Man Lähdöstä Tornion loesa
1677.
«Fo

Kexin Kaulu.

nyt Herra kesää tekee, Luoja Suuri suweapi
Maria maata paljastaapi, julman tuopi Tunturista,
Weden waaroist'walottaapi, Tornion Jokeen johdattaapi.
Nijtty Saaren -Simulda sijrsi, Härjän
häwitti.
Nijtyn lohkais
'pajalasa pahoin teki,
Nijtyn otti, karin jätti, kaatoi karin nijtyn päälle.
pudisti, 7Sijrmanjywät sijrsipois
Puodin
Joista Olutt' olewasti Lappi laudi juoda sait;

Kurkkuins kuiwuutta sureewat,Nurmu Pesteis kulkiat.
Kaappais myllyn kaardisesta,'«larrhoiseen jauhamaan wei
Tää? oli wetta wiljemmäldä, kiwet käwit käpsemmäldä.
"Pellon porkkais peräti, Ladot/'lärwelda lakaisi.
i

'

Maria. Tällä ymmäretään Marian päiwä, Uuden'Aika laskun jälkeen 25 P. Maaliskuusa, mutta Wanhan jälkeen 6 p.
Huhtikuusi. 2 Simon Isändä Mikon maalla Kangoisen kyläsi, jolda Jäät nijtty saaren pois leikkaisit 3 Joseph Isändä
Alaisen talon maalla samasa kyläsi, jonga Harjan jää, rannalda
myötäns wei. 4 Lowicka. 5 Pajala kylät. t> Momma
köngaisen Prukin sen aikainen Omistaja. 7 Sijr man Pappi
Enontekiäisen Lapin Pitäjäsi, jonga palka jywät Kruunulda
olit Momman Aitasi ja yhtenä sen kansi pois kulkuit. 8 Kurmu. On yxi eläwä taicka Mato joka kaikkina kewäinä löyty mo»
nin kymmenin ja wielä sidottain lihan ja nahan wälisi elämällä
Porolla. Nahasta tehdään Turckeja jotka Pestixt kutsutaan, y
Kaardis. lolarrhois kylät. Kaardisesta pitää Jään myllyn wienneen,joka larrhoisesi on kijni ftatu ja jauhamaanpantu. 11 Pello kylä. 12 Pello järwi yli lähellä kylää olewa järwi, jonga ymbäristöllä on sangen paljon nijttyjä, joista
Jää korjais kaicki heinä Ladot.

Tussin jätti ".Turtolata, tappoi siellä salwi myllyn,
werons weti, Naantalinsa kaicki maxoi.
Jolla
kyljellä:
huusi huikiasti,
ajallansa,
Auta Miestä
sinuun turmaan tulwan tield.
Laukkoi maalle
tiesi kyllä tikatun tien,
tuttawansa;
Lyckäis
'luhdin tyngällensä
Tunsi Talon
Pirtin sijrsi pihalle. Pani jntoon '"luoxengia
Kylää kuuluista kululle, kattila kosteen kohdastansa

Padon paiskais niskalle. "Juntti sitte metsään
meni

Kirjoinensa, Karjoinensa, neuwoinensa, nastoinensa;
Siellä itse puuhun puiki, kusa uhrit lujasi lupais
Ia awut kirkkoon kijndiästi, jos wiel Herra helpon
andais

Että kodin

kohtaisin. Matkusti

maalle "Marja-

saareen.

Minä Kexi kangaalda katson, waroittelen waaran
pääldä
14 Erki luullaan olleen Isändä Westolan
13 Turtola kylä.
taicka mäenmaalla Turtolafa, jolda jääwei myllyn. 15 Pääkkö
kyläsä lännen puolella jokea. 16 Kynsiwaara
Talo
lähellä Mäkon kartanota olewa iso waara. 17 Lambinen Talo pohjas pääsä luorengia, josa jää ja korkia wesi on tehnyt
toisinans suuremman toisinans wähemmän wahingon, josta syystä
tie tikatun ja Talo tuttawari mainitaan. 18 Luhdiri kutsutaan
Torniosa senkaltaiset kahden kertaiset rakennuret, jotka tawallisesti
ylospannaan rannan puolelle kartanota. iy luoxengi kylä.
20 Kattilakosti etelä pääsä kylää olewa suuri kosti, jonga niskalla keskellä jokea on tallissaan, pka tekee joen kaitaseri. Tätä
saarta wasten on jää patonut, josta syystä wesi ja jäät owat
tehneet wahingota.
nosneet pellolle, ja sekä nijlle että kartanoilleMarjo
21 Juntti Isändä Filpan Maalla. 22
saari kylä.
23 Kexi tämän Laulun tekiä.

samasa
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Jospa Herra johdat-

Turwas

taisi

Hirren andais armostansa, Paunuix kaicki panisin,
Kirkon katon kaunistaisin, Templin harjaa hajonutta.
Kaatain maahan Raulirantaa, kulki
-°

gaseen;,

2?Rohkoinen kowasti ayhkyi, walta wanha nöykkiästi:
sinne saaren puoleen, kaada paja kainulaisen;

Sijrry

itse itkeköhön, kainulainen katsokohon
Palkeitansa parkukohon. Sieldä sitte kulkujansa
Haapaisen

hajotti.

5-westo metsään weteli,
Packais maalle

samois

säästi.

saamaa

tietä.
"pappilahan, Pappi parka pahoil-

lansa

Katuu tuloans Torniohoon, Papix pahaan Pitäjähään
Hauki kylwöt kyndclepi, Tuinit tietämättömätki;
Pijat wain hywänä pidit, Tuan eteen tulwan tullen
Korennon pois olald korjais.
Sitte sieldä.

Kusa kaatoi kalkki

puodin, tcrwan

kolahaan
sekaan sekoitti,

24 Torakankorwari kutsutaan se osa Marjosaaren kylää joja Kexin
Kartano oli korkialla mäellä. 25 Kauliranta. 26 Kuiwakangas kylät.
27 Kohkoinen Talo. 28 Erki Isäntä
Saaren Maalla, Kainuun Pitäjästä syndyisin, oli Rautio taikka Seppä, häneldä weit jäät pajan.
2y Haapakylä.
Zc>
Särkijärwi kylän kcstcllä olcwa wäbäinen järwi, jonga ja
Joen wälisä salmi juoree. 31 Westo Talo Haapakyläsä, nyt
olewa Lutnantin Poställi nimcldä Thurcholm. 32 Strijk
luullaan olleen Nimismies taicka Pitäjänstrifwari. 33 Pappila KirkoKerran Poställi Ruotsin puolella. 34 Mikkola Talo
nijn kutsutulla Mikkolan saarella. Mommalla pitä täsii olleen
puodin eli Aitan jonga Jäät kaadoit.
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Lempo tästä leimat leipoi, paha puoli puuron piexi.
korwen
hajotti
Näitä teki
2?pesan warixild waristi
Dikiaansa
Käwi
poikians opasti
Irwi hampaailla irwisti: pangaat kaljut kahden puolen
Tulwa toistikin woi tulla. Norkutti maalle '"Nopalle
Ajoi siellä Aidat kokoon. Arwais mennä
Kaupungin katsomaan.
jäilda haastattijn.
puuhun
lupauxet.
itse
riensi.
ej näist
lahjat kirkkoon määräis.
tienyt.
mitään
kujalda kurkisti.
irwisti ikkunasta.
juoxemalla.
yritteli.
kohta
"'wasten wäänsi wäärin puolin, kalun halwiman hajotti.
«Harkimnen kaukaa katsoi. Eipä
jutoon

saanut

sijansa piti.
karsi katon päälle.
s?N)artosaaresa waelsi, Aitan oikiaan ojensi,
35 Närki kylä. 36 Harakan korpi lähellä Puraisen taloa olewa
mettä. 37 Wariren pesä sm werrataan Puraisen kartano, jo-'
ka on ollut peräti kehno ja lahonut, ja jonga jää nyt häwitti.
38 Ojaiseri kutsutaan ylimäiset talot Rustolan kyläsä. 3y
. Käyräswuopio Talo Rustolan kyläsi.
40 Olli Isännän
nimi nimitetysi talosi. 4.1 Noppa Talo. 42 Alkula kylä,
laho kaupungin kutsuttu M syystä että fijnä owat olleet huonot ja lahot kartanot. 43 länkkä. 44 Riecko. 45 Luttu.
46 Lassu. 47 Niuno. 48 Knuti. 49 Immo. 50 Arjana.
Jonas. 52 Waski Talot Alkulasi. Wastella pitää
jään kääntäneen eli kallelensi syöräneen jongu huoneen, ja pelhöystön
lon
pois
53 Karkiainen. 54 lurwa. 55
Kauppi. 56 Sikai nen myös talot Alkulasi. Sikainen on
nyt Kirkoherran Poställi Suomen puolella. 57, Warlosaari
Tornion joeft olewa saari; Joku talo sanotaan myös wanhasta
sillä nimellä kutsuttaneen, on sentähden tietämätöin kusi se mainittu Aitta on ollut.
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Pain

paiwän lastemalda,

käänsi

päin päiwän nou-

sualle.
Nihkui sielda
walta wanha
Kylän kuuluisa Profeta, puheli punaista merta
Muisti töitä Moseren; Jäät nyt kaaduit kahden
Kulki

puolen.

sielda

lyckäis luhdin lyngällensa

Kaatoi kodan korjallensa, Ämmän liedelle lewitti;
Tappoi Ämmän toljunensa, kirjoinensa karjoinensa.
Tuskin säästi 6'TulLkilata, Tljatellen

Naaki

maalle

saaresta

Saxan

eroitti,

«Grapm lapset laudi kaikki, kangahalle karkotti;
korkialla, ej
tunne tulwan töitä.
Raistais sitä Raki sateet, humala maita hukutti,
Hamppukylwöt hajotti, Ukon säällä pellot särki,

se

eswitstmiemes wijpyisänsä, kaatoi maahan kala

puodit.
e?Rorpik>la kohdastansa, näistä häistä woiton saavi
Kosken juowat kaicki korjais, kalan saalijn runfaax
.

saatti.

58 Niemi s kylä. 5Y Katsajuntti.
60 Kumpani Talot
Niemi,en kylasa. Kumpanilla pitää yhden
wanhan Ämmän jäilda tulleen surmatuxi. 61 Tulkki la muutamat
Talot saarella
samalla Niemellä. t>2 Armassaari kylä. 63 Nautabuodi
Talo pohjas pääsä Kainuun kylää. 64 Grape syndyisin Saxan Maalta Lybäkin Kaupungisti, oli se ensimmäinen, joka ulosotti taikka alkoi Köngäi,en Pruukia rakendamaan;
Pruukin möi
hän wanhalla ljällänsä ja osti Nautabuodi» maan, jongaKartano
oli Nautabuodin saarella, mutta nyt jäildä hukattiin; kartano
rakettiin sen Meen Manterelle.
Koiwukylä.
pitäs
kowat Raki sateet hukanneen kaikenlaisen laihon. 65Täsä
Witsakylä. 67 Korpikylä Ylimmäinen kylä kamngin
taicka
Carl Gustawin Pitäiäsä.

b5

6

lärwi kaunis
Sinne

lähesty nyt lähemmäx;
kahden puolen Ka-

jywät jouduit/

Maltaaixi kaikki maaduit;

rungia

siellä humalat
keitti

?>.Riston Lassi Olutta lasti, Dahlin Matti maistai-

sansa

Oppi Oluen tundiaxi, maltaain makeutta kerstais
Canaan
luomast wihdoin millei juopui; KarungiaMaana
Piti, Saxaa parembana; Jutteli koht juowuxisa
Puheli kans pojillensa, juoman hywyytt' Misteli:
Martin Poika, Potentaaii pohjan
Hywä
maalla,
lärwi kaunis Karungisa, Siell' on Olutt' olewasti
Päällä liukkaan Liakan, Nifla kosien kostehella.

vbluckiesi taaltsatsikärdnest,luoste Wuollaksiaddai
puorest.

Kulki kuullen
haastais siellä??Harilata
78pauluxelle pahoin teki, Myllyn myötä muwon
wei;
Ämmät sitä ärjywät, käsi kiweä käyttämät.
Latoja wain kolhois kulkui, joista puita puuttumata
Karungin ja
68 Karun gi, kahden puolen tätä järweä afuwat
N:o
katso
7.70
6ySirman.
H «sa.
Kukkolan Maamiehet.
kylää,
kukkölan
ja
Talot.
Hhäl
Hähl,
72
Husa
71 Risto.
poika
oli
kuuMaunu
Martin
kylää.
Karungin
waan Risto
73
ja
Lapisa
Mics
sangen
ymmärtäwäinen
Enontekiäisen
ja
luisa
Maunun Kyläsä, opastetaan nyt tuleman juomaan Olutta nijstä jywistä, jotka hänen Papildansa Sijrmannilda olit hukkaan
tulleet. 75Iuokaat nyt wettäjywäst, josta Olutt tuli
yywöst. 7H Kuckola kylä. 77 Harila. 78 Paulus
taikka Pawo, Talot Nimitetysä Kyläsi.
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Ajellijn, ja aidaxia.
woiton tunsi
Kala-juowat hywix kaiwoi, Lohta nijstä lohaistijnki
Sitapyyttijn,sitä syöttijn, Ukkoin parratraswast paistoit.
Meni maalle
Juntin jutoon
pani.
karkais karjalahan,
itse ikä tappoi.
Karisti nyt
maahan Suola puodit.
Kauppa Miehet kaicki seuras, kestens Kestustelewat:
Hamppuja nyt halwendakaam, että Herra helpon andais
Hahden saisim hangoillensa,
rinnan terwehenä.
wijmmeixwijpyi, «?Momman Aittaa ahdisti;
Onko raudast rakettu, taikka wastest walettu.
Sinä
Erkin poika, Mereen kauwas mene nyt

Ettes toists Torniota, häijyst tulis häwittämään;
alendakoon, Meren swallit, surwokoot.
Auringo
Nämät nähty tapahtuman, Tornion loell totisesti
Wuosi Lugull luettawall

sun

1677.

Anders Mikkelin poika Kexi.
Woja lal a pohjimmainen kylä Ala Tornion Pitäjäsä
kahden
puolen jokea. 8» Mattila. Kylä. 81 Jatko. 82 Tawola.
83 lufo la. Talot Mattilan kyläsä. Tawolan Pitää myynneen
Maansa, ja menneen Suomeen. 84 Tornion Kaupungi.
8d Terwa rinta, sillä ymmäretään Laiwa. Bt> Hellelä
Talo Tornion joen suusa, kusa (87) Mommalla oli suuri
Aitta. 88 Christian Erkin poika; Keri wertaa tämän Jää
lähdön Kuningas Christian Erkin poikaan, joka oli ja Kutsutijn

7y

Tyrannin.

Präntätty C. C. Barckin tykönä.

