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W. k. Matkustan olen ylltz' weden ja nman x.

Sata wijsilymmendH

jast, Jona Santt Hendrich Englan»
dist Suomen on mott', Sen suuren Jumalansuomasi.

2. Sitten ralettin Templi Sanet Hendrichi
myös" Unikangarel Aurajoen rannal, longa
wartian wirka on autuden työS. Hallilan A-
dolph Fredrichin wallal.

z. Kuusi sata karifymmendä wuott' elettin
wiel, Kosta Printz Heudrich Preutzist tulli T"r?«
kun: Hän «vaelsi nyt rauhan sanoman tiel, Po»jeS heitti wihanfa vugun.

4. Hän Munan on teräst kuin mädsnet puut,
Ia leiffut kuin pitkäinen ilinas, Wiel ylhäisen
woimas koston moös huur, Nijl jotka ensin ri,
koit hänen rauhans.

. 5. Ei Generalein seaS Hänen wertaistans olf,
Hamast Mons MinKokin ajast- Joka wiisikym-

wuocca su Herrasa kuol': Pojes sijremn
witmeisest waiw»'.st.

6. Idäisen maan Keisar on wapisnut myös,
Koff sun KanunaS wihasa pauha. Pojat weri«

p«llol<



pellol olit ftlrkias työs: Monda Leffet sen itkul
witlmuista.

7. Woi orwoi parat katzo Fikuna puun On
miekan edesä langen, Ei yhden waan monell
tuhanen luun, Täyty Isiensä kaivata sangen.

8. Synnin täyden on sota ensist mailmcm
ttll', Sodast imewäisetkin huoka. Kosta Iu»
mal jäll armost on kantzanfa kuul, Nijn miekal«aas tuppehens laatta.

9. Nijn iloitze suuri Ruhtinas Suomengin
maa, Että lepäi tain Sangarin sydän: SM
Kuningain wallat on kuula myös saan',, Ett'
rauhan on tehnyt jäl Kywan.

io. Vxi uusi tähti sun edelles' näy Kuin mui,
nen Christuren aikan, Wuott' jälkeen Printz
Hendrich koht Suomesa käy, Katz' ihmetKaik-
kitietäwän luojan.

11. Wiel soitto myös hänen peräsäns lie,
Kuin ihanat palmu»puun wesat: Taion Adolph
Friedrichin rauhainen tie: Waan sätet on Ku«
ningain. pojat.

12. Se wihainen taiwas on lepylet taas, Ph-
den rauhan päätören kautta: Printz Hendrichmatkusta suomehen maas, Hywän sannoman päi»

.wä tai tottN.
iz. Kossa kolmas päiwä walkeni Idällä E«

desmennesä Loka-Kuusa: Tulit Galejat puetet
silkeillä, Joiden Kanunat wirrasa weisa.

14. Nyt weisan Korkialle Kaimalle»: Hywäst
'siunat' sä Ruhtinain seas Ettäs tulit meitä mt»
kaman Suomehen, Waikka olemme alhaiseS
lilas.

' . «5» KaiM
*K?6y Comet «li Pyrstö-Tahti.



i5. Kaikkiwaldias Jumal siis maikan pM,
Sun. apus ia harnisias olko», Nijn k.auwnn
kuins wnwyt turusa täal, Engelir edespäin
wux tulkon,

16. Se kelpawa uhri on Jumala! oll'. Kossa
Kumngm palvellet händä, Ia Kuningain Pojat
on synnille knsl' Jotka lEsuxen ansiot kijttä.

i?. Suuri waldias Prmtzi Sun Nimes onsuur, Likimail kuuluis mailmän äärin, Sun he»
ranyt siew, on Kampailus juur, Waan pakenit
Zionin leirin.

18 Sa kuuluinen Försti mahdat sijs 011, Ettäs
olet sotinut henges: Nijn wanha Adami woitos on
kuol' Kuin Karihan woitost sull langes.

19. Wiel lEsus myös wihdoin elämäin maat,
Suli Kunnian krunungin anda, Hän taiwaschm
astun on suurel kunnial, lostm hengi todistust
tanda.

7.c>. Itze maa on isrisnyt lähdennösans Ia
wesi wirrasa lijkku, Joka mpadui Kunnia pai»
Wänäns, Koffa lahdöstäs sana oli saatu.

21. .Su!l Firmament, taiwas, mcri ia maa,
nyt Kywästjjattö jall huum: Me näem Sun taas
duomioll tulleisa. Kosta taiwan basuncu pauha.

22. Nm kaikki joil hengi ja elämä yn, Kijttä
rauhan Ruhtinnst taiwas Sua Engelic edes-

pain taluuakon Sekä matkalla
että Isänsä majas.

LOPPU.


