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2 Sitten rakettia Templi, San« Hpndrichl
myös'" Umkaugarel Aurajoen rannall, Zonga
«varttan wirka ön autud«n työs. H.Mitan A«
dolph Friedrichin wallal.

3. Kuu s, sata kank ymmtvbä wnott' «lettin
wiel, Kpffa Printz Hendrich PrtMbst tuli D'r«
kun: Hän Melsi nyt rauhan sanoman tiel< Pyl
jes htitti wihansa pugun.
4. Hän murtan on teräsi >!uit, wädämt

Ia lnffut kuin pitkäinen ilnvis: Wtel ylhäilen
wointas koston myös huut, Niill jotfa pnssss pi»
koit häneii rauhans.
5. Ei Generalein seas Hänen

Hamqst Mons Gteubockin ajast; "loka wiisikym,
menh' wuotta sitt Hmafa luoN Pojzs snrettin

Mimtisest waiwast.
6. Idsisen maan

sun

Kanunas

K<jsar

wihafa

on wapisM
pauha.

wyjbs,

Poiat

w«>

sm

M,xLM olit furkias työs: Monda Lestet
tttull wiel muista.'
?. Woi orwpi parat katzo Fikuna puun On
Mekan tdefil la»'g?Ni Ef yhden waan u-plijll tuhstnen luun, Täyty Isiänsä kgipata sangen.
8. Sonnin tähpen on sota «nfist mailmafi
tull, 'Sovast tmeroäiselkin huoka. Kosta Iw
Niin miekat
iwl jäll<armost on kausGsa
-laas tnppchens sassNa.
9. Niin il «he suuri Ruhtinas Suomfngjn
Eitä lepyj tain SanZann sydän, AM
Ku»ingain waliat pn kuulia myös laan',

rauhan

op tehnyt

M

hyzvin.

uusi t«h!i sun fhelläs" näy Kujn maiM
nen Chr-sturen mkan Wuuu' iälkeen Printz
hrich kohl Suomkfta
Katz! ihlmt Kalckj,
io,

tietämän luojan.
il. Wiel soitto mM hänen pepäsäns lie.
Kuin iba/.at palnm-puun melat: Ti on Adolph

rauhainen
Friedrikkin
mngan pojat.

Dhden

Se

Waon

wihailM taiwaZ

lauhän Miöxe!! kautta.-
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Ku,

cn lepytet mas,

Mlch HindriH
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matkusta suomehen Nlaas Hywän ianeznan
,

mä mi totta.
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majkeni IdaG EKcffa kolmas päiwäFutjt

Galcjc.t puM
desmenne''<i Loka Kuula,
nirposa
Jampat
weisa.
silkeillä' Joiden
14. s»«pt weiftn Korkjlilli HKinlallenz Hpwäst
siunat sä Ruhtinain se as EM, tulit mziiä W,
kaman HuMchtN, WailLqx oiemm? MM
,5. Kgl?l-

, t§.

Kaickiwalhms

Jumal siis matkan pM,

Suu apus ja.harnestas vtkon, 3iiin ?auckai«
?mns Mimtzt turuscl iääll, Engelit edespäin as
wur wlkoock
16. St kelyaiva uhri ön luntalall siis oll' Kossch
Mnmgm psstwMt-hänVä, Ia Kuningan Pv/»
jai on synnille kM' Jotka lEsuxen ansiot kiität
,?.
Suuri chaldias PrmtziZ Gun Nimes on
suur, Mjmall kuul«is mailman
äärin, Sun h<>»
lHuvt
on Kampailut juut > Maan
nil Zionm Ann.
,8. Sä kuluinsn Föysii mcihdat o il/ Etläs
,l«t fotimn hengls: Tiin wänya Adami woktos
on kuöl' Kuin Karitzan woitost suu lonM. .
,9. Miel lEsus myös wihdotn «läwsin Mal/
Sun Kunnian krmmunM anda Oän talwakl>en astun on suurell kunnlall, Josta hengi ioöl'
stust kanda.
20. Itze ckack M järlscht lähdennösHns I«
wesi wirrasa tiicku,' Joka ,tapatui Kuuttia pät<
wänäns, Koffa lähdöstäs sana oli saatu.
21. SuÄ Firmckmenl, tatwas, mert ja Ma/
Not hhwästijHttö jäll huuta: Mt nM Sun
taas duo, miM tulleisa. Koffa taiwgn bosuna Muha.^
22. Not kaikki M hengi ja «tämä ön, MD
tauhan Ruhnnast taiwas Gua Engelit edtspäm
'
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Sekä matkalla «t.tH Isänsä
LOPPU.
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