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W. k. Matkustan olen ylitz' weden ja maan lc.

Hitoistakymmend' Sata wiisikymmenda
wuott * Kului Christuren syndymä ajast,
Jona Sanct Hendrich Englandist Suomen
on tuott, Sen suuren Jumalan suomasi.

2. Sitten rakettin Templi Sanct Hen-
drichi myös Unikangarel Aurajoen ran-
nall, longa wartian wirka on autuuden
työs. Hallilan Adolph Friedrichin wallal.

3. Kuusisilta karikymmenda wuott' elelin
wiel, Koff Printz Hendrich Preutzist tuli
Turkkun: Hän waelsi nyt rauhan sanoman
tiel, Pojes heitti wihansa pugun.

4. Hän murtan on teräsi kuin mädanet
puut, Ia leistut kuin Pitkänen ilmas: Wiel
ylhäisen woimas koston myös huut, Niil
jotka ensin rikoit hänen rauhans.

5. Ei Generalein seas Hänen wertaistans
011, Hamast Mons Stenbokin ajast; Joka
wiisikymmend' wuotta sitt Herrasa tuol':
Pojes siirrettin wiimeisest waiwast.

6. Idäisen maan Keisar on wapisnut
Myös, kost sun Kanunas wihasa pauha.
Pojat weri pellol olit surkias työs: Mon-
da Leffe sen itkul wiel muista.

7. Woi orwoi parat katzo Fikona puun
On miekan edesa langen: Ei yhden waan
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monen tuhanen luun, Täyty Isiänsä kai-
pata sangen.

8. Synnin tähden on sota ensist mailman
tull Sodast imewäisetkin huoka, Kosta Ju-
mal jäll armost on kantzansa kuul, Niin
miekat taas tuppehens saatta.

9. Niin iloitzc suuri Ruhtinas Suomen-
gin maa, Että lepyi tain Sangarin sydän,
Sillä Kuningain wallat on kuulla myös
saan', Ett' rauhan on tehnyt jäll hywin.

iv. Mi uusi tähti sun edelläs * näy
Kuin muinen Christuren aikan Wuott' jäl-
keen Printz Hendrich koht Suomesta käy,
Katz' ihmet Kaickitietäwän luojan.

11. Wiel soitto myös hänen peräsäns lie,
Kuin ihanat palmu-puun wesat: Tain on
Adolph Friedrikin rauhainen tie, Waan sä<
tet on Kuningain pojat.

12. Se wihainen taiwas on lepytet taas,
Vhden rauhan päätöfen kautta: Printz
Hendrich makusta suomehen maas, Hywän
sanoman päiwä tai totta.

13. Kosta kolmas päiwä walkeni Idällä
Edesmennesä Loka Kuusa, Tulit Galejat
puetetut silkeillä Joiden .Kanunat wirrasa
weisa.

14. Nyt weisan Korkialle Kaimalle»:
Hywäst siunat sä Ruhtinain seas Ettäs tu-
lit mettä tutkaman Suomehen, Waikka 0-
lemme alhaises tilas.

15. Kaittiwaldias Jumala siis matkan
eli Pylstö>Täh«.



pääll, Sun apus ja haarniffas olkon, Niin
kauwan kuins wiiwyt Turusa tääl, Enge-
lit edespäin awur tulkoon.

i6. Se kelpawa uhri on Jumalat siis
oll' Kosta Kuningat palwellet hända, Ia
Kuningan Pojat on synnille kuol' Jotka
lEsuren ansiot kiitta.

17. Suuri waldias Printzi Sun Nimcs
on suur Likimall kuuluis mailman äärin,
Sun heränyt sielus on Kampailut juur,
Waan pakenit Zionin leirin.

18. Sa kuulumen Försti mahdat 011, Et-
täs olet sotinut henges: Niin wanha Ada-
mi woitos on kuol' Kuin Karitzan woitost
sull langes.

19- Wiel lEsus myös wihdoin eläwain
maal, Sull kunnian kruunungin anda Hän
taiwasehen astun on suurell kunniall, Josta
hengi todistust kanda.

20. Itze maa on järisnyt lähdennösäns
Ia wesi wirrasa liikku, Joka tapahtui Kun-
nia paiwänans, Kosta lähdöstas sana oli
saatu.

21. Sull Firmament, taiwas, meri ja
maa, Nyt hywästjättö jäll huuta: Me näem
Sun taas duomioll tulleisa, Kosta taiwan
basunat pauha.

22. Nyt kaikki joil hengi ja elämä on.,
Kiittä rauhan Ruhtinast taiwas Sua En-

gelit edespäin taluttakon Sekä matkalla
että Isänsä majas.

LOPPU.


