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Ensimmäinen.

Ruohin miesi päällä, mit'
on wihollisen maalla; Kuningam

miekka wälkcy siel, sota joukkos wiel;
Fredrikshamin' sen tunnusta, meidän ko<
wain nuoldcn kautta, ett Nysiän woi«
ma häwipi, jong näeme hywäxi.

2. Jumal' ja Kuningast' kijtä,
Ruohi sydälnest ylistä, Kunniari San»
gareille riemun tawalle, ett wihollinen
woimnlla tuli lneidän woitom alla, Her«
ran wärewän käden kantta, warjellan
maakunda.

z. Sota olis nyt päättetty ja wi-
hollinen woitettu, jollei petos yhdistä»
nyt, sota joukkoni häwittänyt; kuiteng'
on se sijt' laadusta, ett se lyö oman
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Herransa; nijn käy se petollisille, jotk'
ombi wiettat todelle,

4, Wäkewä Wyrin joukko, lu.malan kansaat wastan poutto, kutteng
löl yr Engel yöllä, hänen sotawäkeusa;
Ustambi on puollellamme kuln miek,

wastasamme; sentahden sodi ur?
holliftl mielet Kuningan ja maan
edestä,

.

5. M ihmettelen suuresti, ett Iu?mal Ruohin kans ombi, ja ei mettä
nijn rangaise waikk monda M toi-
wonne, se on hänen kärstmrxensa, häntahto wiatoind' werta säästä; za ei kohta
duomita, heitä hänen mhasansa.

6< Sodoman rangaisturesta Immal yhden Lotin pelasta, mm kauwan
kuin on kymmentä, jalillä niistä hurffai-sta; hän saasta jyndist muakuuda, ja
heidän päällens armahta: Wiel löyty
nytkin hurffaita, Waikk nijta ei ole usta.

7. Joista on Suuri Kuningas,
jonga taakka ombi raffas, sen namun?
monen wuomm, olewan sangen paina-
M< Wn lahjan edest rukoilkam pai,
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wät ja nöt händä totclkam', nijn me
lopuld woiton ftamme, meidän luma'
jaloamme.

8. maasamme olkon, ia
pakkaus stdamiimtnlkon, Mollist yM
wyt lisä, ja awa sinun kanlalles laina.
G«stawnsta, Carle, siuna, awullansa
Korkeudcsta, ett he tnöusii koht' päät,
taisit, niin woiton saam wimst.

9' Wnmeisex me mnös kijtam hei-
ta, joE usein sodasa mond werist paita
päälles pMwa, an heidän apu jaada-
xeuw, ettei he ennen wäjM, kuin he
tule Krunatl xi, ja woiton hcdclnu lei'
kata, heidän hywaxi palkarensa.

io, Klnnnoiwkam Kuliiugasta, sill
woiton saamlne hänen kauttansa, jollei
Hän cls ollut myötä, nijn häpiä ols
palka meW. Sinun Weljes on ollut
urhollinen sota maalle: Me kijtam Tei«
tä molcmbia, ettei RM walda saa,

il. PaättöM koff klast on juos.
nut ja esi maali loppuns saanut, nijn
on naiden Sangarein ruumift, moud
kauhistusta tulewa. Nijt toit kuin Te

Mta saadan ymbarins maat'



julista, kuolemattoman nimen Te woi.
tatte, ja kunnialisen woiton nautitzette.

Toinen.
I.

Mchellisest ajattele, nhdist ilon äcwel-
la, koff Ruchin aset tijldane,

Herra kijtä woiron edestä; RuohmFla»
ku jällens sai, uudistetun rirtaudensa,
rchcllisys ahkerudest paloi, anjatusta
woitosta.

2. Kallis KuninZam! y!Wm,sinu
Alalnmaisel tawal, la welwollisudem
kun nam, Sinut ja Sangareil Kunial:
Miekkas taiwas johdattaton, Kunniaxes
ja waldakundas wastusta, wihollisi ku«
rittakon, schen tanvitan Ruohinraum.

3. RyfianSawolaht'todista, kuin.
qa Ruotziu miehet siel, ei sningan vel.
jen'walketa, Gustawusta seurawat wiel,
Uudistaman Isäin kunnia, me Histo»
rlast opimme, woitto saada eli kuolla,
on laki Atlcren luodolle.

4- Hengen, weren me wuodatam»
me, lain pnhvden ja opin edestä, suurt'
rW mahdollistst kannamme/ esimerkit

KuniN'



Kuningain Sangarindestä, Gustaf ei
pelkä hengensa, etum edeft aldix anda,
kost hän Stan Flotallansa, ottßuotzin
Flakust arka.

5. Suuri Kuningas! toimitti asian,
wihollisten Flatnn hawitti, jota ei kuul>
tu aikanam, ja sen perustuM lnkutti,
otti fangix monoa Seili, seuras Marti»
xen lakia, Sallan Wärre takasin woitti,
ylimmäiset andoi polm tulella.

6. Kmchia liekki peljattä ja suurenwahingon teke, Kaupnngeita kanhitra,
jonga Sangar myöskin nake, Carle

Kaltoistkymmenen muisto saattapi,
Ruohille uutta Kunnmta, että Ryffa
hammästypi, nyt tästä nuhasta.

7. Jotka iftens eroittanet näisä a sen
paufkinoisa, Uudet neuwot kohta lönuet,
päMain asians woimatta, kijtoxercn ja
kunjan saawat, Upstri ja sotamiesi, jotka
Ruotzm aset kandawat, Isammaan was»tueest.

8. Jumal Kaikiwaldias Sanaar,
kuinßuohin aset johdatta, wakwist Ku»
«ingasta angar, wihamiehem walda rado<
ta; kijtos Uhri sinul kalinani, jokamail<mauperustit, nimelles ijaisest annani,kuin
woiton meille Motit. 9. In<



9. JumalKuningamKenge warjet, ja
sinnattn..ikaa laina, wibollistcn vaulat
Salaffcl ja kaitt petos Musera, nhrentM
säatyta, ett kaikk tett
miehudel ja yhteydellä, kcmdawat miet«
kans kunnialla.

lö. Hcttua Carl Watdakundam kun.
ia, on O)glandin tMn cuonnt, Jumalkaikki hailihewa, Woimallas Pttnssämwarjcte, ett han Ruohin Flaknn Kunjari,
jallens wetten paalle mene, ja ne wottot
mahdolllsest Ottapi, joita itoll toiwo»
tamme.

li- Suur Jumal! siunn, warjete,
Rnohin KalW Kuliingan tiuonetm! Kor«
kiast linnast alhasimban majan, wnödataarmos siunausta: Sotajoukko maal ja me-
rella, wäkewall,kadelpijrita, ettei paiwät
eikä yöltä/ Kadoteta Mhindaka.

12, Sangar wyotä mielkas wyottes,
ota onuws jallenstykös, ctt Sangareinsuures ioukkos kannat fiuun, Herranmia«
ka myös: Kallis Kuningas! rehellinenmieli olammaisimmast toiwopi,rukonllsaja muisws istuimes on ijaisest pysywä.


