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F' leve betydeliga Jkdl, altfSr ledfamma at uprepa , haf-■

■uö firanlatit mig at lata tryeka foljande. - O?» det ej
värit Jkrifvit under Fcrmdm tipfigt, hade jag hän(ke ej

vagat det. - - Arbetet dr fadant y fom man ungefdr kun-

nat vdma af en Gymnqfifi,. - - hvatjore jag utber mig ie-
ke granjkare , ulan vdnner.
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X_Jti Olivens f]<ygd min Luta ftämmas fkall,
Dår tankans fnålla fart ej ftörs af hjeltars Tall,

Där Fredens balfam lugn i våra.kånflor fprider,'
Där man ej nöd och qval af Krigets fafa lider:

Bort krigets biftre Gud, med blod i dina fpåH
Dår frederr fact fin thron Dii ingen dyrkan får. -

Du nog med Bröders bjod bar fugtat vara ftrånderj
Ditt vålde lycktadt är, Du evigt frän ofs vånder;

Den årå, fom Du ger, år fiackad utaf blod;
Din* dyrkan grymhet år och fkråck din åreftod.

Hvem har vål menlkan fkapt at likar fönderrifva',
At om et ingen ting med fådan grymhet kifva,

Af häiia, bränna, le åt fina bröders nöd:
At fprida öfver alt blod, fafa’, våld och död,

Hvcm år fopiicke fier, at denna biftra yra
B!ott afgrunds iikka troll bör mot hvarannan flyra?

At taga bort et lif, fom ingen illa gör,
Är gerning, fom man ej för menfklig hålla bör;

Ne) evigt bör. den eld r lifvets hyddor lläckas,
Sqm fkall af bröders hand tll bröders hemvift räckas.

Dock roenfkan, icke nog för enigheten bögd,
Har kunnat hinna up til. denna grvmhets högd!

Kår Staters tvifter ej i godo kunna fdtas,
Så raafte fkäl raot fltål med blod och vapen ritas,

Kri • bf.r et nödigt ondr, och, för at vinna frid,
Pfocefiar man nicd. våU -och döramer sftcr firid-
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Så grymt Tom det då år, at bröders blod ej fpara,
Så billigt år det dock, fin rårtighet förfvara.

Med ömhet i fit bröft och fvårdct i fin hand,
En hjelte nödgas flåfis för Kung och fofterland.

Det år en hjeltebragd för dem at offcr blifva
Och at för cleras fkull fig fjclf til fpillo gifva;

- Den lefvat nog, font dött i deras oväns- biod,
Hän i hvart redligt bröft får evig åreftod.Zj O

Vårt Sverige har ockfå måft krigets lagar Ivda
‘Och fkålen til fin rårr med vapnens fpitfar tyda:

Från Rikets barndoms-år ril manna-åldreas tid
Har Göthers tappra arm vift ftyrka nti flrid.

Alt fedan Oden hit från Schyrers hemvift lande,
Hän Gäthers hela hog til krig och örlig vånde;

Krigslyftnad ofra fe’n, fom arf, fölgr Tronen åc
Och värit ledare pä vär Regerings ftråt.

En mcra uplyft verld ej oramd krigsluft gillar,
Faft mer den Guda-dygd, fom Stäters fkakning ftillar:

Vår GUSTAFS 1 jerta år för fred och ftillhct bögdt,
Ej mera mildhet fig hos någon lionung röjr;

Det blef likväl vår lotr, at krigets vårkan kanna,
Som, Himlen väre lof, dock ej fick grånsSÖii: brånna:

Då fafå, brifh ock cöV fig fpridde i vårt land,
Kom Gud til fkyndfaxn hjelp igenom GUSTAFS hand.

Du öma menfklighet! Du Satnfunds dygders moder,
Som gyldne blommor ftrör på dina hjeltars ftoder!

Du fom Immanuel til ftrjda rårar bragr,
Då hän i And-an fåg förftöras Salems pragr*

Du, iom bfott ådelmod i menfkors. hjertan tånddr,
Och våldfamheren fje f til merffko-kårkk vänder,

Från hvi kens fädfkap fkild, en hjelte vildjur är,
Som i de ivagas hop biotc iiukar oca fötrår.

Ut
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Låt mig ditr majeftåt, på fnillets vingar, ffllja,
Lår villans fa.fka blofs din Guda-art ej dölja;

Tånd, af din ljufva eld, den låga i min fjäl,
Som brinner til ditt lof, lii mirr, til likars väl!

Gif mig en ftadgad-krafr ar lifligr fkildra kunna,
Hvad un ffedens Gud viil ofs Svear unna;

Strå rofor på den väg, fom jtg med matfhet går,
Sprid låtrnad j min farr, behag i minä fpår!

Dock liilat, ar jag fårft om krigers fafa talar;
Lår kånna fe’n den fröjd då freden ofs hugfvalar.

Du Stifrets Styresman! Du virtra verldens ljus,
Som pryder med din glans vårt lyftra Lårohus!

O! vårdes af Din gunit en önfkad del mig fkåuka,
Ifrån Din godhet lårt en flräle på mig biånka!

J fom, med trefven gång, til Pindens fpetfar nått,
Som Stifrets Ungdoms väl nlfltyrfel- ämne fårt!

Ack låren på min Sång Er godhets blickar falla!
Jag med Er ynneft vid mig rrefallt lycklig kalla.

Du vördnads värda Flock, fom jag bar famlad ferl
Min måda år belönt om Du mig bifall ger.

Vår milde Konung', f6gd af Storvårk och af åra,
-Har velat menfkligher åt hela verlden låra;

Men åndtlig, utaf tvång! , Hän fvårdet drar,
Och ropar: “Följe mig den kraft och hjerta har!

“OGåther! famlens hit, at Eder rått förfvara,
“Och niding väre den, fom fig vill vekiigt fpara?

“Min luft, det ver min Gud, är icke efrer blodj
c Men verlden långe nog har faknat Görhers mod.

“Se! Lkall en utlåndik magt hos ofs firt fielfsvåld 6fva?
“Skal Garden, hemfkt och frirt, påwåra gränfor ftiöfva?

“Nej! Svenlka folk! ditr namn och dina fåder mins,
“Och vis, om Göihilkc blod i dina ådror fins!
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“O ftriden, Svenfkc män, at lugn och lagrar vinna,
“Och frukten ej den död, fom rorde Edcr hinna!

“'Fåiik! hvad odödiig död, ar dö for landers vai.
<c Låt denna Sdfe drifr uplifva Eder

Och Svenfke hjeken ftraxt til fina vapen farrar,
Och af fin Konungs mod fig dnbbek Jycklig fkattar,

Och når från GUSTAFS mun en himmeifk ftåmma går;
Den genljud i en blink af rufend hjertan får.

Når klockörs forgfna dån om midnatsriden våcka,
Och fa mmankalla hjc’p ar vådelds lågor fläcka,

Ur föra hvilan ftörd man mätt och Hagen går,
Och rådda qvinnors. hop i öpna fenfter ftår;

Så ftrömar utaf folk åt Finfka ftranden hafta
Och på ft fofterland de 6ma blickar kafta.

At fåta vännner hörs blott.fuckar, for g och fkrån,
Som mångfak repas up af mörka furuträn.

Dår utaf ålder matt en Far lin Son vålfignar:
“O gack, min Bon, och ftrid“ och ftraxt hän fansiöft dignar,

Öch Sonen, rörd och tjuft, et mål-öft alTked tai- ;

Hans kårlek irra rtcks cmellan Kung och Far.
Vid Makans öma bröft en annan tårar fåller,
At alt fkal lyvkiigt gå hän henne föreftåller;
’ Hon fvarar: “gack och ftrid! jag blott din maka ar

“Och fofterlandets rätt bör vara mera kår!
Gå! himlen fkydde dig“ - - och tårar ymnigt rinna
Man mera hårdighet ej fordrar af en qvinna.

Hon Svei;ges fofterbakn längt förr, ån maka, var,
Och denna kårlek ån hos henna röttef har.

Så en förtörnad Gud iir ftraff til menlkor fånder!
Alan ångflas öfver alt och vrider fina hånder

Kanfke man af fit hem et evigt afiked tar

Och lahdets ralka folk med håpnad från.ofs far.

Men



Men fkyndom i vår frrt, at Fi dka ftranden fkåda,
At Te hvad kånfior dat> fom kuona hos ofs råda.

Dir vimla Eores harn med mandom i fit biöft
Och aran år för dem i alla faror tröft.

Så Iris-uti fkyn med brutna fkenet präar
Och för vår fvaga fyn en ögonvilla malar;

Men rtraxt en ftråle ned från fvarta må !net far
Och ftörtar kanflce den, fom mäft beragen var.

Hän,.fom i 1 jcltebragd fm lyck» tänl.re viima,
Fåf fe fir egir blod för fina förter rinna;

En vån defs öde fer och ryfer vid defs fail
Och våntar fnart det fkott, fom, 1 onom rräfFa fkalk

Hän mot en Jonathan kan Davids kånfla hyfa,
Men 1 jelpa - - nej - - ach nej! beklaga blott och ryfa»

Så var Pandora fkön, förr an hon låror gaf:
Et inblofs efra för ril brädden af «vår graf.

Ku vi da hårars gny lig genom fkogen bryfer
Och tiö.lens raferi ur grofva ftyeken ryrer,

Se Finlands fortefbarn = f fmktan håpne ftå
Och fky at i Tnumf fom öfvervundne gå.

Se, Hur från grånfen bort de fig med håtvan karta
Och fom en jagad hind från hna hemvirt hafta.

Så Adam tbrgfen bort ur f ällä Eden gick
Och cj en beta mer utaf deis frvkter feek.

•
*

I hafvers yra fvall fes ftolta färten flyta,
.Här tappre hjeltars röft blott blod och fafa ryta.

Af builer och af fkid förfkräckte moinen fly
Odi him en's k!a*gan fes nti en blodmång-d fky.

Jag fer d.g, ftore CARL, med grymma åfkor dundra
Och c öden fjeif hos dig et ohördt mod beundra.

Sjclf CARL den Tolfte ned från Ånglars fåil/kap fer
En å/k d ärtlings bragd, fom hjeltar mönfter ger,

Dat tufend ftyeken gap ån tufend dödar llunga
Och åfven mera grymt ån fjelfva åfkan Ijunga.
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Ej Aetna ftörre brak vid fma utfall gör
Och hjelten GUSTAF fjelf med tiåpaad fh-iden hör. - >

Dår fer jag Balzar Horn fin fidfta fiick upl ånda
Fölgd af en talrik hop af fårade och bråndf:

Så i Aegypti land en mordilk ångeltfor,
Då Gud ail föriflings död vid Niiens bfcåddar fvor.

En Hogenhusen f jelf fig.uppå döden fvingar
Och färdas up mor fkyn på kruters Ijungields yingar >

Så, för fit fofterland en Codnis ådek d&r
Dä midt i dödens våld hän döden trötfa tör.

Dår, ut ifrån Svenfkfund, de flolre vimplar gå;
I fperfen oföidkråv.kc {es Hjelten GUSTAF fiå.

Hän ömmar för der qval, de Sveniltä hjerran plågar
Och för et önfkadt llut lit egit lif hän våga».

I bombers fkurar ach! hnr döden blindvis far,
Tils man ej annat Ijiis ån dyckens ljungeld bar,

Vid tappre hjelrars fall de bleke norrfken fkälfva
Och håpne ftjcrnorne i fina krctfar hvålfva

Och ftranden fkadad ger et ryfligt återlkall
Af flagnas klagorop ock grofva ftyckens knall.

Men mon ej hoppet mer de matta hjeltar lyfer
Och flocknar vål det mod en hvar i hjertat hyfer?

Från dcras qvakja bröll man tufend fuckar hör
Och hvar och en för fig en bitter klagan gör.

En öfver fina barn och huilru fuckar länder,
En för fin gamla far åt bimleh lyfrer hånder, '

En för en åifkad våff med (lagit hjerta går
Och på fin ömma forg blotc Ivar af döden får.

Straxt GUSTAFS gudatöft ali denna matrhet fluter
Och uti alla mod och krafter åter gjurer:

O! ropar Hän, “hålt Fort! ofs fegren följa fkal
“Må aldrig feghet hår bereda någons fall.

“Se defla flagnas blod! och fkulle de e) håmnas
“Så bör ei Göthers namn af vara munnar nåmnas

“Nej
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<c Nej jag med åra vill på landsmåns gfifter gå:

.
“Ej driden flutas fkall förrän vi feger få.a Låt ofs med mannamod, med drift, vår fyfla göra!

“Var arm af lumien dårkr, vår ovån fkal förft6ra.“
Hän talar, och en blick från majedlret går,
Af den hvar enda Sven/k fördubblad dyrka får.

Straxt fhörrtar åter blod och inga favor fruktas
Och ändtlig fienden, fad dolr, fullkomligt tuktas:

Hän viker håpen bort och undan lagren ikyr
Och rror dg vunnit nog i der hän döden flyr.

Och GUSIAF åter dg fil dna hjckar vänder,
Berömmer deras mod med himmels-dråckra händer:

“An ägra Göihifkt blod i edra ådror dns -

“Och .efterverlden Er med billig vördnad mins.
“Ty fkal ej mera blod af minä hjeltar rinna:
“Jag vill ej mer få dyrt de dårda fegrar vinna.

“Alt nog! jag fiket fralft ifrån en utlåndfk magt;
“Den ftorm, fom röjde dg, jag nu fullkomligt lagt,

“I veren, at med blod jag ej min thron vill fårja;
°

“Men dock jag riket fkall för våld -och orätt vårja
“Och detra åhdamål jag genom eder når;
“En glad och önfkad fred år hvad fom årerdår.

“Så gån då, Hjeltar, gån i lugn at eder hvila!“
Och ljufva kanflor ftraxt i deras lemmar da:

Sa fångens glådje röjs, når bojan bruton år:
Af fröjd hän glummer bort dt fångenfkaps befvår,

Och GUSTAF llraxt en gren utaf Oliven bryter
Och Garden deruppå de Svenfkas lagrar k-nyter

Och fred, den Talla fred, kring vida lägren h6rs:
Af hårars glådjerop den höga lumien rörs.

Nu til min jag tjud: och hånryckt haftar
Och mjg i tankans% diup på ahdra ämnen kaftar.

Et folk, et mattadr-folk blott ofård frukta hörs
Och fafan mun från mun på bieka låppar förs, *
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Dår ufle, .utan tai, om bröd kring landet lopa,
At tigga blygas de, ock kunna icke kopa,

Uti en allmän brift: förtjenftens hjelp år Hut,
Som eldcn utan ved, de målte flockna ut.

Som i Bethulien de uile judar qvidde
De lidfta åtra dygn, fom de Guds hjelp fårbiddc:

Af faderlöfas rop naturen orklös Itår
Och Enkqrs klagan up i tjocka töcknar gär,

De ropa “GUSTAFr född at for fit flågte ömma,
“Ach! kan Hän vål iit folk i nöd få lenge glömma?

“Hän 1 hvars majeftåt en guda-mildhet ler,
“Mon ej hans fkarpa fyn vårt grymma 6de fer?

“Dock, Sverige, du förrjent at della plågor kanna:
“Det år Guds vredes eld, fom hos ofs börjat brånna:

“Vi icke vördat nog vår Konung och vår Gud,
“Ty ftraffar himlen nu, med krigets ljud.

“Det agg, fom linge doldt i hemfka iinnen värit,
“Snarr ut i-öfverdåd och laglöft fjelfsvåld farit;

“Ur {Varta afgrunds djup fe ilfkan bryter fram,
o“At {mitta Svenlka bröft til fofterlandets fkam:

“Åt villa, brorr och nöd, fe. afgrunds-hkaran fkrattar
“Och af vår ufelhet en gruflig glådje fattar;

“Men vet, ehvar du fins, fom glådes åt vår nöd,
“At himlen hemna fkal din ondfka och vår dod!

“Så vidt må dina barn fä dina fvek umgålla
“At för en brottflig ftam med clkuld tårar fålla!“

Så David Nabals'ftraff ut-i lin vrede fvor,
Då hän a'f hungren qvald med fina Kämpar for;

Men åter de fit rop mot hårda himlen vända
At hän må deras qval eli5 deras lefnad ånda:

På en förtorkad- kind en dödlig blcknad rår:
Ur funkna ögon knapt en mattad ftråle går.

Far 6mhet ån, far forr, at hjertats kånflor* tomma!
Låt tåiars ömma flod på ögats ftrander ftröinma,

Da 1 mitt fofterland en gammal man jag fer,
Hvars



Hvars kala hjeffa mig en hapen vöfdnad ger:
Hän förjer - - livari? Sin Son, fom dödens offer blifvit
Och uti kriget mift det lif hän honom gifvit:

Hän kånner nu hvad qval på Jacobs hjerta låg,
Då hän med blod beftårkt fin Jofephs klådnad fåg;

Och Hehrons hje!te lik, hvars smma hjerta biödde,
Ha Ahfaion, defs Son, nti fin yra dödde.

Hän kSagar ‘'O! min Son, mit ftöd, du är ej mer
“Min Son! ditr minne blott mig forg och d6den ger:

“Du uti kriget gick, at bröd och lagrar vinna,
“Men ach, ty vårr! at forr til dödens altar hinna.“

Se fidft det prof, en Far uppå fin ömhet ger:>.
Hän ropar 0! min Soti! och failer liflös nerj

Så uppå Libanon, af äfkan träfFad, fljelper
Et åldngt Cederträ, hvars ftyrka mer ej hjelper.

Annu vid klago/kri jag tankan fåfta vill,
An rä.ka uflas nöd och deras qvida til,

An flere forgefpel fig för mit 6ga vifa:
En Mor, med Aina barn, de himlen famfalt prifa;

Hon tager dem i fanin, “ach! giädjens at er Far
“År til, lian helfa, bröd och kårlek til ofs har,

“O ålfkade! kanfke hän fnart får ofs omfamna
“Hur fåll och huru glad lår hän ej til ofs hamna! cc

Och barnen, jolrande vid modrens ömma bröft,
I hirhme'lk merilöshet få finna värn och n oli:

Af moders - klrlek tjuft, hon dem intil Cg tryekerj
Mch ftraxt defs makas död defs hela fiöj,d bonryeker

“ Hän död - min Man- Er far - min tr6/b nåft dig, o Gud!
“O hårda krig! - ove!- ach, hvad förlkräckligt bud!

“Ach hårda himla-magt! år det den trört dufänder?“
Och ftraxt hon dignar ned i faderiofas händer.

Hon qvicknar, ropar “ach! hvem år uti min nöd,
“Som fkaffar defla ftnå och mig vårt hågn och biöd?“

Fortvifians vildhst nu fig i defs ögon röjer
Och brutna fuckar hon til vreda himlen Löjer.

B a Hon
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Hon ftöter barnen bort med en barbarilk röft
Och tar en mordifk dolk at ftöta i fit bröft, -

“Det var då icke nog för mig at enfåm lida,
“Jag fkulle och dl flut på deflas ofärd bida!

“Min varelfe, förökt i defia ulia fmå,
ee Skall, (bm et krofladr vrak, för oiycks-ftormar gä!

“Nej! vreda himmel, nej! jag djerfs, mot dina lagar,
“Med egen hand ge flut på della oiycks - dagar.

“D 6! - • och ät et ht barn hon rcdan fpetfen bar,
Men fåller honom ned och åter moder år.

Så .på Arabiens f alt en irrad Hagar rafar,
Kår hon för Ifmjaels och egit öde fafar.

Af barngns fpåda rop hon mildra känfla får.
At hon med mera lugn emot fit öde ftår. .

Se! hur natui'ens röft kan fafans vålde ftdcka
Och moders - hjertats fiod förtviflans lågor fläcka.

, Med tårars ftröm på kind och barnen i fin Famn
e Hon endafl; nämna hörs fin Gud och makans namn.
Ar det då menlkors lott, i plågor fånkte, lefvaV,
Kan himlen vål få långt i grymma qval ofs vcfva?

Sjelf Nero, tigreia lik, om hän din plåga ferr,
Hän, Laura, dig en fuck och nägra tårar gett.

“Snart år min Borald hår med lagren på fin hicfla,
“En förfmak af min fröjd kan glädje-tårar pråfia

“O Borald, ömme Vän! ftrid för ditt fofieriand!
“Din lön fkal åra bli, förenad med min hand.

Så, i fin ofkuld glad, den täcka Saima ralar
Och med et ljufligt hoppmor forgen fig hugfvalar,

Tils, af et nyhets-blad, hon fer fin ålfklings död,
Som tager bort defs hopp och hela fällhets ftöd.

Den fom ej naikas eld, kan lågan aldrig branna,
Och den ej ålfkar har, kan Salraas qval ej kånna.

Af Boralds död lörfagd hon endald fiacka hörs:
Så vifsnad til en ros på nordans vingar förs.

Hon med en matrad gång och brutna fuckar träder
Och önlkar fnart blv gömd emellan fyra brådcr 3 j_jon
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Hon harmfen dåden fer fom Borald (lagit hai*;
Men dåden år dock den, dit hon lin tilflygt tar.

Fårgäfves fåker man til hfnnes tröft at tala,
Den mun år redan kai!, fom henne bordt luigfvala,

Når-Borald borra år, får Salmas bana (lut
Lik, lampan i en ftorm bdn flågrar, (locknarut.

Odi dår af hungren tryckt en tceftig landrman puftaf:
Ej jofden mera ger ån ban til kriger rullan

Hans huflru och hans barn om bråd på honom fe
Och deras tårar flyng nti hans hjerta ge.

Beftårt hän ropar: “hålt! en gång lår Gud ofs (hanka
uDen dag, dä glådjens fol får i yår hydda blånka.

“Men deffas bleka hy - - och grät hans roft betar:
Hän kånner dubbek qval, fom make och fom far.

Och fnart man fer et (kepp vid Agnes- brygga ftranda,
Där fjåmäns glåd]e-rop med båljors for! fig blanda:

Det Fredens budfkap bar -

- O! glådje litan mått!
Vi freden, och dårmed vår fållhet, återfått.

Når i en grym orean, dår dåd och fafa ryta
Och vådren liitä rog och ror och mafter bryta,

Når lufren, holgd af moln, blott ljus af blixten får
Och fjömåns håpna hop i bråckta kålar llår;

De ropa: “Hinmel hjelp! men blixt och duhder fvarar
Och dåd i hjertat fig med dåd för ögat paran

De bärja, åflas, fly;- - men ingen utväg fins,
Man fåker farta mdd, men endafl döden hins -

-

En (hråll - - och ån en fkråll - - de mellan klippor drifvas
Och uppå dundrens ljud mångdubbla genljud gifvas;

Då.folen flicker fram och vådren fagta. fly,
Då vaknar deras hopp och deras fiögd b!ir ny.

Sä budfkap ock vårt forgfna Sverige glåder
Och folen åter fram pä molnfri himmcl rråder,

Man hembår Herren lof, fom freden återgaf,
Som dragit Svea barn ur ågonfkenligt qvaf.

B i - Gud J
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Giid! fom vår Konungs lif mor våld orh lift bevarat,
Ac hän msd mod fit land mot ficnden lörfvarat:

Gåds>Svea folk! acn gläds! Jjvac å!drig och hvar irng:
Sråm in ril allmin frogd och himiens ära fjunor :

GuD, fom ur intets tonni fanin-
Blott mcd et vardc ah bereddc,
Dd di;g'ar un ej voro (edde,

Stort dr af evighct Ditt namn!
. Du blinkadc, ocb ljufet blef.,

Du andade-s, ocb vddren tj'jto,
Ocb ftormar fr.im i dunder broto

Och thordons blixtdin magt lefkrcf
Du Jkapte nattens dyjlra haf,

At Dig i glanslos prydnad ura-,

Och dagen, at i ljusnad Idra,

At Du haet Ijus och moi her gaf.
Du kallar vddren med en vink ,

Du Jkyarg hdr til lydnad tvingar. , -
Du Idttar mdrgonrddnans vingar

Och flillar djkan med en biink.
Du danar voiden med Din magt -

Du lif och väljiän i ntenfk >r JAdnkcr,
Din go ihets fol for alla bldnker

Uti en ojdmforlig pragt.
Du fdtter Kungar af och til:

Du Staters vai och fali bereder
Och Du Regentens hjerta leder., '

At gora hvad Din alhnagt vil.
An Sverige nti morkret lag,

Ock Du til hjelp GuSTAVER fdnde
Och morkret från ofs dtervdnde

Och ljufet mun med undran fdg.

Mm an i vijfa villor gick
Dd Du den Tre Ijc GvsrhV JAdnkte;
Aan tunkte fjclf, och alla t.b.kte,

Ocb alt k?m i fulik mligt Jkick,
Frdn Dig en vrcdethlixt gick ut:

hraxt kimlar Dig mcd bclfvan fågo
leh dnglar Dig

„
til fot.i lägr>

Och mdnfkin fruhtade ftt Jlut.
Du fade: '■'•Folk mot folk for krig!

)ch jlraxl de Din befallning folgde,
Med hlod de j rden ofverh. jde

Och fdnde fuckar up ttl Dig.
Du fade: ‘■'■Sverige fyndat bar;

fTy bbr det och min vrede kanna]
Straxt krigets Idgor grujligt hranna

Oth hvar man fdakt i dngjlan var.
Du rors af fo/kens klago-ljud,

Du omt Dig qfver dem forbarmar,
Du refer dem med almagts armar

Och fo!k en ropa: '■'■Du dr Gudl
Vi odmyakt ropade til Dig ,

■Och Du vdr klagan nddigt horde:
Du lugnet dter til ofs forde

1 Och vdra hjertan gtadde fig.
Ho dr fd jtor, fom himiens DrotU

\Som lf och frbjd dt alla gifver,
Som evigt värit , dr och blfvcr\
| Som Jlyrer alt och alt gbr gödtl

Lik-
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Lkfom en Ijnflig vår fin dagg på fältet breder
Ooh vattnets Idillä flod i tufend båckar leder,

At jorden ftyvka ge och plahtors lif fin faft,
Dem folen frilkar up mor nordans ftråfva krafr:

Då gråfet grönfkar fnällt och blommor tråden hölja,
På fagta mårgon regn de ljufva folfken följa,

Naturen .tråder fram nti fin fkönfta fkrud
Och foglar ftämma in i tufend fkilda ljud;

Här utför. klippors b.iant de brufine floder frufa
Och ned i dåldens djup med fagta bullcr fufa,

Där vattnets yta (lät likfom en fpegel fiår
Oc!i folen lik en brud på Azur-fåftet går;

Dår tufend-tal af bi’n kring blomfter parker fvårma
Och i fin idoghet en rreflig landtman hårma;

Och myran ur fin ftack förnöjd och munter far
Se’n hon af vintrens köld cj mera afbråck har;

Hon 6ker fit förråd och fina ungar föder,
Hon hjelper 6mt fin far och muntrar fina bröder;

Så nti fredens fköt vårt Sverge lifvas opp,
Och hvod man ftraxt ej får, man därtil håmtar bopp,

Mårk, hvilket famljud h6rs af glådje-rop och fånger!
Man tråffar åter den, man gråtit tufend gånger:

En ftörre fätlhcr knapt det matta Juda fick,
Då det i Canans land med triumpheririg gick:

Soldaten fkyndar hem til hufiru, barn och hvdda,
At dem med idoghet moi; brift och hunger fkydda,

Och härens höfding glad med lagren firad går,
Hannan en gång fin ilågt och vänner tråffa får:

Likfom ur grafven våckt hän lifvet åter vinner.
Hän döden öfverger och hopp ora fållhet vinner.

Man med en himmelfk fröjd i Herrans rempel går,
Dår Preften rörd och ijufi: i helgedomen ftår,

Hans bjcrta lifvadt år af himlens glådje- anda
Och med hans fiöjde-rop fig menighetens blanda:

Det folk, fom nyfs för Gud i fåck och aika låg
Och
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Och uppå fina rop, ril fvar, blott håpnad fäg,

nu lm kiago-gråt och Tina fuckar fjsrran
°

(Jch ljunger öfVerljudt: Ali verlden fröjdes Herran!Och kyrkans roma hvalf et- ljufligt genljud o-eOch man kan hjertats fröjd i allas ögon fe.’
Hvart ögat våhder fig, fyns allmän glådje råda,
Där fär maa vid en flrand den n.6jda filkarn Ikåda

Haa dviftigt drar fin not och fkiuter ur fin båc ■Och fruktar icke mer för fiendeas förfåt.
I Srädcr öfver alt nian horcr ftycken. kaalia
Oeh utaf glådje- top den rena lufcea.litalla:

F flerc mantra lag maa dricker Fredens fkå!
Och GUSTAFS, Sveriges hopp och glådjes föremål;

De fpåda barnens röfl om Svea Itillher talar,
Lik loni en fpråkfam afip, -uri de ryfta dalar, ‘

Med fakta for! ger an det lugn, fcm ajlmdnt rår
Och då och då en flågt af Hilla vältetä får;

Dår bonden vid fin plog hörs kampa-vifor fjunga,
Hän redan har förglömt förfiutha krigers tunga:

Hän träffar fin foldat, den hän med undran hör
Förtålja fålllåmt nytt, fom hän från fålrrog för:

Och fidlt de följas at at fig i hyddan ftårka,
Hur bam och afvcl växt, de ganfka noga' märkä:

Hvar går få hein til fit, men 6gat fömn ej får,
För’n man har öfvcrrånkt, hur det i kriger går.

Som då en dufvo-flock fig undan höken räddar,
Och hvar i fina bon bland’fpåda ungar bäddat,

Ej fruktar mer de klor, fom fara cfrer bof,
Men glådes åt fit lugn och fyller fit' beh^f’;

Så landtman kan fin fäd medfrögd.i ladan fora
Och bergsman vid fit bruk med fäkerhet fig röra,

Då han‘ med vifshet ver, at ingen urlåndik magt■ För borr med våld det gods, hans fvett tilfamman lagt:
En dyr och critl/k tid med krigers fkräck forfvinner,
Alt öker mer vart hopp och alt förbettring vinner:

Som



Som, når af nordans köld en blomma fkada fått,
Hon tynat af och (nait fin död ril rrötes gått,

Defs vackra knopp fig ned mot kuina markea böjer.
En dödiig gulnad fig pä matta bladen röjer T

Men, fom af folens fken förnyad ftyika får
Ooh efter hand fin Ir.kr och fdgring åter når;

Så tånder rådnan fig på hurigrens bleka kindcr,,
Då kriger icke mer för i vår nåring hinder:

Det land, fcm förr ofs fåndt, blort härjande och död.
Nu med en vänhg hand fkal råcka ofs vårt brö 1:

Nu kan en ilöjde man med fröjd lit handtverk fköta.,
Se’n brifter, i Töttjenfi och afgång, icke möta:

Och idoghefens dyrd får åter fe fin dag,
Når hojden genljud ger af våf- och hammarflag.

Se cck det nya lif, fom fig i handel fprider:
Man ej för Gardens våld och varors bergmng qvidcrt

Ur trånga hamnar ut de Svenfke kölar gå,
Se’n de med fåkerbet fin kofa halla få;

Så fkråmda foglen ut ur trånga fkrefvan fiyger,
Dit hän, när iikan går, fig Itord och häpen fmyger

Och öfver fålrct fram med fnabba vingar far,
Se’n alt är ftil.lt och lugnt hän ej at friikta har;

Man fänder fina fkepp ti! Gardens rika hamnar,
Den ene fienden den andra ömt omfamnar,

Och ru man redan glömt, hvad evigt glömrrras tör:
Den fplit, fom nkens lugn, och rikens magc förflör.

Så har Du, Fofterland, din förra fbillher hunnit
Och genom GUSTAFS arm förfvar och åra vunnit;

Ty glåds och fkynda dig at ödmjukt tacka Gud
Och bedja om defs vårn mot krigets thordöns ijad:J

Du under kriget lårt, at fredens värde känuji
Och nu, då denna e.d har uphört D.g ai: btånna,

Af lamfunds-kårleks eld lät lågan bvyta ut
Och’ aidng biifva qvafd, för n tiden når fit Hut,

OcftC



Och Du, fom nädigt fått af Herrans hand tilbaka
En broder eller vån, en fader eller maka,

Kån vårdet af den-fröjd, Du ymnigt fkörda får!
Se tij, at Du dl Gud med helgadt hjerta går!

Ej i dia glådje gl6m at för de forgfna ömma!
Den menlko - hjerta fått, bör menlkor icke glömma

De faderlöfa hjelp, hjelp Enkan, om Du kan!
En mera dyrbar vinft en dödlig aldrig vann.

Du forgfne! fom med qval din ömma faknad känner
Af de, i krigets brand, förtårde trogna vånner,

Var tröft! Du hjelp af Gud igenom GUSTAF bar,
Hän enkans tilflygt år och faderlöfas far:

Var tröft! de, för fit land, med ära, offer blifvir,
Med tappert vapne-mod de få ftt minne fkrifvit:

For Svea Knng och Land.ha’ dejfe fämnat af
Och Fojlerlandets tjeufl har blijvit deras graf.

Och, Milde Konung, DU, fom krigets börda burit,
Med ali den trogna nit, vid Thronens helgd DU fvurit,

At vårdigt tacka DIG, hvad fnille' ftyrka har?
Så menlkans fvaga fyn ej folcns Ijäs fördrar;

Då til DITT Majeitåt jag håpna blickar höjer,
Giöm, Mildafle <JÄionarch , den marthet tankan röjerj

En nåktergal och fparf ej hafva lika ljud,
Men bägge pä fit laet dock fägas låfca Gud.

Född at regera vift, DU Salmons vishet åger
Och nti Kunga - nåd DU Tirus öfvervåger

Med Qefars ftats-klokhet Trajani dygd DU fått
Och uti ådelmod DIG ingen öfvergärt.

fienden i DIG en Alexander vördat,
Då på defs egna fålt DU ymnigt lagrar Ikördat:

DIG fnillet, fom fin drott och fkydds-gud, offer gör
Och Cicero i DIG den Svenfka fpiran för.

Af defla fmyeken prydd med mildhet DU regerat
Och, fom en far fit barn, har DU ditt folk handterat,

Ja



Ja iffkan, faft hon DIG rred harm och afund Tef,
Dock, i fit lömfka bröft, DIG Tamma låford ger:

Hvem mins ej, huru Sror DU uppå thronen rrådde?
DU ej Din Krönings-ftol med blod och bojor klSdde;

Då DU mot ftormens våld med guda-ftyrka ftod,
Man låg Din ådla hog ocb priTade Ditt mod:

DU despotiTmen ner i glömlkans afgrund ftörte
Och med en Vasas röu det Svenfka folket mötte:

En Svenjk Jkall vara fti, men ulan fjc/fsvåld, fri-,
Och väpne lagcn jig mot aggets raferi.

Se’n vift DU borat bar et fjclffrätt rikes refvor
Och drifvit Hilkan bort i tyftnadhis möika fkrefvor:

DU aldrig öfvat våld, DU endaft brukat fog;
Et ord af GUSTAFS mun ,var ondfkan afbråck nög:

Vai Tjelfsvålds-andan Te’n fig under ftundöm röjde,
Men åter alt til lugn, i godo, GUSTAF böjde:

O! rrefallt fällt det folk, Tom ftyrs af en Monarch,
Som år Tom GUSTAF vis, Tom Hän i vishet ftark.
Du, Tom bland hjeltars tai få Ilor, Tå utmårkt ftär,
Til Dig, vår Dyre Prins, jag nu med vördnad går:

Du har Europa lårt at Svenfka flaggan vörda,
Då Du på hsfvet fått Tå många lagrar fkörda:

Med f tora Carl ars namn. Du deras hjerta årfr.
En åra, deras lik, Du manligt Dig förvärft:

Ej ens Ditt ftora namn fin glants, bland FririTars, mifter,
Når tidens tempel ned, i evigheten, brifter;

Och, Fljeltar, I Tom prof af m'od och mandam gjort,
Som, af en GUSTAF lårt, at tånka Tant och flort:

Er lefnad, Tom en Toi, bland Teclcr klart fkal lyTa:
Man evigt fkal ert namn i ålfkadt minne hyTa.

Du hjeltars Fofterland, du gamla Svenfka Nord,
Som, uti Eders helgd, har hållit löftes ord,

At Du din Konung bjelp mot krigers ftormar gifvil,Man Dig, til evigt låf i tide - böckren fkrifvit;
Tor



For GUSTAFS fantta vål gjnt fu ekar til din Gud,
Med trogen lydnad folg din Konimgs vifa bud.

Låt ej af fhlfka blofs, dig uti villor leda,
Såfkingras alla moln, fom lor Din fyn ftg breda.

Du Ungdom, fom med mig, bland lifvets rSmcn går,
Men under GUSTAFS hägn dir vai bereda får,

Se ril, at Du en gång din liung kan nyttig blifva
Och landet önlkad frukt af din planrering pifva:

Gläds öfver Sveriges lug i, men ock ditt egit fköt
Och lidclfernas här med klokhers vapen u 6r:

Lår Dig mor lafters hop i fjelfva ffeden kriga,
At Du, £6r deras lift, ej yekligt gifver fviga:

Du mer ån lyckl g dör, om på din graf blir fag^t:
At Du, fom vis och god, befråmjat R kcts magri

DU i, fom af ingen fodd, dock alla väfend födde:
Som ut på himlars rymd jord, fol och ftjernor ffrpdde:

Som måktig Öfver alt, med Guda-rfuldber rår,
Men vred med brak och bhxt på molnens båddar går,

DU, fom Ditt nr jelfät i tufend verldar tåijer
Och hårlighctens tcol i ljuiets rike yåljer,

Somali tings böijm, litit och fafta famband gor,
Tillåt! et ringa ftofr en fuckan til Dig för:

Den Fred, DU nådigt fkånkr, låt evigt hos ofs blifva!
Låt idoghet och lugn ali tvedrågt från ofs dr fvå!

Låt länge Sveriges Thron af GUSTAF blifva prydd
Och GUSTAF, uran fplit, af trogna Svenfkar lydd!

Lår Svea Kung och , folk Din fannings forfpår fc j !

Låt ej Din godhets fol, for vårt behof, f g dölp!
O! lår ofs långe få med GUSTAF fröjd och ijus!
Gif odling i vår fjål, forråd i våra hus!

VåTigna GUSTAFS flågt, til tufend, tufend leder,
At ofs exempel ge i dygd och rena feder!

Lår Sveriges fälla lugn och trefnad ej få flut.
For n tidens fackla llåcks af evigheten ui!










