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M, du Afgrunds blirt och dunder.
Stadna, Wäld mot Folk och Land:

Lät mig fiunga Himlens Under
Och m Synlig Almakts Hand

Folk, som i din blindhct famlat,
Och dig blott Olyckor samlat,

FM nu för den Högsta ned:
Han, som Rikens sden hwälfwer,
Zust när all din Grundwal ffälfwer,

Stänter dig den adla Fred.
Fand, som androm Lagar stiltat,

Som i Segrar satt din pratt, -

Som til denna Dag ej stviktat
Under Grannars öfwermakt:

Dig had nu et Krig ftdt plundra
Mr et M, an förr pH Hundra,

Du läg half. dödt utan wärn,
Alt föll an, at Swerje mörda.
Som nu blott fick wabl at wörda

AndraS eller Egna lärn.
Hwart



Nwart lvi wära ögon wände,
Stod tilreds en Olycks-Hand,

Onart otz Härjar-Facklan brände,
Snart os hota' Träldoms band,

Diupsta Dalar, minsta Koijor,
Alt otz lofwa' Ktord och Boijor,

Twedrätt war Fördärfwets tolt,
Tusend Fall wi kling os sporde,
Hwaraf Et tilfyllest giorde,

At förstöm Land och Folk.
Wen när Twiftan intog Hagen,

Hoppet wog pä FruktanS brink,
Rann wär Sol ur mörta wägen

Liksom i en enoa blink:
Fahran syntes wid des stralar,
Som man Afgrunds-diup afmälar,

Himlen wet, hur hon sorsivan:
Här Guds underwärk man finner:
Blott ett ord <- - och strar förswinner

Alt hwad Riken lrotza tan.
Mot



Wot dm Md, som här upblanker,
Ktakan tnapt i Sagor fins:

lämte Freden hon og slänler
Til war Thron en wardig Prins,

Wahld af Himlms eget tvcte,
Som et Odets Wästerstycke,

Wot M Slughets strida Flod,
Af en Ätt, som styr all Norden
Och den närmsta Prins pä lorden

Af den Stora Blod.

Nn, som Furstar stelf utkärar,
Den, som Watters äldrar ser,

Dm de kloka gwr til darar ?y
Och dem swagom Lvcka gier,

Han os Freden stg förqwäfwa
Och de stolta Fahnor swäfwa

I Wär Tanlas höga warf:
Wm st platt Han alt omwände,
At wi just wär räddning kände,

Der wi trodde wärt fördärf.
Docl,



Lägg

Bock, huri wil ett Etoft förklam
Kungars Kungs fördalda Md?

Obefkriftlg war wär fchra,
Obestrtftlg Himlens Md:

Swerje, lät O btott upsända
Gudi tack til tidsens ända.

At dlt Namn annu är til,
At du är ännu ett Rike
Och kan bli det Gamlas Like,

Blott det Nya stelf det wil.

Nen din Tack med wädret drifwer,
Vm ej Offrets bästa del

sr en ren och alwar Uwer,
At utränsa dina fel:

Qwäf Oenighetens yra,
Lär dig Laglösheten styra,

Giör af Ordning Lif och Siäl:
Der all Wyndighet är mördad
Och förnuftig Lag ej wördad,

Är et Rike samsta träl.



Rägg dä, Rwerje, glad tiibaka
Krigs och blixters tyg och don,

Lät os Fredens frutter fmaka
Kring wär Wilda ritLviiiicz Thron:

Lät otz hiärtan scknmanböija,
Kungens alder at förnöija

Och Hans werld at giöra lätt,
At til Efterträdarns hander
EPiran Näll och blomstrad länder

Af all billig Konungs«Mtt.

ZLiddersman af gammat Ähra,
Pryd nu Fredm med din Dygd»

At din Palm lan Heder bära
I dit FrälscS »bärda stygd:

Fägna dig i LagenS läger,
M du an den Frihet sger,

Som sä nytz i wäda war:
Bvgg nu för, der fahran stvafwar,
At ei Kplit med Welfswälds näfwar

Os i Träldoms gropen drar.
Du,



Du,

Tu, som HimlenS Bud förlunnar '

Wot wärt Hedna raftri,
Döp os om ur Rannings<Bwnnar,

At i wärlet Khristne bli:
kär otz agg och aswund döda,
At ej all wär lust och möda

Blir at fräta up bwaran,
Os i liuftig last ej stfwa;
Nten dm Himla-täran öfwa;

Som ej Slrymtan härmä lan.

Wu, som lofiig Wandel Wder
bfwer Lands och böljors M,

sllins nu hwad af lider
Och bur Fred giör alting M:

M nu Nott din Händel rotas,
At ban af hwar bläst ej botas:

War ej annan tyckas ttäl:
Som en Redlig Man fig näräsr den Ma Wedlems-Shra,

Bästa Tienst är at M wäl.



Tu, som med bestvär din Möda
Ur din Modtts stiöte drar,

Hwila nu frän Glodig Möda,
Riut i stillbA goda dar:

Wen när du din torfwa wänder,
Rota ut med ttogna händer

Mtia, pock och trolöshet:
Himlen dä din Ms din lvdnad li :

Och dit Md, din gamla prydnad,
Samt din Jotd walstgna wet.

Nwensta -siatta, lät otz dyrkä mnf >uV
Fredsens GUD och Nadens hand,

At lvi se es F-55 s siytta
Et Uörnyat Folk och kand:

Aterkallom alla Dygder,
Som en tid ur wära bygder

zlydt för alt Watt larm och fiärd:
Plantom wära Täders Hedcr,
At frän o§ han ssg utbreder

Bland en Ndel Efterwärld.
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