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D» Auras Folk, Jom lika tanker

I fafans, Jom i glädiens darl

Uct offer , Big mit Merta Jkånker
Jfag Aran långe Jkyldig var.

En bof, da lyckans ftjernor firimma ,

Sit Fojierland ock tjena vil;

Men trofaft ftå i nödens timma:

Hor hiotti et årligt hjerta til.

Uin Kung Jkal Sig med frögd påminna

Uit nit mot Sig cch Fojlerbygd.

Må engång GUSTAF AUOLPH finna
Hos Uina barn en lika dygd!



O
Hjeltars namn jag blott på nötta runor linna?

Hvar är o. Folk! den dygd, fom förr Dig fräjdat har?

Hvad! blunda vid de blofs, fom vidt kring Finland brinna?

Fins, utom mod och hämd ännu en känfla qvar?

Nej! endaft då Du ftörtadt blifvit

Uti förädarns legda hand.
Du gråtande har öfvergifvit

Ein Konnng och Dit Fofterland, ,

a 3 Meri
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Men åt Eit cglt hierta lemnadt;

O, Folk! hvem vifat

Eå på Din evän Du Eig hamuat.
Och Segren funmat i Eit blod.

Altfen dsn Store CARL i ärans Iköte ftupat,

Dig ingen Konung fört i fpctfen fbrr, än nu.

Mins Dina fäder då, i faror fig fördjupat:

Som CARL gick GUSTAF fram - - men, Folk! hvad gjorde Du?

Europa tror, at nu til flafvar

Du Dina barn bar bortfålt ren j

Och at Du bäfvat pä dc grafvar,

Som hölja Dina Hjcl.ars ben.

Sin Kung kan blott en bof bedraga.

När fåg Du mod förutan dygd?

Ja! mindre ikam, at flygten taga,

Än lälja egen Fofterbygd.

O, mi-
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O, minä Fädersland! O, Sverige! Vafars Rike!

Hvem nu för Dig ftt lif, med mod och välluft ger?

få Thronen äger Du en GUSTAF ALOH-HS like:

Ach! at Hans Hjeltar ej, vid Thronen finnas mer.’

De finnas! Se hvar blodet flyter

I hafvets fegelfyllda fanin.
Der dundret uti ftormen ryter

Vår oväns fall och GUSTAFS namn,

Och Segren ner för CARL fig böijer.

Och hyllar fvärdet i Hans hand.
Och Sveniltä Leijonet fig höijer ,

At famna öfver Vålgas ftrand..

I Hjeltar,. Hvilkas blod med Hoglands böljor flutit,

Förmå ej Eclra får, at afvund väcka op'3

Och bar din död, o Horn! den längtan ej ingjutit,

At för millioners Väl få Uuta lifvets lopp?
/

W

O, hö-
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O, höga kanna! Starka lågal

Som uphöijt våra Fäders I]äl ,

At lif och gods lör Sverige våga, .

Och krolTas förr, än lefva träl:

Kom, at med lika välde råda 3

De Samaa ju från lika blod.

Det ovant är en Svenlk, at (Mda’.

Och icke fkåda dygd och mod.

Nej! Kkna Dig; var ftort, Bryt egennyttans bonor.

Vct, mcd Din oväns blod Din fkymf utplåuas bör.

Förädam ger hän ilott, ooh bränner arina ivOijor.

Hsr mänfklighetens röh, om Du ej Ärans hör.

Se modren i et blodigt fKÖte

Sit fpäda barn ur vaggan tar,

Ocb fvimmar vid de tigrars möte,

Som rufa efter hennos far.

ra
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på klippans fpets, fe! gubben hannan

En harpa darrande hän för.

Hän dna föner der förbannar,

Ber för fm Kung, och mördad döf.

Se Hangös ufla fqlk! Se, och med blygd bcfmna.
At under fredens lugn ät Eig det Ikattat har.

t
V

Ack! fkulle, olycks raor! du här din make finna j

För barnet til hans täit, och ropa: <c du är far.
c<Med blod man våra åkrar fköljer.

“Ofs hungren lemnat utan tröft;

“Det fvärd, du för vår ovän döljer:

“Xom, ftörta uti defla bröft!

Och om ej då hän ögat vänder

Med hämdens blickar emot fkyn:

Ryck fvärdet ur hans fega händer.
Och mörda barnet för hans fyn.

h ):C Radsl
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Rads! Hämden är en eld, den endaft blod utfläckcr.

Det folk, man trampa tänckt fin ftyrka känner ren j

Och ren det för fin Kung en väpnad arm utiiräcker:

Följ! -
-

- - eller fly d:t lancl, fom gömraer Ebfnfvärds ben,

Du följer? Ja! Sä vågen fvallar,

Och kroffar hindren för defs fallj

Då Sveaborg från fina vallar

Din ära vidt förkunna Ikal,

Och Skalderne Dit lof förtälja,

Och Mufcou darra för Din magt.

Vp, Folk! ännu är tid3 at väljä

Imellän lagrar och föragt.


