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median krigets dunder
Samlom glädjens spridda slunder,
Görom rätt at Bröders dygd!
Göthens handslag .- Romarns lager
Åt en hvar, som vapen drager
För sin KUN G och Fosterbyggd!

Färdige, när Bägge kalla,
Att dem hämnas, eller falla,
Elvilleen lön är värdig En?
Kämpar! när J Thronen stöden
Det är stort, rnen när J blöden,
!När J ofFren Er, är mer.

Finlands Barn, med högmod hörde
Edua värf, dem rycklet förde
Ifrån deras moderland,
Och i glansen af Eiv ära,
Er sin dyrkan äterbära,
Uppå Bottnens andra Strand.

Trogen, upp tili Folens Lölja,
Ser man aran Edei\ följa,
Om ock Segern vilse far.
Vikande för öfvermagten,
Våldets lager J förakten,
Ejv är den, som aran skar..



Störst var Krigarn pä sin bana,
När ifrån hans högda fana
Lyckan nndanhöll sin gärd;
Bi-öders tack skall Eonn hämna,
Och en höyre säng En nämna
För en rättvis efterverld,

Vid en af Skålarnc:
Vålnader, som ntur griffen
Trotsen alla mimrels skiften,
Och i blodig rustning sväfven
-Ofver Auiras multia sirand !

Må, lill lön för Edra dygder,
Våldet *fly från Finland s bygder,
Och den ofFergärd J kiäfven
Ges af Fria Finn ars hand!

Skålar efter Måltiden :

1. I ill minnct af de Hjeltar, hvilkas ben mi gömmas i skö-
tet af den jord de försvarat.

2. Tili de Finlands Döttrar , som nu vittna med sin saknad el-
lev sin sorg, aft hos ädla bjertan kärleken för Fäderneslandet
öfverväger kärleken för Makar och Barn.

3. Matte i alla tider, Svenska Svärdet, likasom Svenska JärneC,
behålla sitt företräde för andra Nationeis.

4. Mätte i alla tider, endast Östersjön äga rätt, att skilja Fin-
lands och Sveriges Inbyggare.


