
Mi Smtutetdawa

WMSWM,
Meidän Kaikkein Armol-

lisimman ja Autualiscn
Kuningamme

HI.
Kuoleman tapauxesta.

Paljon PlMtUwaisesti Kokonpandu li»
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3I» ch.' Kuinga laupias Kuningas
Ol' GUSTAF aikanansa:loug Sielu on Taiwan KunniaS'

Wai k' ruumis matane maasa-Hän Kirkastettu»' on nousewaSen murhaja ky ll nähdä saa
Et uaurawal suull' han tule.

V. 2.

Hänen huulens on hunajall'
Ia Taiwan riemull' taytett'.
Kungas nyt murhaja kumartaa
Helwet' on sinutt' joh naytett'
Sinn häijyn täyty hatyä
Ia ilkia wihdoin naandyä
Woi itku on heill' ijainen ruoka.

v. 3.
Nyt aiwon minä ilmoitta

Tain surun ja murhen weisun



Ia Ruchin kansiall' kirjoitta,
Ett' Kuningas on pittall reisull'.
Woi kandia weri susi snilr
Sa Ankarstrom otet julma juur'
Sun Klasis juosson jo loppuun.

v. 4-
Ach! Herra heitä kostakon

lotk' ammut Kuningast' haitiast'
Kuin Hc,manin hirtehen nostakon.
W?ri maast Kuuta kyll walkiast
He GUSTAWM astin lauhaxi
Mahtawat wihdoin tulla niin
Kaiken myös mailmcm piltar.

v. 5.
HM kita sutta surembi

On nähty RuolM maalla
lotk ammut Kuningast haikiast niin
Kuin n>on!ld kvll tuulla saadan
Heili armotoin tuomio olkon myös
lotk olit täsit Murban tpös
M apu HM liene keldan.

v. 6.
Woi näitä Ruotzin Udeli

Kuing kauhmn hapiän he tuli
Heit Kuningas kaunist kaswattiHeidän myös äanens kuuli
Hin kaswatt karmeit powesckls



Paast Adelit ain owettans
Ne wiimein HAeZ surmais.

V. 7-
Hän werens ja Hengens alttxj

Pan Kuningas sota maalla
Waldakunnan rauhan pantiri
Kuin monelt kyll tuulla saadan
Siell lesus handa autteli
Ia terwena majollens saatteliAhteisen kansiin rieluux.

Kvtt' Carle mies ol' sodasa
Sicld Jumal handa autti
Ruohin myös isos Flottasa
Majolleus terweua mnos saatti
Hand lesus wiela auttakon
Ia Pyhän Hengens lainatkon
Tall' wiitmisell' mailman ajall'.

v 9.
Waik Kuningas kiwus kiwlstel

Sen suuren haawan waiwois
Eip lesurest pojes liwlstell
Waan turwais hänen haawoins
loh ruumis laEettin maan poween
Icjus awoi taiwan owen
Ett GUSTAF sai sinn' Wll'.kaM



v« 10.
O! Taiwast hettku ihana

Kuin GUSTAWIL walmistet liene
Suu Härkas on tapettu lihana
Sinn lesus Mit häihin myös Wiene
Sim Herku pöytas muruilla
Meit lesus tahto mwita
Ia Taiwan riemul täyttä.

v. ii.

Koff ääni rupeis waipuman
Knswold myös wesi wuoti
Taiwas näy, hanell cmkewan
lost lesus awuu tuotti
Ia korjcus händä kunnian
Taiwan ilohon ihanan
Siel Karihan HM ain weisa.

V. 12.

Näin jälken jaänell Drottningil
Me lotzdutust nyt laulamin'
Sanokam Kuningan huonel niin
loh mllrhajat on saattu paulan
Kuin Auringo Taiwan laella
Niin GUSTAWmKrunu on paistawa
lesuxen ihams ilos.

v. 13.
Ach! Kuinga Drottning surullaMuistele Kuningas.wamat G

Ia



Ia Prinzi kynelem muruilla
Isaans itkepiin aina
Siit mmhest Hertnaat osans saa
Auta lesuS nytt Hcrtiginna
Ia Pyhäl Hengellas lohdut»

v, 14.
Prinzesia on kyll suruja

Kaikkein ystawätns nähden
Waatctet murhcn pugulla
Kuningan kuoleman tähden
Pyhä Hengi hän lohduta
Kärsimän mnöskm totuta
-Tain lnailman rassasi risti. <

v. 15.
Hywäst nyt siino Kuningas

Se laupias GUSTAF waina
long Sielu on Taiwan kunnias
Sen ustomme wahwast aina
Hywäst sano han Drottningil
Carlel myös laupiast puhu niin
Pid sinä nytt Printzist waari.


