
Flo-MM,
Hänen Kuning:sen Korkmdensg

Printzi

Tulon ylitze Turkuhun Pnu-
tzin Waldakunnasm, joka tapahdut M

kolmannes pmwas Loka-Kuusa,
Wuonna 177^.

Hendrich Alanilda C< m. T/

Prälidätty Wuonna I^7»°



W. c. Matoustan olen ylitz' weden ja maan:c.

HMVM ptoistakymmelid' Sam wijsikymmendä
wnott' Eulu-t Cyristuxen syndymä a<
!a!'c, Jona S 'nct Hrndrich Eng^n«
c>st Suoll.en on nwll', Sen suuren

lumakm suomazt.
2. Sitten rakettin Templi Sanct

myös " Uiicangarel Aurajoen rannal, Jenna
w.:nian w,rk<i on aucuden tpös, Hallilan A-
dolph Friedrichin w^llal,

3. Cunsi sata karckotnmelidä wuott' elettin
M'el, <ioffa Prinh HeMick Prmhist tuli T r!<
kun: Hän wacist nyt rauhan sanoman tie!, Po,
jes heitti wihansa pugun.

4. Han murtan on ttrast kuin madanet puut,
Ia leiMt kuin pl'käincn ilmas: Wiel ylhäisen
woimas koston myös huut', Nijl jotka ei,sln ri-
koit hänen raichans.

5. E« Generalin seas wertaistans oll',
Hamast Mons Joka wiisskym-
melid' wliocta sitt Herrasa kuol': Pojes sljrettin
wifmei >si waiw st

6 loäiseu maun Keisar on wapifnnt myös,,
Kosi sun Kammas wihasa pauha. Pojat we-
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ri pello! olit surkias työs: Monda Leffet sen it-
kul wl>l mu sta.

7. W.'i orwoi parat katzo Muna vuun On
miekan td>>sä lanne»: E> yhden monm lU-
hauen uun, Täyt» Isiänscj kairata sangen.

8. Sannin t.lhdcn on sora ensist »milman
tull', Sodcst imewaisetkin huoka. Kusta Ju-
mal! joll armost »n kanaansa kuul, N>jn mickat
taos satta.

9. Njn iloitze suuri Ruhtinas S omegin
maa, Etla lepyi min Sangarin sydän: Silla

wallat on kuulla myös saan', Ec?
rauyau ?n t hnyt jäll hywin.

,Q. M uusi tähti sun Kuin mui-
nen Christnxen crkan Wuolr »aikeen Printz Hen-
drick koht Suomesa Katz' ihmct, Kmcki-
tietäwan luojan.

11. W>el soitto myösi hcneu reräsäns lie,
Kuin ihanat palmupuun wesat: Tak on Adolph
Friedrichin rauhainen tie: W>an sättt on Ku-
ninqain pojat.

12. Se taiwas on lepyttt taas,
Phden rauhan p.iä°öxen kautta: Printz Hendrich
metkussa suomehen maas, Hywau sanomcn päi«
wä tai tona.

1?. Kosta kolmas rälw'» walkeni Idällä E-
desmenncsä Tu!it Galeiat puetet
silkalla Joiden Kaluat wirrasa weisa.

14. Nyt wessan Kolkialle Kaimallen: Hywast
siunat' s? R"'li>iain seas Ettäs tulit meitä tut-
kaman Suomehen, Waicka olemme alhaifts
tilas.
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i?. Kaickiwaldias Jumal sijs matkan päall,
S>v, apus ja' harnistas olkun, Nijn kauwan
kuins wijwyc tmusa tM, Engelit edespäin a«
lvur tulkoon.

16. Se kelpawa uhri on Jumala! sijs oll'iKossa
Kuningat palwellet Honda, Ia Kuningan. Po-
jat on simmlle kuol' Jotka lEsuren ansiot ki^ttä.

,?. Suuri waldias Printzi S»n Nimes on
suur, Mmail kuuluis mailman äärin, SunHe-
ränyt sielus on Kampailut juur, Waan pake»
nit Zionin leirin.

18. Sä kululnen Försti mahdat 011, Ettäs
olet sotinut henaes: Nijn wanha Adami woitos
vn kuol'Kuin Karitzan woitost suli lcmges.

iZ. ÄKie! lEsus myös wihdoin eläwc.in maal,
Sull Kunnian cruunungin anda Hän taiwase-
hen astun on stlurel kunnial, Josta hengi todi-
flust kanda.

20. Itze maa on jarisnyt lähdennysans Ia
West wirrasa lijcku, Joka tapahtui Kunnia pai»
manäns. Kosta lahdöstäs sana oli saatu.

21. Sull Firmament, taiwas, meri ja maa,
Nyt hywästijattö Dl huma: Me näem Sun
taas duomioll tulleisa, Kosta taiwan basunat pauha.

22. Nyt kaicki joil jhengi ja elämä on, Kijtts
rauhan Ruhtinast taiwas Sua Engelit edespäin

taluttako» Sekä matkalla mä Isänsä majas.
LOPP U.


