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Suomen suku.

Vuomen suku ombi suuri
Aasiassa alkaneena,
jossa oli jalo juuri
kausalla uyt kaswaneena;
mutta siellä muutti mielen,
lähti länsi"asundoonsa,
otti myötä oiwan kielen,
kandeleengin kainaloonsa.
Täällä taisi tarpehissa
eusin joutsen jännitettä,
sitte laihon laitoksissa
metsät wanhat wähennellä,
walmistella waroksensa
sekä melan että miekan,
pehmitellä pelloksensa
sekä sawen että hiekan.



Wiipurin pamaus
1495.

Vuojaitaissa Suomen maata
raitis, raju Ruotsalainen
Posse Msii wendolaisen,.
wihollistn Wiipurista^
kaupungista Karjalassa,.
peräytti, peljästytti
kautta pahan pamauksen,
joka jätti järistyksen
tosin surman tomeriksi,
murennollen tornin muurit,,
syösten pirstot pillvihingm
särki siinä suuren stlojan,
että kiwet kiirehesti,
wihaisesti wiskottuina ,.
puskettuina kaikin puolm
turmeliwat tuhannetkin
ihmisistä ilman alla,
että raajat rauniossa
surmattuina, sullottuina
kamMiwat kauheasti.



Nuija-sota Suomessa
1597.

Smianime Suomessa sopilvgt somasi
laitoksi lauluun

kuin kilvet suuret ja sileät kirlongm
korkean srivään^

«kylläpä Suomessa wietäkin wenywät
hiekalle hongat^

samaten sukumme juuresta jalosta
kaiketi kaswaa.

Norossa nousemat poikamme pulskeat,
muhkeat miehet

kuin kowat koiwut ja korwessa korkeat
karsikko kuustt.

Pohjolan paika on nuorena notkea,
wanhana wahwa^

rauhassa rakas ja sodassa seisoma
Marojq wastaan.

Naitawan yeidongin, kukkaisen kuwana,
kauneus kestää.

lisäten linnoissa, majoissa, mökissä
riemua rindoin.

Waan eipä waarata anneta alati
onnessa oldaa;

sanoma satojen wuosien warjosta
kummasti kuuluu:

fttst yn sortawa rumasti runnellut
raukoilda raajat



surmassa sullonut, särkenyt, sotkmuk
perhejldä pellot,

majansa murtanut, poroksi polttanut
aitat ja aumat.

Dhdeksäs Carle ja Sigismund YldynM
sotahan silloin.

Ruhtinas Ruotsin ja Puolahan paennut
weljensä poika,

kussa hän kaukana tunnusti turhan ja
uupuman uskon,

Mga st poikana Paawilda perinyt
oli jo ennen.

Tämä nyt tykömme lähetti lekiöt,
waatien waldaa

Varlelda kowalda, ollessa oimana
Suomengin suoja.

Kansa on kuulen?a Carlea kiimasta,
Uskoa uutta,

jota jo Lutherus onneksi opetti
muillakin mailla,

Muutama myös oli puolella Puolangin ,
omille outo.

Urhollisuudella uljahat sangarit,
kapinan kaswain,

nendäwät retkille sortaman sodangin,
pakeille pauhun;

yhteinen ajatus yllytti alati,
ilmoitti innon,



eniten
- - jos kuolla ja huolella hukkua

kuin orja olla.
Wahwoilla wapaus, rohkeus rumassa

waikutti wanha,
wihollisellensa kamala, kauhea

wastus ja waara.
Pitäjä puoldansa, joutseta, jännetä

nuijansa nostaa,
keihästen katkeillen, helisten hetkuwat

pitkätkin piikit,
läheldä lyötyä kurikatt kumaus

kuoleman kandaa,
wihasta willitty wastahan seisoja

werehcn waipuu.
Ehkä on oudoilla turwaua tappawa,

mieleinen miekka,
miekata miehemme muksiwat miehistöt

nuijalla nurmeen.
Näin nuija-sota nyt saanut on nimenst

kapinan kCutta,
että st selwästi muistossa monella

melakin wiipyy.
Wahwastt sotiwat sangarit Suomessa

wainoa waastaan, —
wastahan oppia, wierasta, outoa

pauloja Paawin.
Kourissa kowissa asehet angarat

täyttäwät työnsä,



wMitt mainitun pauhussa pahasti
hengeä huokuu

huowi jahewoinen herwoton, haaskana
sullottu suohon.

Waau sota-niehkehet woittawat warusta^
mattoman miehen;

tuimasti teräkset tekiwät harwakfi
jalongin joukon,

Niin että pako ja rangaistus raukoille
palkaksi pandiin.

Carlelle kuitengin lahjoitti Laupias
woiman ja woiton,

että on onneksi ehtinyt lepo ja
waipunut waara,

uskomme alati Suomeugin saaressa
selwänä säilyy.






	Mainioita  Suomessa.
	Title
	Suomen suku.
	Wiipurin pamaus  1495.
	Nuija-sota Suomessa  1597.


