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W. k, Malkustan'olen ylits' wehen ja maan.

<2/ntoistakymmend' Sata wiisikymmendH
wuott' Kuluit Christuxcn syndymän ajast,
Jona Sankt Hendrich Englandist Suomen
on tuott, Sen suuren Jumalan suomasi.

2. Sitten raketti» Templi-Sankt Hendrichi
myös'-) UnikangarelAurajoen rannall, Jon-
na wartian wirka on autuden työs HallitanAdolph Fredrichin wallal.

3. Kuusi sata kaxssymmenda wuott/ elettin
w el, Kosta Prinh Hendrich PreuM tuli
Turkkun: Hin waelsi nyt rauhan sanoman
ticl, Pojes heitti wihaysa pu;un. >

4. Hän murtann on teräsi kuin mädanet
puut, Ia leiskut luin Pitkänen ilmas: Wiel
ylhäisen lvoimas koston myös huut, Niit jot-
ka ensin rikoit hänen rauhans.

5. ffi GeneraKin seas Hänen N)«taisianS
011, Hgmast Mons Stenbokin ajast; Joka
wiislkymmend' wuotta sitt Herrasa kuol': Po-
jes, siiretlin wiimeisest waiwasi.

6. Idäistn maan Keisar on wapisnut myös,
Kosk sun kanunas pauha, Pojat we-

') Muenna »3qo,



ri-pellol olit surkias työs: Monda lesle sen
itkul wiel muista.

7. Woi arwoi parat katso Fikuna puun
On miekan edesä langen: Ei yhden waan mo-
nen tuhanen luun, Täyty Isiänsä kaivatasangen.

8. Sonnin tähden on sota ensist mailman
tull, Sodast imewäifttkin huoka, Koska Iu-
NMI jäll armosi on kantzansa kuul, Niin mie-
kat taas tuppehens sata.

;9. Niin iloitse suuri Ruhtinas Suomcn-
Että lepyi tain Sangarin sydän,

Sillä Kuningain wallat on kuulla myös saan',
Ett' rauhan on tehnyt jall hywin.

io. Pri uusi tähti sun edelläs ') näy Kuin
muinen Christuren gikan Wuott' jälkeen
Prinls Hendrich koht Suomesta käy, Kats'
ihmet Kaikkitietäwän luojan.

il. Wiel soitto myös hänen peräsäns lie,
Kuin ihanat palmu-puun wesat: Tai on
Adolph Frednkkin rauhainen tie, Waan satet
on Kuningain pojat.

12. Se wihainen taiwas ön lepljtet t
Phden rauhan päätörcn kautta; Prints Hen-
drich matkusta suomehen maas, Hywän sano-
man päiwä tai totta.

i3. Kosta kolmas päiwä walkeni Idällä
Edesmennesä loka Kuusa, Tulit Galejcit pue-
tet silkeittä Joiden K«nunat wirrasa weisa.

14. Nyt weisan Korkialle Kaimalleni Hy-
wäst siunat sä Ruhtinain stas Ettäs tulit
meitä tulkaman Suomehen, Waikka olemme
alhaises tilas.

*) Komtt eli Pylstö-Tähtt-



15. Kaikkiwaldias Jumal siis matkan
pääll, Sun apuS jo' harniskas olkon, Niin
kauwan kuins wiwyt Turusa, tääl, Engelit
edespäin awur tulkoon.

!6. Se kelpawa uhri on Jumala! siiis oll'
Koska Kuningat palwellet händä Ia Kutun-
aan Pojat on synnille kuol' Jotka lEsuxen
ansiot kiitä.

i?. Suuri waldias Prints Sun NimeH
on suur, likimail kuuluis mailman
Sun heränyt sielus on Kampailut
Waan pakenit Zionin leirin.

18. Sä kuluinen Försti mahdat 011, EMs
olet sotinut henges: Niin wanha Adami woi-
tos on kuol' Kuin Karitsan woitost sull langes.

iy, Wiel ICsus myös wihdoin eläwäin
maal, Sull Kunnian kruunungin anda Hän
taiwasehen astun on suurell kunniall, Josta
hengi todistust kanda.

2«>. Itse maa on järisnyt lähdennösänS
Ia wesi wirrasa liikku, Joka tapahtui Kun-
nia paiwänäns, Kosta lähdöstas sana oli
saatu.

21. Sill Firmament, taiwas, meri ja maa,
Nyt hywästäjättö jall huuta: Me näem Sun
laas duomioll tulleisa, Koska taiwan basu-
nat pauha.

22. Nyt kaikki joil hengi ja elämä on,
Kiittä rauhan Ruhtinast taiwas Suo Engelit
edespäin taluttako» Sekä matkalla että Isäne
sä mäjas.

loppu.


