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Weisatan luin: M«ttusian olen ylits' ivebcn ja Man :e.'
Olritoistakyminend' Sata wijsikynnuenda

lvuott'" Kuluit Christuren snntzyma a-
jast/ Jona Sanct Hendrich Englandist Suo-
men on tuott', Sen suuren Jumalan snomast.

I. Sitten rakettin Templi Sanct Hendnchi
myös " Unikangarel Aurajoen rannal, longa
wartian wirka on autuden työs. Hallilan A'
dolph Fredrichin wallal.

3. Kuusi sata kaxlkymmenda wuott' elettin
wicl,Koffa Prins Hendrie Preusist tuliTur»
kun: Hän waelsi nyt rauhan janontan tiel, Po»,heittt wibansa pugun.
, 4. Hän lnurtan sn teräsi kuinmädänet puut.
Ia leiffut kMn pitkäinen ilmas, Wicl ylbäisen
lvouuas koston myös huut', Nijl jotka eusin ri»
koit hänen rauhans.

5. Ei Generalein seas Hänen wcrtaismns
oll', HallmstMons Stenbokln ajast: Joka wij-
sikymmend' wuotta sit Herrasa kuol': Pojes
sijrcttju wiimelsest waiwast.

6.ldaiM maan Ksisar on wapisnut myös,
Kosk smi Kanunas wihasii pauha. Pojat weri>
pellol olit surkias työs: Monda Lesket sen ittul
Mcl muista.

7. Woj orwoi parat katso Fikuna puun On
nuctau edesa langen, Ei yhden wacm monen
ttzh>nl?n luun, Mvty Isiänsä kalwata sangm.

8' Synnin tähden 01l sota cnW mailman
mll',
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tull', Oobast innwmsctetn huoka. Kossa Ju-
mal M armost on kanAnsa kuul, Nlju Nlickat
taas tnppehcns stnttn.

9. Mjn iloitse juuri Ruhtinas Suomcngitt'
maa, En a lcpai tain Saygarin sydän: Sillä
.Kmnngain wallat on kuula myös saan', Ett'
rauhan on tsdnyt jät hnwan.

io. Pri uusi tahti sun eVellös * nän Kuin-
muinm Min, Wuott' jälteen
Prins Hendnk koht Suomssa kay,Kats' ihmet
Katksittetawän luojan.

li. Wiel soitto myös hämn perasäns lie,
Kuin ihanatpalmu -pimn wesat: Tai on Adolph
Fricdrikin rauhainen tie: Waan sätet on Km'
ninssckn pojat.

12. Se wihainen taiwas on lepytet taas,-
Pbden rauhan väätören kautta: Prins Hendrik
matkusta suomehin maas, Hywan scmnoman
päiwä tai totta.

lz. Koska kolmas päiwä walkeni Idalla E-
deslnenncft» Lo3a-Kuusa; Tulit Galcjat puetet
silkeillä/ Joiden Kaunnat wirrasa weisii.

14. Nyt weis«n Korkilllle Kaimallen: Hy-
wast ssunat' st Ruhtinain seas Ettäs tulit mei-
ta tutkaman Suomehen, Walkka olelnnle al<
naises tilas.

!5- KaiMwMasHnnal sijs matkan paall,
Sun apus ja hcmtiskas olkon, Nijn kauwan
tulns wtjwyt turnsa taal, Engelit edespaly a«
wux tulkon. 16.

« 1769 Cmet el-' Pyrsis^TM



16. Se kelpawa uhri on Jumala! oll' Koffn
Kuninqat palwellet händä, IaKunmaain Pojat
on synnille kuol' Jotka lEsuren ansiot kijttä.

17. Suur waldias Prinsi Suu Nimcs onsuur, Likimall kuuluis mailman äärin, Sun
heranyt sielu / on Kampailut juur,Waan pake-
nit Zionin lellin.

i- Sa kuuluinen Försti mahdat siis 011, Et.
tas olet sotinut henges: Nijn wanha Adann
woitos on kuol' Kuin Karitsan woitostsull lan»
ges.

'l9. Wiel lEsus myös wibdoin elawain
majll, Sull Kunnjan krnnunqin anda, Hän
taiwasehen astun on suurel kunniäl, Josta hen>
gi todistust kauda.

20. Itse maa on jarisnyt lähdennösäns Iawess wirrasa Mu, Joka tapadui Kunnia pai-
wanäns, Kosta labdöstäs sana oli saam.

. 21. Sull Nrmament, taiwas/ meri ja maa,
nyt hywästWo Ml huuta:Me naemSun taas
duomiozl tutteisa, Koska taiwan basnnat pauba.

22. Nyt kaikki joil benqi ja elämä on, Kijttä
rauhan Nuhtinast taiwas Sna Engelit edes-
päin taluttakon Seka matkalla että Isänsämajas.

LOPPU.


