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W. c. Matkustan olen ylitz' weden ja maan ie.

Sata tvijsikywmendä

jast, Jona Sanct Hendrich Englan-
dift Suomen on tuott', Sen juuren Jumalan
suomast.

?. Sitten raketti» Templi Sanct Hendrichi
myös"* Unicangarel Aurajoen rannal, longa
wartian wirca on autuden työs. Hallilan Ä"
dolph Friedrichin wallal.

3. Cuusi <ata caxikymmendä wuott' elettin
wicl, Cofca Printz Hendrich Preutzist tuli Turc-
kun: Hän waelsi nyt rauhan sanoman tiet, Po-
jes heitti wihansa pugun.

4 Hän murean on tcräst cuin mädänet pmtt,
Ia leiscut cuin pitkainen ilmas: Wiel ylhäisen
woimas coston myös hum', Nijl jotca ensin ri-
eoit hänen rauh.ins.

5. Ei Gmralei!! seas Hänen wertaistans oli'/
Hamist Mons Slenbokin a/ast: loca wilsikym-
mend' wuotta sitt Herrasa cuoi': Pojes sijrettin
wijmeiscst waiw^st.

6. IDä ftn maan Keisar o» wapisnut myös,
Cosc zun Canunas wihasa pauha. Pojat we-

ri-pellol
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ri-pellsl olit surkias työs: Monda Lesket sen it-
cul wiel muista.

7. Woi crwoi pnat catzo Ficuna puun On
miekan edesä langen: E« yhden waan monen
tuhancn luun, Täyty Isiänsä caipata sangen.

8. Synnin tähden on sota ensist mailma»
tuli', Sodast imewälsttkin huoca. Costa lu,
mal jäll ormost on cuul, Nijn miecat
taas ttlppchens saatta.

9. Niin lloitze suuri Ruhtinas Suomengin
maa, Eitä lepyi tain Sangarin sydän: Sillä
Cuningain mallat on cnulla myös saan', Ett'
rauhan on tehnyt jäll hywan.

io. Vn uusi tähti sun edells*nau Cuin mui-
«en Christuxen aican Wuotl' jälkeen Printz
Helldrich cohtSuomesa käy, Catz'»hmet Caic-
kitietäwan luojan.

n. Wiel soitto myös hänen peräsäns lie, Cnin
ihanat palmupuun wesat: Tai on Adolph
Friedrich,» rauhainen tie: Waan sätet on Cu-
Ningain pojat.

12. Se wihainen lepytet taas, Mden rauhan paätöxen cautta: Printz Hendrich
matcusta suomehen maas, Hywan sanoman pai-
wä tai totta.

iz. Costa colmas päiwa walkeni Idällä E<
desmennesa Loca-Cuusu: Tulit Galeiat puecet
silkeillä, Joiden Eanunat wirrasa weisa.

14. Nyt weisan Corkialle Caimallen: Hywäst
siunat' sä Ruhtinain seas Ettäs tlllit meitä tut<
caman Suomehen/ Waickn olemme alhaises
tilas.

is. Caicki-
» 1769 Comet eli Pyrstö-Tahti.



n. Caickiwaldias Jumal sijs matcan päall,
Sun apus ja haarnlstas olcon, Niin cauwan
cuins wijwyt turusa tääl, Engelit edespäin a-
wux tulcoon.

iZ. Se kelpawa uhri on Jumala! oli' Cosca
Cuningat palwellet händä, Ia Cuningain Po-
jat on synnille cuol' lotca lEsuxen ansiot kiittä.

17. Suuri waldias Printzi Sun Nimes on
suur, Likimail cnuluis mailman äärin, Sim he-
ran, t sielus on Campailut juur/ Waan pa-
kenit Zionin leirin.

,B.Sä cuuluinenFörsii mahdatsifs 011, Ettäs olet
sotinut henges: Nijn wanha Adami woitos on
cuol' ssuin Caritzan woitost sull lan^es.

19. Wiel lEsus myös wihdoin elämäin maal,
Sull Cunnian cruunungin cmda Hän taiwase.
ben astun on suurel cunnial, Josta hengi todi-
siust canda.

2o.ltze maa on iärisnyt lahdennssäns Ia
wesi wirrasa lijcku, loca tapahdui Cunnia päl-
wänans, Cosca lahdöstäs sana oli saalu.

21. Sull Firmameut, taiwas, meri ja maa.
Nyt hywästijattö »äl! huuta: Me näem Sun
taas duomiolltnlleisa, Cosca taiwan basunat pauha

22. Nyt caicki joil hengi sa elämä on, Kijt-
tä rauhan Ruhtmast taiwas Sua Engelit e-

despäin taluttacon Sekä matcalla
että Isansa majas.

LOPPU.


