, Wiha waino wiimein Pldy,
kuin aina joiS, kaluS alens saada pois,
Niist on riidan sienien.

21. Ajattele lopun paöll, Et te koskan
paha tääll, Ettees kaikki tule, Jos nyt mi.
nun Polkaisen, Neuwon jälken oikaiset It«
seS, ja sen kuulet.

22. Niin ei puutu mitäkän, Eikä pellä
ketäkän, Kruunu eli Pappi; Waimos neuwq-
'viriäsi, Elämähän siwiäst
Pl.



,3. Juoksemasta kyläsä,, Pitkis walel
pidoisa, pysymähän koton, Tehkön lyötä kä«
Mäns, Kehrätköhön sormillanS, Miehell ho»
«ä suokon.

24. Ettei hän kuin moni mu, Irwiham»
mas, pilkka suu, Joka paikas myri, Mies-
täns aina pureskeli, Joka luokkoS häriskel,
Niin kuin ukko jyris.

25. Josta karttu kapina, Riita tora,
wapina, Keppi kanssa liittu; Silloin jääpi
satana!, Saalihiksi wiekkahal Sielu
kiulus.

»b. TyttärilleS neuwo se, Ettei loskan
ota he, Monen Miehen Kihloi; Estä heiti
huoramast, KyliS yöllä juoksemasi, Tullen
kaikkein »vihoin.

2?. Sitä kaikki piltkawat, Kaikkein al«
joks nauramat, Kuin pö kengäs kulle, 110
lindu lammas tai; Eipä händä kukan nai,
Pojat sylke, polke.

28. Näistä sinun minun kani, Jumal
warjel waimoanS, PidöiS hywät tapanS,
Piika paras naitawa, Talon Emänd taita»
wa', Neuwo myöskin laslans.

»9. Phten Miehen tylymän, Pyhän as«
lians pitämän, Kaikkein elinaikanS; lost
vn il» wanhemmill, Kyläläisill ymbärill,
Tääll' ja joka pairas.

3°. Maltaista tekemän, Olut wiina keit-
tämän , Ettei mitän puutu, Mies kuin wie»
rat lutsupi, Ruan siiwon tekepi, Eikä koe>«
l»x suutu.



3r. Karsahasti katsomasi, Muotoansg
muljamast, Kylkimiinol käymist, Pulskiasijtsens yukeman, Silmäns wedel siwoaman,
Ettei huowit hämmäst.

12. Sadaluksin suostumasi, lähimmäis-
täns pariamast, Händä aina waroil! - Wie,
ran roarat pilamän, Köyhä waiwaist kärsi-
män , Händä myöskin harjot.

23. Wiel ma Poikan sanon si 11, Milq
mieles ombi mull, Älä holho huori, Pidä
«masi waimösias, Hända aina rakasta; Sy»
dämestäs juuri.

24. Siitä fytty halaman, Rakkoudfst
palaman, Kirsti cli Karin, Eikä pilkin wii«
lvyltel, Äitins polkui noudaltel, Pistuntn,
gan Malin.

3,5. Paljo paha Waimo
joka wiina juo, Häwyns ei se peitä, Mie<
hel raskas risti tai, Ala Poikan sitä nai,
Kuoltens tapans heitä.

36. Korwil piikal HErran ty,
gö Saamasi juoppolalli , Krou«'
wis isluis päiwät, yöt, Unhollapi talon
lyöt, Kaikk' käy mullin mallin.

2?. Onni olkon kaikkell heill, Jotka käy,
roat naima teili, Pojill että piikoill, Osans
että lukin sais , Pojat piikoi aina naiS , Ei-
tä tekis liiroi.

33. leski naisit wahän Kirjotta on
minun miel, Jotka, itse fria ; Muita wäarin
luulewal, Muille «nauruks Pahoin
itsenS hija.



sy. Ongo koslan kuummembat, Wielä
kuultu hullumbat, Näiden hulluin taikoi;
Joilla miestä awioksens, Soisit sahrain saa-
daksens, Aina kaikin aikoin.

40. Wielä wähän puhun sull, Totisella
kysyn suut! Millä hywäl mielell, Mahdat
elä miehes kans? Pitä handä awionans,
Saadun wiekall kielell.

41. Itsekukin rukoilkam, HERran ar«
mo anokam, Pääsis piru» akfast; HERra
anna f.!lle.;gin, Niin kuin ikän's muillengin,
Miehen omasl Kansast.

42. teski miehet oppoikan, Toimellisest tol»
tukan, Naiman ieski waimoi, Poil pijat
säästäkän Jotka heitä päästäkän, Naima ha-
lun waiwasf.

4?. Jos woima puutlunne , Poild mieli
mullune, Nanasi neitosia, icski miehet
warokon , Tailawasti karttako» ~ Naimasi
irstaista.

44. Wielä jatkan laulun tain, Syda-
Niestän neuwon ain, Kirstin, Malin, Anna,
Qlkat aina iloiset, Eikä loskan «vihaiset,
Karin ja Susanna.

45. Marget, Maria,. iisanen, Rachel,
slsa,.Britanen, Beata, !ena, Elara, E-
simerkin pitakät, Msläin myös kiitäkät,
Cilä Pyhä Sara.

46. Isaak, Erik, Gabriel, Anders
Pietar, Michael, Henrik, Johan, Adam,
lEsimerliks leilien myös, Olkon HErran oma
Mes, Uskollinen Abram.



4?. Waimon siis nyt oleman Pils ha.
man kuoleman, Miehel kuuliaisen, Miehen
woimcil hartahast, Sydämestä rakkahaSt,A>
sioisl puhuwaisen.

48. Katso silloin raketan, Temp'li HEr«
ran Jumalan, Niin myös Paradisi, Salan
korwapustin saa, Hänen waldakundansa,
Kaatan "sillä wiisi.

43. Silloin myöskin päätelän, Raam»,
tus kuin käsketän, Täyttäkät te maalo;
Wanhemmist MieS luopuko», Waimohoch
suostuko», Hänen kanösans maata.

5». lapstns pitä lukeman Chrislilliseil
neuwoman, Jumalansa pelkon, Amu«, Ehl»<
rukoust. Niin Myös Ruoka-huokausl, Hsl«
ra heilhä welko.

51. Ne kuin niin nyt eläwät, HERmkäskyt pitämät, HERra heille sano: Sao»
man pitä taiwahan, Ilon kansia ihanan,
Jotka sitä ano.

5». Toiwotan heill menestyst, HERmhywä siunaust, Sydämestän sangen, Ilo»
riemun taiwasa, HERran PyhäS Majaft,,
Pyhän NimeeS, Amen.


