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W. f. Matkustan olen plitz' wede» ja maan lc.

ritoistakymmend' Sam wiisikpmmendz

jast, Jona Sanct Hendrich Englm-
dist Suomen on tuou, Sen suurmJumalan suomasi.

2. Sitten rakettin Templi Sam Hendrichinyös"Ullikangaf«l Auraioen rannall, longa
wartian wirka yn amuden työs. Hallilan sl»
dolph Friedrichin wallal.

3. Kuusi sam karikymmendH wuott' elettin
wiel, Kosta Printz Hendrich Preutzist mli T»rk'k«n- Hän wuelsi nyt rauhan sanoman nel, Po<
jes heitti wihalisa pug<n.

4» Hän murtän on teräsi kujn mädinet puut,
Ia leissut kujn Pitkänen llmas: Wiel ylhäisen
woimas kyston myös hum, Njjl jotka ensin ri-
koit hänen rauhans.

5, Ei Generalein feas Hänen wertaistans 011,
Hamast Mons Stenhokln ajast; Joka wiisikym-
mend' wuotta sitt Herrasa kuot': Pojes siirenin
piimeisest roaiwast.

6. Idaisen maan Keisar on wapisnm moös,
Kost sun Kanunas Masa pauha. lre<
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ti pellot olit surkias tybs- Monha Lestet sen itkul
wiel muista.

?. Woi orwoi paratkatzo F kuna puun Vn mie-
kan edesä langen: Ei yhden waan monen tuhanen
luun, Täyty Isiänsä kaipaia sangen.

8. Synnin tähden on sota ensist mailman mll,
Sodast imewäisttkin huoka, Koffa Jumal jäll ar-
most on karchinsa kuul, Niin miekat taas tuppe-
hens satta.

9. Nlin iloitze suuri Ruhtinas Suomengin maa,
Että lepyi tain S wgarin syvän, Silla Kuningam
wallat on kuulla myös saan', Ett' rauhan on teh»
Nyt jällHywin.

ic>. Mi uusi tähti sun edMs*nay Kuin muinen
CWstuxen aikan Wuott' jälkeen Printz Hendrich
koht Suomesta käy, Katz' ihmtt Kaickicietäwän'
luojan.

n. Wie! soitto mvös hänen peräfäns lie, Kmn,
ihanat palmn. puun weftt Tai on Adolph Frednkt
kin rauhainen tie, Waan sctit on KunmZam
pojat

12. Se wihainen taiwas on lcpytet taas,
Dhden rauhan päätören kautta: Printz Hendrich
matkusta suomehen maas, Hywän sanoman pai?
wä tai totta.

13. Koska kolmas päiwä walkeni Idällä E»
desmennefä Loka Kuusa, Tulit Galejat puetet
silkeillä Joiden Kammat wirrasa weisä.

14. Nyt weisan Korkialle Kaimallen: Hywöst
siunat sä Ruhtinain seas Ettäs tulit meitä tut-
kaman Suomehen, Waicka olemme achaises
lilas.

15. Kaik
« Komet el! PylsiZ-Tähti.



,15- Ka'ckl'wasd!'as ZnMas, siis pM?
Gun apus ja' hlNNissas olkon, Nln'. kc.linaft
kuins wiiwyt T rusa, tääl, Eng lit edespäin a«
wux tulkoon

16. Se klpawa uhri on Jumalat siis oll' Kosta
Kunmgm palwellet händä, Ia Kuningan Pojat
vn synnille kuol'Sotka lEsl>M ansiot k'itä.

17. Suuri waldias Pr ntzj Sun NiMes onsuur, LikimaA kuutuis mailmnn äärin. Sun he<
ränvt sielus on Kampailut juur, Waa«
nit Zionin leirin.

18. Sä kuluinett Fötsti mahdat oll> Ettäs
olet sotinut hmges: Niin wanha Adami woitos
vn kuol' Kuin.Karitzan woitost M lcwg s.

19' Wiel IGsus myös wihboin eläwäin maal,
Sull Kunnian kruunungin anda Hän taiwast»
hen astun on suuteli kunniall. Josta hengi tovi»
jiust kanda.

20. Ztze maa on järisnyt tähdennösäns Ia wesilvirrasa li,cku, Joka tapahtui Kunnia päiwänäus,
la!>d stäs sana oli samu.

21. Sull Firmamem, taiwas, merl ja maa,
Nyt hywaMitö jallhuuta: Me näen, Su>, taas
duomioll tulleja, Kosta taiwan basunat pauba.

22 Nvt kaikki joil hengi ja elämä on, KlittH
kauhan Rchtinast taiwas Sua E«gelit edespäin

taluttakon Setä markalta että Isänsä majas.
LOPPU.


