
Wijss Uut^a

SAMin WeifM,
Ensslnmäinen

Ylötkämme ilon wapa äänd, :c.
Lauleltu Häneil Kliiiq ll <n Ma,estellnsa olle-

fa Falunis' wuonna
T>me»l:

Miehet kapkam scumtkan: :c.
Rolmas,

Palakon sota liekifä :c.
Laulettu silloin ensimmän-ei Trorrpi.

Kuninqalisesta Wapa« Icnkkosta poiies
Marscheraisu Isosta Tuncsia Dan>

markia wastan.
Neljäs

Dalan miehet, jotkasotan lähdette:c.
Laulettu loisen Trouppin pois Marschiifa,

wi^dcs.
'

Katzos minun Kuningan 3c.
Laulettu Kaupungin ia wuorm hewoswäen

joukolda Falunisa.

Turnsa annomuxen jälleen Präntätyt
wuonna 179,.





V

En^mznäinen.
Wcisatan fuin:

Drickom Gustafs stsl, ?c.

llon wapa äand'/
Joka kuullenne
Sydämistämme,
Riemu ilmoccane
Vmbärs laroamme,
Koff Armollist Kunirgast katzelemme,
Eripuraisudest puhdistetut,
Yhdelle Sielulle yhdistetyt,
Juo ja laula:
Dalan weri,
Ei kostan eri,
Wasan edest wiela wuowawat.
Kuka lghto hengens säästä?
Perindö Kruunun edestä,
Kallm Kuningas! sydämet woiM,
Kuin meilda PYYttyxl.
Gustawin Kunniani
Elätän Hän »MM Toi<



Toinen-
N?e!satan omaUa faunilla nuotillansa.

«)<: l iehlt käokäm seuratkan Maan Ilaauttakan
Hä«i)ä »oka si,dälmt oi» wolmans saan.:,:

2.

ni n KllFäm mitä Dalanmiehet woi
Gu>awl > ura.kam kuin meit, sicldä loi.:,:

3-
ft ?nin parhari näkrp,,

En taidci n j lia warjelux.xi,:,:

Waikk Pvsty näkö kowax jaraffari,
Kandaka-u s; Kl>: ingan cdest iloisesti. :,:

Wa>lroi.'', kuolemaan menem',
E cäMaa-n wari.La. iaG'.lftawil'woiton saam:,»'

Waltzakunda s ia wäkois warielUxexi,
Hän ei waiwa e»kä murhec säästapi.:,:

7.
Me tahdom bä,en kinsans kanasi pääl' käydä,
IH Julia Ulos ed istllxist lyödä :,:

8-
Ottakim as«l>en nijn monda kuin on,
Wahwast seisotan! ja älkäm paetko»:,:

Jos jo?' teistä nijn häppcmstiin olis
El hänNwtzin rllmasDanjkanmieldkannais:,:

Ei häne>' p majoisamme oseman,
Eikamyösß,ia>? imchy kutzutlaman:,:

71.

Suuna Jumala kunnioitamme,
Ia sin«n Kuningastamme.:,:

12. Kap-



12.
Kaykäm
Hänen coistäns idllkan- ja nxr:!l,:,:

'3-
Generalim Armfcldti kuin on mm haHitznva/
Gustawm pois ollesa, cule myös kunnioilta :,:

,14.
Hänen suuren hywydens edestä,
Tule myös meidän händ suurch ylistä.:/.

15.
Tersnndi jol!.', !"i me lle sanomist,
On meille aina hywm tehnyt witzist.:,:

16.
Olkon onni ja siunaus lumalalda,
Ec wiemän mcic edes Kuningan Kästyllä.:,:

17.
Rakastettu Kö?rj's on meil Majpri,
Joka meit lohdactasit kuin Tsrnanderpoismli:,?

18.
Ali nijn tee ja lähde meilda pois,
Sitten loppu ilo jota ei me sois, :,:

Elä Rakas Kökritsmonihin aikoin,
Sodan kuulUaisuden kunjari parhain;,^

22.

Nlä mvös suutm meihin meiden
Maikka opewremme näky huonori,:,:

21.
Me Löwenhjelmi myöskin nyt seuramme,
Mihen ikänansä hän meitä tahtone,:,:

22.
Te loiset Upsmt meidän Cowpaniasa,
Me teille ilor rakkaudes olemma,:,:

2Z.Malminne ja edest suuren Murhm'",
Me kastiamme teitä kännäisimme.:,:



24.Kaikkiwaldias käsi warjelkon Kuningasta,'
Suojllson hänen astns merck ja maaN^,:,:

25.
Woideltns ylitz o Taiwan Monarcka,
Armos olkon ja käres aiwan tarkka :,:

Ilahura hänen söiläns ja woima laina,
O Kuningallemme aina.:/,

27. /

lokaitz,?! AlämmoiseN ilorija ricmuri
K. tz a Hänen paällens armolliststi.:,:

, 28.
W r!zle Hendä myöskin joka aika,
Ett Nuotzl saa nähdä hänen onnensa.:,:

2Y.
'

Knnniqamme on Wasan merestä
Gustaf je Kolmas nijn Armias ja hywä.:,:

32.
Awäckon o Herra juuri waldi,askates,
Meidän rakkan Isämme Maanylitz.:,: .

Siuna myöskin Kuningamms huonetta
Wahwist meit ettei wihollmen woitto saa../:

Rolm.as.
Mis. kuin: Mitt'sinne ftisic up ech pä krogen, ?s.

sota nyt lieklsä, >

?m on köytä stäEl: Iläin kans saada wuowata

Ia



Ia toiwom taiwas mapittaman
Sill Kansat kuin tietä wclwollisudensa
Niin tosin kuin Gustaf Krunatan
Kunnialla ja Kuolemmtomudella.

Neljes.

W. k. Milde Nung sig en främling nu bugar,

I.

taalan mielut jotka fotan lähdette
Wapauden Kaningan >a Isänmaan edistä
Hengenne urhollisest wuowätte,
Jotka Jumal warjele ja säästä
Ptljatmäneko teit miekalla?
Mahdanako te wapist, Isäin kunniasta;
Et koht rauhas myöskin saada.leikata
Werella tinsaltu woiltoa.

2.
Nijn kuin rehelliset miehet, ej peltä
Meidän Armollista Kuningasta;
Ett hänen waZdakunnasans kuolla ja elä,
Se on jota me loimotamme-
Ia ett saada sen wiwotun rukouremme,
Ei meidän pidä pettämään hadäla!
Kuningas Gustawi kuolemaan seuramin:Hänen armvlis ja TaiwaS tule palkar meille

,»»».»^»



wijdes

W. k. Min Rung, nar Pukan Mr larm, ic.

minun Kuningan! m Min weri>
Wiela lapsisa Kunniasta ja ej eri!
Tämä joukko Gewarisä,
Wannownt Bamrisä
Kaiken UssoliMldm kuoleman asti sillm
Muna wlholllneil ja n«
Ptltäjat,
Näkemät Nuomions täsa
Puhtas miektmi tträsa
Katzos minun Kuni:g<n! E» Isäin meri
Wiela kuohu lapsis wnniasta ja ei eri.

/


