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Gustavin Muisto juodaTäyty,
Parahan, kuin pohjan pijris löytu. :,:

Iloinen ia Armollinen perät,
Wlhan suonet. Tyhmäin juonet, ylönkatzo han:,:

2.
Toimella, hän Ruotsin pijrin hallit Taita
Sukkela, ja Nuori, eikä arka :,:

Oikeuden hän kaikis asiois teke
Misa näke, että kake, siihen Ryhtymän :,:

3-
Lain kans, kuin yxl mieti yhdistypi,
Kohdastans, nijn wapaus wahwistupi :,:
Ounecöin, se aika olla pyytä,
Jona Ma ilman syytä Kansan seas on :,:

4-
Kerran myös, jo auringomme klrkkast loisia
Itse wös, nyt Orjuden pois poista :,-.

Knningast Me saamme kunnioina
Wapat totta, Hywytwoitta,lcwosnmsichast:,:

5-
Nussin Maa! nyt anna Meisti anes kuulla,
Ilolla, kans svdäminel ja sunlla:,:
Muhtlnas nyt Nöyrydella kohta,
Josta hohta sinuakohtan, Rakkaus suuri tas:,:
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6/
Hänesä, yr Armollinen sydän Loista,
Kenesä, Senkatlaist ej löydy Toista:,:
Ecnans hän kaikel!' tawall Hale,,
Sydän pala, julki sala, sica Laittaisans :,:

Ilon kans, nyt köyhät saawat edes tulla,
Kuningas, heit autta tahco, kuulla:,:
Sorretut ja waiwan alla oUet,
Puoli kuollet edestullet häneld autetut :,:

Kuningam, Se Ruotsin krliunun todell kanda,
Naffaban sen paino kunniani anda :,:

Astu sijs ja wagast itses käytä (wyötä)
MAs täytä, itses näytä sinä Herran Mies! l,:

5-
Urhollisus, sinäRuotsin Wanha wahwa Muuri,
Olkon Uus, sinun woimas wahwa, suuri :,:

Weres kans, nyt maahan lyö ja tturast
Jalopeurat Eriseurat, Kaikki kohdastans:,:

10.
Wallan Työt, ja monet retket juonet rowat/
Särietyc Gustavuxelda owat:,:
Miekkans hän pahuden esiex' laini
Rijdat laitti, Meille Saatti hywän Tywenen:,:

11.
Rauhan kans seKuningamme Maallen sanoi,'
Aikanans hän pahan poijes kanuoi -.,:

Svysta hän, sen wallan surkiax näki,
Joka teki, että wäki waipui alamäin :,:
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12.
Onni on Maas, ms' Kuuliaisuus, yxi Miell,
Kuningas, kans' wijsas on ja wiela :,:

Kosta hän kuin Isä itsens käytta
Rakkauntäytta, Kurin näyttä, Lakia pitämän:,:

13.
Kunnian Hän ansaitsepi Mailmalda,
Parahan myös Ruotsin asuwilda :,:

Jumala! suo Suojasasi olla
Elää anna, handa kanna suurell' ArmoNa ',?
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