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Ensimmäinen lai.

Aamu-rusko päiwän alku,
toiwo alku autuutehen.

Aina loistaa auringoinen,
wiisas waikuttaa hywyytä. '

Aina kosket kohiftwat ,
ärisewät älyttömät.

Aina ylpeys ylinnä,
niin kuin noki meden päällä.

Eipä kehu kelpo rikas,
täysi kukkaro kilise.

Lauman waara laiska paimen,
huolettomuus sielun hukka.

Rauta ruma ruostuneena,
sielu sydinen rumembi.

Syndi synnin synnyttääpi,
tuli lewiää tulesta.



Heikko herkuilla eläapi,
hellä kielen kiitoksella.

Kangea on kuiwa oksa,
tuhma ylpeä lamoissa.

Karja pellon kaswattaapi,
perhe tawaran talossa.

Kohisee kiwinen koski,
wiallinen wihastuupi.

Kumisee tynnyri tyhjä,
kerskaa tuhma taidotoina.

Kynnen saapi kukin sormi,
waan ei mieldä kaikki miehet.

Pellon mukaan siemen paras,
luonnon mukaan miehen wirka.

Taipuu oksa omenainen,
nöyrtyy wiisas nuorukainen.

Työssä kirwes kirkastuupi,
mieli miehellä enemmän.

Tyhmällä on tyhjä kallo,
niin kuin tornM waski-nuppi.

Tyhjää jauham kiwi tylsä
häpiäksi halpa puhe.



Järki kalloa jalombi,
seppä pajaansa parembi.

Toinen lai.

Ärwoksi on otsan arpi,,
seljan haawa häpiäksi.

Oppinut tundeepi opit^
lviisas ymmärtää enemmän.

Eipä ripu köyhän riista,
tyhjä tipu tynnyristä.

Lainassa on laiskan laari
Miehen työssä, toimessansa.

Mies on köyhä kyllin maaten,
laiha liikkuwa hewoinen.

Raha riemu rittahalle
waiwaiselle watsan täyte.

Riutuwa on rikkauskin,,
taito tallella pysyypl.



Rikos ombi aiwan rietas
paha paatumus enemmän.

Hywa ombi suora selkä ,
työhön taipuma parembi.

Hywä hammas leuka -luusft,
paha kielen kandimessa,

Tuli paras palwelia,
tulen walda waarallinen.

Työläs tyhjänä isoilla,
raskas ylpeillä rahata.

Tyhjä ombi laiskan laqri,
gitta täynnä ahkeralla.

Mailla wiisas ylpeyttä,
ylpeä tyhmyyttä täynnä,

Walistus on sielun silmä ,
epä-luulo eksyttääpi.

Kolmas lai.

3lutuas on awun saanut,
auttaja on autuaambi.



Ahneus on aika reikä ,
täyttämätön tällä maalla.

Oma ombi tahto tungin,
woima lahja Laupiaalda.

Oma tuudo ombi taula,
jonga syndi sytyttääpt.

Opettajan omat jäljet
owat opille kehoitus.

Laiskuus ombi lemmon luola,
jossa syndi sikiäapi.

Hywä muisto miehen päässä,
mieli muistoa parembi.

Kohtuus ombi kallis mitta,
hywä mydtänä menoissa.

Kuka koirana elääpi,
saapi koiran kuolemangin.

Parembi kuin kallis kulda,
ombi puhdas oma tundo.

Peikko pahin petturista,
pettäwä on pettäjängin.

Tunnon waiwa, wanha tauti,
ombi ruttoa rumembi.



lolda kunnia katoopi,
st on kaikki kadottanut.

Joka hillitsee himonsa,
woittaja on waino-miehen.

Joka pitää pitkät sormet,
pitäkon pidemmän seljan.
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