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Weisatan kuin: Matkustan olen ylits' weden ia maan «.

CMritolstakymmelld' Sata wijsikymmenda
<M wuott' * Kuluit Chrismren syndymä a»
jast,lona SanttHendrtch Englandist Suo»
men on tuott', Sen suuren lulnalansuomasi.

2. Sitten raketttn Templi Sanct Hen.
drichi Aurajoen rannat,
longa wartian wirka on autuden työs. Hal»
litan Adolph Fredrichin wallal.

3. Kuusi sata kariknmmendä wuott' elettin
wiel,Koffa Prins HenorikPreuO tuli Tur.
kun; Hän waelsi nyt rauhan sonoman tiel,
Pofes heitti wihansa pugun.

4. Hän murran on teräsi kuin mädänet
puut, Ia leiffur kuin pitkäinen ilmas, wiel
ylhäisen woimas koston myös huut', Nijl
jotka ensinrikoit hänen rcmhans.

5. Ei Generalein seas Hänen wertaistans
oll', Hamast Mons Stenbokin ajast: Joka
wtjsikymmend' wuotta sit Herrasa kuol';Po»
jes sijrettin wijmeistst waiwast.

6. Idäisen maanKeisar on wapisnnt myös,
Koff sun Kanunas wihasi, pauha. Pojat we»
ripellol olit surkias työs: Monoa Lestet sen
itkul wiel muista.

7. Woi orwoi parat katso Fikuna puun On
miekan edesa langm,ei yhden waan monen
tuhanen luun,Täyty Isiänsi kaiwata sangen

3, Synnin tähden on sota ensist mailman
tull.,

* Muunna liss> ** Wounna i;vo.



tull', Sodast imewaisetkin huoka. Kosslu-mal jall annosten kanssansa kuul,Nijnmie.
kat taas ruppehens saatta.

9. Nijn iloitse suuri Ruhtinas Suomen»
gin maa, Etta lepai tain Saugarin sydän:
Silla Kuningain wallat on kuulla myös
saan', Ett. rauhan on tehnyt jäl hywan.

iv. M uusi tähti sun edelles * näy Kuin
muinen Christuxen aikan, Wuott' jälkeen
Prins Hendrik koht Suomesa käy, Kats' ih-
met Katkkltietäwän Luojan.

n.Wiel soitto myös hänen peräsäns lie,
Kuin ihanat palmu» puun wesat: Tai on A»
dolph Friedrikin rauhainen tie:Waan sateton Kuningain pojat.

12. Se wihäinen taiwas on lepytet taas,
Yhden rauhan päätöxen kautta: Prins Hen.
drik lnatkusta suomehen maat, Hywän san»noman päiwa tai totta.

13. Koffa kolmas päiwa walkeni Idellä
Edesmennesä Loka -Kuusa/Tulit Galejat pue-
tet silkeillä, Joiden Kanunat wirrasa welsa.

14. Nyt weisiin KorkialleKaimallm:Hy>
wäsi siunat' sa Ruhtinain stas Ettäs tulit
meitä tutkaman Suomehen, Vaikka olem'
me alhaises tilas.

15. Kaittiwaldias Jumal sijs matkan
päall, Sun apus ja harniffas olkon, Nijn
kauwan kutns wijwyt Turusa tääl, Engelit
edespäin awux tulkou. 16.
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16. Sekelpawa uhri on Jumalat ott'KostaKuningat palwellet handa, Ia Kuningain
Pojat on synnille kuol' Jotka lesuxen ansiotMa.

17. Suur waldias Prinst Sun Nimeson suur, Likimml kuuluis mailman aarin,
Sun heranyt sielu, on Kampailut juur/
Waau pakenit Zionin leirin.

iB> Sä kuuluinen Försti Mahdat sijs 011,
Ettäs olet sotinut hengcst Ntjn wanha
mi woitos on kuol' Kuin Karitsan woltost
sull länget

19. Wiel lesus Myös tvihdoin etäwaln
maal, Sull Kunnian krunungin anda Häntaiwasehen astun on suurel kunniat, Jostahengi todlstust kanda.

20. Itse maa on jarisnyt tähdennösan Iawesiwirrasa li)kku,loka tapadui Kunnia pai»
wattans/ Kosta lähdöstäs sana oli saatu.

21. Sull Firmament, taiwas, meri jamaa,
Nyt hywästtjatö jäll huuta; Me näem Snn
taas duomiolltulleisa, Kosta taiwan basunatpauha.

22,Nytkaikki joit hengi ja elämä on,Kijts
tä rauhan Nuhtinast taiwas Sua Engelit
edespäin taluttakon Sekä matkalla että I«sansa majas.

LOPPU.


