
Ilv' Wcisu/
Hänen Rumng:sen Norkcudensa

Pr in st i

Tulon ylitse Turkuhun Preutsin)
Waldatunnafta, joka tapahdut sinä
kolmanes paiwas Loka-Kuusa, Mu-onna i??O.

Kokoonpantztt,

sendnch Alanilda K. m. T

Wasasa, Prändätty C. A. Londicerildä.



Weisatan kuin: Matkustan olen yliti' weden ia maan le.

Mritoistaknmmend' Sata wijsikummendä
<M wuott' * Kuluit Chrlsturen syndyma a.
jast, Jona Sanct Hendrtch Englandlft Suo»
men on tuott'/ Sen suuren Jumalan suomast.
l 2. Sitten rakettin Temylt Sanct Hen»
drichi mnös" Unikangarel Aurajoen rannal,
longa wartian wtrka on autuden työs.
HalUtan Adolph Fredrichln wallal.

3. Kuusi sata karikymmendä wuott' elet.
tin wiel, Koffa Prtns Hendrik Preusist
tuli Turkun: Hän waelsi nyt rauhan souo»
man ttel, Pojes heitti wihansa pugun.

4. Hän murtan on tcräst kuin mädänet
puut, Ia leiffut kuinpitkawenlmias, wiel
ylhäisen woimas koston myös huut'/ Nljl
jotka ensin rikoit hänen rauhans.

5. Ei Generalein seas Hänen wertnistans
oll', Hamast Mons Stenbukln ajast: Joka
wijsikymmend' wuotta sit Herrasa tuol'; Po-
jes sijreitin wijmcisest waiwaft.

6. Idäisen maan Keisar on wapisnut
myös, Koff sun Kanunas wihasa pauha.
PoiVtt ottt surkias työs: Monda
Leffet sen itkul wiel muista.

7. Woi orwoi parat katso Muna puun
On miekan edesä lanzen, et ydden waan
luonen tuhanen luun, Täyty Isiänfi lal.
lvata sangen.

8. SIM



8- Sunnin tähden on sota enssst mailman
tull',Sodc,ft imewatiMn huoka. Kosslu-mal jall armost on kanAnsa kuul, Ntjn
miekat taas tuppehcns saatta.

9. Nljn iloitse suuri Nubtinas Suomen,
gin maa, Että lepai tain Sangarin sydän:
Sillä Kllntnqain wallat on kuulla myös
saan', Ett' rauban on t-hoyt jäl hnwan.

10. Pri uusi tahti sun edellcs* näy Kuin
muinen Cbrifturen aitan, Wuott' jälkeen
Prins Hendrik koht Suomesiz tay, Katj'
ihmet Kaikkltietäwän Luojan.

l». Wiel soitto myös hänen veräsänslie, Kuin ihanat palmu puun wesat: Tal
on Adolph Friedrikln rauhainen tie: Waan
sätet on Kuningain pojat.

«2. Se widainen talwas on levytet taas,
Vbden rauhan väätoren kautta: PrinsHen»drik matkusta suomehen maat/ Hywän san»noman päiwä tai totta.

13. Koffa kolmas pälwä walkeni Idellä
Edeslnennesä soka-Kuusa, Tulit Galejat pue.
tet silkeillä, Joiden Kanunat wirrasa weisa.

14. Nyt weisan Korkialie Kaimallen: Hy«
wäsi siuuat' sä Ruhtinain seas Ettäs tulit
meitä tutkaman Suomehen, Waikka olem,
me allmises tilas.

15- Kaittiwaldias Jumal sijs matkan
pääll, Sun apus ja harnlffas olkon, N<jn
kauwan kuins wljwyt Turusa täal/ Engelit
edespäin awur tulkon.

i6. Se
* 1769 Cmet eli Pytsty-Tähti.



76. Se ubri on Jumala! oll'
Koska Kumuqat p-ivrellsf ba,U'ä> Ia Ku»
ntngM Pojat on lymnlle tuol' Jotka Icsu-

ansiot Nztt^
17. Suur waldias Prinsi Sun Wmes

on suur, Aklmail mailnlan aarin,
Sun heranvt sttln, on juur,
Waan pakcntt leilln.

,8- Sä kuululncn Fölsti mabdat sijs
011, Elläs olet sotinut dcnqrs: Nnn ivan»
ha Adamt wottoo ou tuol' Kuin Ktmtjan
lvottost snll lcmgcs.

19. Wiel lesus myös wlhdoln elämiin
maal/ SuU Knnnian krunuugnl auda Hän
talwasehen astun on suurcl lunnial, Josta
hengi todistust kanda.

22. Itse maa on jarisnyt läddennösan Ia
wesi wirrasa lllttu, Joka tapadut Kunnia
patwanälw', Kosta lahdostäs sana oli saalu.

21. Sull Flnnameut/ tatwas, mert ja
maa, Nyt lMvästijätö jatl huuta; Me nä«
em Sun taas duomloll tuUeisa, Koffa
tatwau basunat pauha.

22. Nyt talkki joll hengi ja elämä en,
Kljttä raudan Nudtinaft tatwas Sua En»
q?!lt edespäin taluttako» SM matkalla että
Isänsä majas.

LOPPU.


