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Hänen Kumng:sen Korkcudenfa

Prinhi

Tulon ylitze Turkuhun Preu-
tzin Waldakuunasta, joka tapahdut siinä

kolmannes paiwD Loka-Kuusa,
Wuonna 1770.

, ' Kokoonpandu,

Hendnch Almnlda C. m. M.

Turusa Prändätty Wuomia 1786.



W. c. Matkustan olen ylitz' weden ja maan?c<.

SM wiisikrmmendH
' Kulliit syndyma a«

jast, Sa ct H ndrich Eyglcne
dst Snomcn ou tuo.r', Scn luuren

Zu!!.>l,n u.ma>t7
? Suten rMctin Templi. Sauct Hcndrichi

Mi>!)s '-"' Eurajoen raimaN, lunqa
wan>an nix a GNudsl, työs. Halutan A-,
du'ph, Friedrichin wallq,!.

3, Kuusi sata kar kymmeniä elet'm
whl, Kosta. Prntz Heichricl) Pre.chst tuli Turt>
'kun: Hän Melsi ml ravha.l sauomqu tiel, Po-

jcs HM puZU".
4, Hän murqn on mäst kuin m'd'nedpuut,,

Ia leistut kuin p,tkam n ilm s: Wi l i'lbä ftn
woinns koiton myös hluu', Nch. jotka ensin ri-
soit rauhan?.

4, P Generalein seas Hinen Mrsa o'.',
Hamast Mors Stenbekin, aiasi: luka w sik m<
«ne,id' Wwtta si't Herpaft kuol': Pojes sij«il,n.
wij waiwast.

6. Ih isen maan Keisar on wayismtt myö^,
.' sim Kanunas wlhasH pauha.' Puial w««

ri-p«llr^
" WuonNK 1:52. M Hnno lIcx?,



n V<M olit slwkias työs: Monda Leffet syjils
fful wttl muista.

?. W,oi orwoi parat katzo Fil-una puun On
miekan langcn: yddcn. waan muuen lUt

luun, Tuico Isianla kaipata sangen.
8. Sym in tähden on som ensist

lull', Sodast imcwäisetkin huoka, Kosia Iu»
MÄI jäll, on kantza, sa kuul, Nim miekat
taas tnppehens satta.

9. N«>n yoitze snuri Nuhl«'as Suomenkin
maq, Että lepyi Egngarin sydän: Slllä
Kllningain, wallat on kuulla myös, saan', Ett'
rauhan on tehnyt jäll hyWly,

1.0. Mi uusi t. htl sun edelläs'näy' Kuln wui>
nen Chrjstuxcn aikan Wuett' »aikeen Prmh Hcn-
drich kcht 'Suvmesa kqy, Katz' ihmet. Kaicki?
lietäwan luojan,

ii. Wiel s.itto myös haney peräsäns. lie.
Kuin. ihanat palmu - puun, weM: Tai on 3ldolvh
Fiiedrickin rauhainen lie, Maan i>e,i on, Ku-
ningaiä rojat.

»2. Se wihainn. ta-ipas on. lepytet taas,
Vld,'N rauhan päälöxen kaut,'a: Pr>ntz Hcndrich
masusta suomchen «Ms, Hywän, si.n.man

t>,i sotia.
!Z, K>'iZa kolmas päiwä wajkeni Idällä E<

dcsmenneja, Ll>ka Mmft, Tulit Ga'ej,ac puciet
sllkeill,? Kanunat wirrasa wessa.

14. Nyi weisan KMalle K, imallcU: Hywöst'
silmät' <ä Ruhtiimin, sec,s d!.lit meitä
kaman Suomehen, Waicka olemme. HjhatzeH
lilas.

t5. »MM
« Romet eli PyrsiKFM.



n. Kaicklwaldms IMal stjs maM ,)M,'
apus ja' harnistas olkun, N'ju

kums wijwyt lurusa, cääl, Engelit edespäin a-
Mx tulkoon.

:6. Se kelpawa uhri on lumalal siis oll' KoM
palwellet handa, Ia Kmiingan Po»

z'M on sonnille kliol' loika lEsuxen ansiot kijtta.
17 Snuri waldias Printzi Sun Nimes on

sunr, Lik mail knuluis mailman äärin, Sun he?
tänot sielus on Kampailut juur, Maan pake<
lVit Ziomn leirin.

l- Sä kulu nen Försii mahdat Ettäs,
olet sotinut l-engez: Nljn wanha Ndami woitos
oN kum' Kuin Karihan.woilvst suli länges.

iy. Wiet lEsns Myös wihdoin elawainmaal,
Su!l Knnnmn kM!!!Umgin anda Hän taiwase-
tien astun on suurell kl!N!?iall, Josta hengi tvdi<
stust kaihda.

2c». Itzs maa cN lähdennösans Ia
Ocsi Mrrasa lij.iu. Joka tapahmi Kunnia pai«
w,,nai!s, Kosta lähdösias sana oli saatu.

2i. Su!! talwas Meri ja maa,
Nyt hywästijättä jäl! huuta: Me naem Sun
taas dUomwll tnlieila, KdEa taiwan baiunatpcuha.

22. Nyt kaikki ioil hengi ja elämä on, Kijttä
rauhan Ruhtinast taivas Sua Engelit edespäin

tawttakon Sek.i maikalla eitä Isänsä majas.
LOPPU.


