




Wurun cuuluisan tuwisa,
WclMWuohi-MncVen,
ToscuZ-hahden constillisen,
Muutamia muistuteltu,

Uuomalaistsa UunoisG
Votca keffcllä kcW,
lujasti lujcttaMM,
Naikilda catzottawaxi,
Bantihin päallc paperitti

Vuonna 1753.

SMON
Pohjaiaisclda.

TURtlSA,Prandatty d'»-e5. /a CumngMisenKirjan Präntta/aldä
Suuren Nul)t. Maasa Suomesa,



Tu-rusa,.
Menet wircku meistä-

matoin.
Lahti laaduin lainelM/

joesa jalofa,
Ensi kerran keickumahan.
Meden päälle paastettäisä;
losa sitta soutamalla,
Culki cummalla tawalla.
Monta kerta matcustaisa,
Wljleffeli wettä myöden,

joutuman mucahan.
Nyt on cummat
Uuden aikaiset asiat.
Mist' on wenet meistettynä?
Cust' on tehtynä ttelmä?
Puust' ei ole purren nocka
lValfahasta> paatin perä.
Eikä hongasta hamata,
lautasista laidan puolta.
Tuohista luulis tuleman.
Kehnot keinot caikellaiset,
Menchet wieta wahemmin;
Maan ei wanha epäluulo.
Estä tätä ensingänä;
Co<ca näkimet näkemät,
Corwat caicki cuulla. saamat.Tuohista Paatit tuleman
Kewiästi canneltawat.
Cuca uscos ullden paatin,
V'iestä colme cantelewan,
Waick' ei wannasten walill»

Ole cultttakynärätä;
Leweyson laadittuna,
Nijncuin miecka miestä myöden.
Cuca luulis lujaxikin,

, Tuohesi tehtyä Wenetta,
Koimun cowan costuxesta.Minä tiedän teoxeni,
Tacaan Paattisen parahin;
Olen osannut monasti,
Semmosilla soudexclla;
Silla cari suurembata,
Pidcmbäta ficasefti.
pohjan maalla muocattihin,
Jopa wietihin mesille. (Z)
Sitt' on silla culkeminen,
Matkustaminen makia;
Ei se siinä siccaile,
Palcasn«la pal)m» ole,
Cuinonwiety maylällensa,
Metten calwon cannettuna:
Mutta culke kirnhnsti.
Jos main' wähängin wctelet,
Airoillesi annat mettä;
E< se wuoda waaran cansa.
Enin on cuiwista coottu,
Wuodcn wanhan wärckilöistä:
Tuorebista tulis tuima,
Wetta wenet pitawainen.
E< se hucuta hewillä,
Kickerällake,ckullansa;
Maan on winha Wenchexi,
luo juuriTuohista tehty
Paatti, Markista wahistä.

Mi-



Mistä Tuohet temmattihin,
Custa kuusiset carahat,
Wärkit caicki wickelästi,
Tänne tuotihin Turulle,
Caupungihin cannettihin?
Joista wenct jollinengin
Tehtihin, työllä, todella,
Wijcon päiwis walmihixi.
Ecku aiwan ahdas saalis
Ole täällä Turcusesa,
Caickinaisista caluista,
Joista Lainxlt laaditahan?Eikö turha Tuohten saanti,
Liene täällä lijotengin?
Entäs wannahat wacaset?
Caaret cansa caicki tyyni,
Lijstarchet litustaiset?
Custa semmoset sopimat,
Kuusilosta kexittihin,
Koiwicusta coreasta?
Tuolda tiedän tullehenna,
Muista maista-nichäsistä,
Cus'ohuita pulstioita,
Wehriasä werasansa:
Tuohet tänne tuotcttihin,
Pohjan pitkästä perästä,

cangahilta.
Tä»t„ täällä tarckahasti,
Kysyä sitte kylisä,
tTlousiaisten nainehilda,
Tiedustella taitawasti,
loil' vn metzät mitättömät,
laco-metzät jontawimmat,
Custa saisi kuusen oxcm?
Tahi carahan lapasen?
Tuohon wastasi mälchin,
Aija yxi aäntelewä:

Saa' täld' Kuusia cnm<ningin>
Waan oncauwassaupungihin,
Matcast' markat maxemhan,
Talwi kyytistä talarit,
Wijpymäta maaditahan.
Tuolla tawalla tuliwat,
Calut caicki, Caupungihin,
Cliiwalle kiwi cadulle,
Bäti>älä seisahtiwat;
Saimat siitäkin siansa,
CapiallaCartanolla;
losa wärkit weisteltihin.
Kuusen käyrät carsittihin.
Sileaxi siweltihin,
Höylän cansa höpsittihin.
Tuohet laudoixi lawiat,
Lujimmasti, lijtettihin,
lois' ei wijwy weistellesa,
Sujutellesa somahan.
Aina mailman alusta,
Luulen Luojan laittanehen,
Säätanehensengin juuri,
Marsin walicappalexi.
Jolla paasis wedeu'paälle,
3)li meren menemahan.
Purjehtiman Pulstiasti;
Nijncuin tuollakin tekemät
Neljännesä maan osasa

alati.
Milli pacanat wilisien:
Eus' ei muita cuulnwisa,
Liene Paatteja pranulla,
Metten suurten wierannolla.
Tuohista he ne '

Ehk' ei puutu puitakana M
PohM puolt'
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Ota naita ongehesi,'
Muista tätä manncr-manni,
? oca puusta palsahasta,
Meistät wuoretla wenettä
CangahaNa Calcuttelet;
Teestä kerran Tuohistakin;
Nijn saat ilolla itzcckin.
Sillä sitte sollderella.
Paasct pi?emmin calahan.
Sydän maasa syiigiasä,
Cusa jarwet 01l jämcät.
O/at, minät merrattomat,
Cala medet caikellaiset;
Suatpa sieltä culjcffella,
Cuhun tahtos taipniiepi,
Z)li soiden, yli maiden,
Ccumat cansasi weuettä,,
Kewiästi keicntlclct.
s.mm.ln pyMäjät viangm,
Wcsi linnun Kkistä/ät,
Saisit samati samota
Tuorehia
Linlnm pältä pyytäisa.
Ma den mitrarit
Wirca Miehet melkiäiftt;
Sota miehet sopivasti-,
Parttioille paasisiwat;
Caicki muutkin culknvaiset,
Merillä mattustawaiset,
Cruunun aimo>> asioilla.
Saamat wielä mi/pylnälä,
Cuulusasti culjcfiella,
Tolläns taiten toimitella.
Monta mmita hyäd,'ti)stn
Toita uli< Tuohisista
Wenehista wicryi^ylmä;
"Jos oi<S tullltt tlltuxi.

ssnnen My tiettämax».Mitä tasa mainitahan
Runo laulus lausutahcm.
Teen tietyxi ttoxen,

ilosesti,
Coco Konehen cocotan.Sinun edesas selitän:
CuinZa taitasit TalohosTehdä, Tuohesta wenchen,
Cumman callin
Meidän maalla mucawaftiT aitasin tällä lamalta,
Alutclla asiata:
Aica jona astutahan.
Tuohi mctzihin mäillä
Lakeilla laitumiila;
Kesti kesällä kehumat,'
parahinuum puollustamass,

Eli iälkchcn ,

Crm on paras paisimumm
Mäihä Koiwuhlin mehuncNg
Cuorcn alle caswamimxr;
Silloin saapi sitkcimmät
Tuohi lewyt lemeimniät,
Costa piltin puuta,
Poicki tuohta toimen cansa>»Weihen cansa mijllrtähau;
Nylkinutä nul/ahtawat
Tuohet taaten taitawasti,
Itzexensa ihrallensa.
Tica puillapuuhun pääset,
Corlialta cuorimahan,
KolWi puuta coreata.
Paatin pituset pitäpi,
Silloin laaeat taittamahan/
Jottei Moja jamota,

.Eila



Eikä olls ommellusta,
Wi»wyttexi waiwallista
Täsä Paati's tehtäwäsä. (c)
Caarct caicki catzotahan,
Taiten ennen taiwutctut,
Cuiwamahan Kliusicosta;
Jotta owctt ohucaiset
Malmihixi meistettynä,
E>kä lijoin lcwiämmät,
Cliin on colme peucalota
Eli caxi caickiausa.
Pohian alta aljttahan
Citte tieten tekemähän
Tätä työtä toimellista. ( )
Emä puit' ei puisewia,

tasa tilana.
Ei a hopusa hawata
Wannahia waikioita,
Roffahia raappanoita; (<)
EM Tuohetkin tulewat
Wahwistuxexi walihin,
Nelin kerroin naulaturi.
Joiden päät on paälllstyxin
Cahden wm nahan wali>ä.
Emä-laudan cahden laisen:

naulat näpistawat,
Hkistmn likistän, at,

wahwcmmax».
Cahden kerroin cacketickin
Tuolet tuohon tulleicwat
")!< Paalin ymbarinsa:
Maicka wannasten walihin,
Sauma puitten pantanehen,
Emä-luutain lcffetalan
Vlelin kerroin kätketä! än (s)
Tuobtcn paita pitimil in,
Plltln paattia piangin.puvuille slttä lantti.

Voiset lewltt llitetahä',,,
Ivtca päästyxin parahin
soisten päälle pamelaban.
Sauma puilla soikioilla, (Z)
lotc' on päistä poinunehet
Taiwutetut tasasesii,
Zoita, pitkin siwusioita,
Pitkin paatin laita puolta
Tuohia molemmin puolin,
Pihdistämäan paiscatahan.
Pihdin cansapidellänan.
Ettei luisuis luullaxeni
Naulatesa naatattansa,
Mulckauisi nuiulla lailla,
Cuin on aicomus asian.
Silloin Päät ia Paatin
Tasa Tuohi teossa,
Wiel' on käsin cojkemata.
Pihdeillä pitelemätä;
Aoita cohta cohdetahan
Siallensa sirretähän.
Kculas, wasia waaditahan,
Tliohet tuonne taipumahan, '
Cahden wannahan walihin,
Naulcsilla naapatahan
Kijni lyödähän lujasti:
Miten n ueahon mcrcwät.
Taiten caicki taipurlwat,
Notkisturrat nrpiast»,
Catzotahan caicki tyyni;
Että corjari cocous

Keulcsta wcnet wähaneniPerästä paatti peraten.
Wielä parras pantesihin,
Cahden puolin ccmnihiri,
Parras puilla puisiioilla;
Cuin on Kuusim (K)

)<3 Si-



Sitä warten wHlmlstetut
Pitkät wenehen pitimet.
Soutu
S<sä puolin säastetähan,
Parras puita pantaistl.
Caaret cmtcngin kemiat
Ennen saanewat siansa,
Ennen pannanpaicoötensa.
Pohja puihin naulattaisa,
Sauma puihin saatettaisa,
Joit' ei tihjghän tupata,
Ei myös harwasa hawata/
lotca päistä pistetahän
Parras puitten pantehise. ,

, Pitkin pohjaansa pitäpi, !
Caarten alle, «aunihisti, -LH
LiistarM laittamahan,
Ilmeisesti irtanaiset,
Tuohten päälle painamahan.
Wielä wihdoin wijmeseri,
Saumat pyhitän piellä,
Ettei wuodatais wesiä,
Sallis nijtä sisähänsä.
Istuin paicat istetahän
Kijni, Osarihm, catellen.
Ettei loucata
Eikä reikää rewästäisi
Paatin syrjähän somahan.
Airot, Teljot, tehtänehen,
Caicki tietyllä tawalla. («)

Tuosta synty paatin posti,
Wenet wenahti wälehin,
loc ei paru puisuuttansa

<M>ancaluttansa halaja,
Eikä laho lastuillensa",.
Wety weistamöisillensä.
Nyt on kijrut- culkemahan,

Tasta lah/n tlloylsilla
Wenehillä woitawasti;
Cosc' on caicki coeteltu
Arvattu sekin asia.
Taitawainen Lalc>n mlesi
Ivca hawaitzet halulla,
Ett on työsi täydellinen,
Tämän jalken toimitettu:
Työnnä wcnhesi mesille,
Canna juoxulla jokehen,
Ilman pelwota pahinda, (><)
Selwille jarwen selille,
SlNvanteille sujottele
Weda werckosi wetehen,
Caikisa cala wcsisä;
Eoucuillasi colistcle,
Meden coiran couckuluita,
Hauwin hywä» hampahia,
Nijncuin meres on monia
Tamaroita tiettawia;
Nijn myös metzisä mäillä,
Koiwicoisa copatahan
Meri miesten mieluhisetCuohet, wenheixi wakewat.
Koiwu puut cowasa maasa
Cantawat cowat hedelmät,
Wahwat tuohet ivaicuttawat;
Korkian caswatesa,
puchottawat puDasti;
Paxurikm pastyansa
Lehtiänsä lepsuttawat;
Silloin hekin helmasansa,
Tarjoamat tawaroita,
Monellaisia muruja,
Ihmisille ilman alla,

.Luojan laitoxen perästä.
Sillä HErrallehymätle,

lu,



Jumalalle sulkiaffe,
K>jtos caunis cantacamme,
LaDjain laupiain edestä,
Ciiloislmbain suoluitten.
Costa luonnos lewänneitä,
Wasta ticdox tullehia

tutkitahan»
Silloin, pitapi pyhästi,
Vlimmaista ylistystä.
Herrallensa haastamahan,
Luojallensa laupialle.

Siuna Zionin Jumala,
CUNIITIGASCAM corkia-

ta,
Ruotzin maiden RUHTINA-
Maldacunnan waldiata,

anna aina,
rickahalle,

Herra hywä Hengiänsi,
Wnsautta woimallista;
Että raubat rakcnnaisiVlöspidäisytdätylla,
Cranncin cansa caikellaisten!Wielä rucoilen runoisaSvwydestä sydämeni z

Anna nrmläs Jumal»,
W>lia wlwdet wirhittömnk,
Pojes carcor Caicki walda,
Cat» wuodet Ruotzin maalda z
Anna ruoca ruumihille.
Elatusta Eläimille;
Että ilman estehetä
Menestyisit, meidän maM.
Caicki huonen hallituxet,
Caicki tehtäwät Taloisa,
Ilon cansa ilmestyisit!
O sinä suuri Jumala,
Iso Isa Taiwahinen,
Alä Nuotzisa rupia,
Alä suostu Suomen maasa.
Eli Pohjalan peräsä,
Nangasemall rastah asti,
Piirittämän pidcmmäldä,
Käsialojas alati;
Siuna heitä hywydella,
Vlnna asteles awarat,
Tiuckua lihawudesta;
Käännä
Pericundas parahaxi,
I'osill"ki!tos Kircoisamme
II» ca»killa caduilla,
Caswajaisi rananvilla»



(»> Euffmmlinen testtin Pietarsan-
ren Pica äsä ja La"paicrwen t läsä
W. 1755. (denna siimes omrörd i
deil S>v. 2. ärgängen p.
?48> och Swensta Position. i>:c, 74.
för ar 1756.) Tomen, pal ota täy-
dellisembi walmistcttin <7>>2,n<.<».
»vuonna sen »Hltcen, jo a sittemminsamana kesänä »vietin zc>,ck!i<'!»i,!!.
ja siellä hänen 3unin>m!lis lda Mai.'e-
stetildins, armollistlla mielisuo-
siolla,, »vastan otettin. s Se Sw.
Post. Tidn. n-o 6s. för ar 1757)

ll,) «uljetan näillä We-
neMa evinänsä 520. Ruotzin pe-
«ieulmaa, ia wielä enämmin, yli
suurten Icirwein >a wctten; Mg»

?ll,sellor e» tltttäwäri
tehnot, sitte cum hä» myös itzc oli
cultenut sillä maalla, »li 42. oem»
«ulmaa Tuohi wenehesä.

(c) Näiden wcnetten pituus, on
ltze tuohi-leivy in pttuden jälteen,
«uin cusatin paicasa saada laitaan.
Ahden syliä» pitunen menet taita
phden miehen huoliasti canda, ja
«n myös nijn kewiä, että se yhdel-
lä Heigeldä sangen hywin taitail
yhdestä toiseen cannetta.
tNuutoin tehdan Tuohi-
»venehiä, »attoincansa. la niinmuo-
doin , pitkät, cuil, itzecuti» tah-
to. Waan sencaldoiset jattetltt paa-
tit ei näy oleman nijn päälle luotet-
tnwat »a wettä pitämilisct, euin ne,
«ott» coconaisista lewoistä tehdän.

(6) Sett ulco-että sisä puolilta
«venhettä 1 pannahan se puoli Tuohi,

sta a!na «setäin, soia on ollut cal-
wattfa sisiNc p!m.

lc) Siihen Emä-lautahan, lNll,enssn tule pohjan alle, ti<nni naula-
ta''an wannahat, !vtca owat luon-
nosians taiwutetut.

(t j Nimittäin vohan alla, siwll-
saunicift »a inolemmisa päisi paat,
tianvannasteu Caitisa n>u«-sa paicoifa on tuohet ainoastans ca-
xinterr.usct.

(z;) 'Siwu puut, eli sauma puut,
ne pitämät tuohten väitä Min nx,
nehclv laita, ettei nijtä tarwita om-
Mella/ni>N UIN ntewät;
waan nauloilla lyödä» tijnni; lotca
tMe wmehelle tawotan hoitiri ja so«
pewiri, ettei ne kijniii lnötäisä suuru»
della Tuohia rewäise puitten walisa.

(!') Cuuststa caicki puu warkit pi-
la oleman: sillä se on Keweiu <»

sitkein taiwultaisa.
(>) Kesti cohtan laitctan

cat, shdcsa siliän pitusesa wenehcsä;
waan videmmästl, saadan ne panna
molenwihin päihin.

Suremmaxi macuudeti, pila
näilläwcnchilla mateusiawaistt, aina
oleman edes catzotut rhdellä Piti
astiiM ja monialla Tuoh-
ta, nijn myds Kuusen juurilla;( et-
tä jos wenct josain ahdingosa loue-
tanduis, saatass» s< wu»t.iwa pan-
ta cohtainllcns parauda). Sijnäti-
lasa caunetan paatti maalle, ja cu-
motan. SeHerr Xnz;. (7Uxllc.
nii Oisjiur» pa3. 0M /Vm-iic-inst»
Näfwerbätar.
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