Surun sumu syngiä suitzi

/

Cosca curian elon muutti

/

Muinen

Corckiast opist Herra /

YRIÄN

Mest.

STÅHLBERG
Kerran; Rauman rascas Kirconpaimen
Prowasti myös ansain aiwan
Samas Herran Seuracunnas
Joca tapaht' Elocuusa
Päiwän päälle ensimäisen
Wuonna tuhat /

sata seitzem /

Colmekymmend wielä lisä;
Mutta wuonna toisna Isä
Päiwän päälle ensimmäisen
Colmatkymmend helmecuusa /
Leposial johdatettin
Suures seuras saatettihin
Odottaman Onnelista
Lunastajan ilmestystä.

Ilmoitettu itcun änel
Jälkimuistox jälkenjäneil
Isän maalle mainehix.

J. S.

TURUSA /

Prändätty Joh. Kiämpildä

Apa wanha taitawille
Wijsaille wanhemille

Hyötyäsä /

Ollut ombin puhella

Edes pannuis ascareis /

Syndyäsä /
Cunniahan /
Tuonel /

Tämän Schoulun tulduesa /

sijrtyäsä

tulduesa

jotain jutella.

astuesa

Caicki caunit cumpaniset
Iloitzit /

waan toiset tiesit

Pilcka /

häpiät tuod' edes /

Mielens sillä ilmoitella

Mustan kirjan lukiaxi /

Julki caicki julistella

Soimaisit juur surkiasti

Mitä sydän sanopi :

Mistä muutoin äkildä

Jos se ilo edestuopi

Tämä taito sulle tullut?

Eli surust suurest huopi

Eipä sitä äsken cuullut

Nincuin tila anopi.

Parta suu ei epäile

Mitä mahta sydän raucka

Cohta kirust wastaisesans

Joc' on ilost sangen caucan

Hämän houru puheillesans /

Minun muuttes myristä

( Luondo liucas todella )

( Cosca cowa cuollon woima

Jos sä olsit kirjallinen

Jota suurest surul soiman

Wijsas myöskin ikäs myöden

Temmais Isän ) hyristä?

Eipä mitän mainitais

Cosc' mä curia cuulustelen

Waan sä olet pesäs caswan

Mielen minun johdattelen

Syönyt sijnä naurin raswa

Mikä alcu olduna

Wuotta liki kymmend cax.

Isä wainan ilman tähän?

Tämä näist ei mitän huoli

Löydän hänen aiwan wähän

Mitä ambu kielen nuoli

Pesän pielist lähtynä.

Turwa idzens Jumalan

Isän tykön ollesansa

Köyhydesä kärsiwäinen

Palwelles myös wierast cansa

Onnehensa tytywäinen /

Pellol /

Ehkä leipäns halpahan

carjas /

cangareil

Halu tule tottumatoin

Edzei Turun turuhulla

Huole suuri sanomatoin

Laupioilda ihmisildä

Kirjallisin ascarein

Mitä noista lucua?

Isäl omal ilmei anda

Herra suuri hywin suutta

Mitä sala mieles candoi

Edeswätä /

caicki muutta

Schoulun toki tahtopi

Caicki känndä parahax :

Suutun minä surwomasta

Ystäwäxi ylimmäisil

Riutan rihtä tappamasta

Saatti myöskin alimmaisil

Toista Sydän halupi.

Cosca oppins awarax
Näytti

Näytti ensin Turus olles

Mielettömän pahutta :

Sieldä myöskin poies huolles

Tämä tuima tanderella

Upsalahan catzoman

Talwisella ilmahalla

Uroit opist uhkeheita

Papin pani seisoman

Tapoja myös paljon muita

Ilman sytä /

Caicki caunist käyttämän

Monda muuta mieletöindä

sanatoinna /

Itzellensä hyödytyxex

Työtä teki ehdosans /

Muille ylösrakennuxex

Paiscais wielä pahan paickan

Cosca monda miehisä

Turun Lindan ilmain aica

Opett' huones että julki :

Wuodex puolex istuman

Academian Schoulun tulcki

Syyt en minä wielä tiedä

Tuima oli kielisä.

Ei myös wasta tule ilmei

Mitä waan sä kynä rucka

Cuin ei ensing ollutcan.

Juorendelet palion huckan

Caickist näistä coetuxist

Et sä sawut cuitengan

Pahan ilman kiusaxist

Caicki wanhan kijtettäwät

Päästi armias Jumala

Isä wainan wickelydet /

Kärsiwäisyt paljon lisäis

Waan sun täyty jädä taan

Waiwois tämä suuri Isä /

Minä puolin sopimatoin

Cuta kijtti cunnialla.

Olen myöskin kijtos sanoin

Yhtä wielä suurest suren

Sillä kytos canhela

Joca sydänd surkiast pure

Ombin omild edestuoda

Että onni carkia /

Omis asiois hywä suoda

Oli aiwan /

Anna tulla ulcoa :

Jumalisel Kirkon Isäll

otollisel

Tämän tietä Pohjalaiset /

Onni aiwan haickia /

Suomalaiset /

Paljon puuttui pienudesa /

hämäläiset

Että ulias urhoinen

Caswaesa /

Ollut ombin opisansa

Paljon wiral tuldua

Lukeissa

Parhahasa ijäsänsä

Köyhys käypi päälle seljän

Tydy sihen weickonen.

Joca aica /

Wuotta neljätoistakymmend

Pani /

ehkä eljän

pojes samoa;

Ombin elän Schoulun kynnöl

Tämän tiesi luoja suuri

Työllä tujmal hoittamas

Tarpellisex hänel juuri /

Nuorocaisi oppiwaisi

Ohiat anda soweliat

Harjoituxis caickinaisis

Tahtons myöden ihmisille

Isän maalle woittamas

Yhden tälle toisen sille

Miehi perki miehullisi /

Caickil waan ei mucomat :

Sopiwaisi /

Osottaden onnen lahiat

astuwaisi

Wirckoin caickein cauneihin /

Häneld että alun sawat

Joista wielä elä monda

Hämbä Luoja Laupias

Jotca suru sydänd canda

Yhdel rijsta rickautta

Ylitz onnen ollucin

Toisel palion wisautta

Caxikymmend ajastaica

Terweyttä cunnia myös

Cuusi päälle /

Anda wielä colmanelle /

oli aica

Cosca Kircko Isändän

Neljännelle /

Oli Rauman Seuracunnas /

Hänen lahians jacamast :

cuca kieldä

Prowasti waan samas sunnas

Cukin saapi lucu laske

Wuotta caxi yhdexän.

Cosca suuri Herra käske

Mitä tällä ajal teki /

Häneld suodust tawarast.

Tietä caicki tämä wäki

Eipä tuota suuri Sangar

Mitä kärsei cowutta /

Catzo /

Waara /

monda kiusausta /

Mistä sucu cotoisin

Rutois /

Ryszän ryöpäystä /

Ongo orja Lambur raisca

joc' on töjsäns angar

El

Eli myöskin Sepän poica

Hänen wanhan wäsyttän

Caicki pane tasaisin

Waan cosc näpiäst oli nähnyt

Cutzu cunnian corkeimman

Että Lapset olit pääsnet

Pane parin parhaimbain

Tiloillensa /

Calamiehen /

Keisarix

Cuningaxi peldomiehen.

tullenex

Cauwas pojes Pohiammalle
Minun jänen saapuill

Mitä minä sanon siehen

Sauwax hälle tarpeisex /

En mä taida kysy :

Tuli tyly tytymätöin

mix?

Pitkät puhet noista tulle /

Tuoni tuima kysymätöin

Jos mä caicki otan suulle

Äckild ilon itkuxi

Mitä suuri Jumala

Muutti /

cutta nälkähinen

Hallitesans ilman caicken

Isowainen wierahinen

Teke meisä caickin paicoin

Naurum saatti suruxi.

Töisäns on hän camala

Lepäjä sijs wäsynynnä

Isä wainan weti wäljäl

Waiwoist monist woimatoinna

Paimenexi pani eljäl

Isäwainan rackahin /

Carjan caunin caitzeman

Lepä lewos lewiämmäs /

Sitt cuin oli paimendanut

Runsahammas /

rickahammas

Wuotta colme cohendanut

Sielu taiwan Salihin

Yhteist lauma lypsäwäin.

Sinun silloin talutettin

Olcan nyt taick sinn taick tänne

Ilol suurel johdatettin

Suru minun sydämmenne

Cosc' se rumist ercani.

Sisäl tunge turkainen

Lepä lewos lepyisesä

Ettei cuollo cumpaneita

Oman ackas juurehesa

Catzo /

eikä sidoneita

Jongas edel lähetit.

Sugus /

heimus /

Lepä Luojan Lunastajan

hirmuinen

Ajattelin asioisani

Tulemisen asti maahan

Mielen caicken sihen panin

Duomiata pitämän.

Että ol'sin taitanut

Silloin saat sä suuren Crunun

Wanhudesa Isä wainan

Joca päähän pannan sinun

Ilahutta /

Uscos tähden lujamman.

Edest /

caicken waiwan

cuin on kärsinyt /

Että olis ilo päiwän

Sielu tule ottamahan
Jällens luut cuin pannan maahan

Jongun nähnyt ylöskäywän

Että ilon ihaisen

Jälken sumun syngiän

Taivais käydä silkisillä

Joca oli sodal tuimal

Cullaisilla watteihilla

Calleil wuosil joca culmald

Yljän werel pestyhil.

