
8n Ilon sanoman '

Wcisli,
Neidän kaikkein armollisp

mam KuningaM

Naimisesta,
HERran öikia käsi, woi fa!tt- muulta, HM
l>n muuttanut wtlHatl miilhcmml' les
ii HERra huonetta rakenna, niin be huft
laatt työtä tekemät z jotta ftä rakendlvvst

jos ei HENrä Kaupungita wärjcle/ niin
siliät hukkaan wälwowat,

Kokonpändu KirjoitamattomMH
Mieheldä Pyhämaan, Pitchäsä ja
HhoVen Kpläsä endiseldä Gästaif°
ivarilda Johannes Johannerm
jalda lunnilaldK, Sinä Ad?na pHi«

wänä Loka-Kuusa M 1797.

TURUSA,
WMttP loh Christ, FrencketiM

Wuonna iLSV'





W. k. Mstän HlLßra ftdämest M

V. I.

Suuri Taiwan Iwi
mala! kmngas meit
riemul nyt täytät,

Sull kiitos olkon ain ijan,
Ettäs meil Drottningin
näytit, Sun Henges lesus
olkon myös Tulewan Drott«
ningin sydämes joka tpös,
luin tete hän Ruotzin
maalla. v 2.

Gustawus Adolst Ku-
ningas, HERmld' ban woi-

deld'



deld' liene, M lesus pidä
händ' muistosans, sinäp' hal-
Met suuret ja pienet, Me
alamaisudm nöprpdes, ru-
koilen hengen töphpdes,
Siuna Mstl heidän awiA
wuotens.

Se rikas
Arabiasi, Tull' terwettamän
Salomoni, Niin nyt lesustaiwahast, Tuo KuningaUe
Mm moni, Smäp' GM
zean Eaanas myhs, KOib
Deden tuoda tpös, Sen
W pinax muutit.

V. 4,
Niin meidsn snrum jst

murheni, On npt jo ilox
käändpn, Koff' Gustaf kol-
Ms meild' surmatti, Sil^

loin



loin tahdoin itkust me nään-
dp, Mutt Gustaf on npt
taiwan ilosa, Engeleildm
pyhäin riemusa, WetsaMasKarihan häisä.

v. Z.
O!kuingflBeffiDrott-

Ningi, iloll sm MOn sittPiettä, Koff näke Poitans
siunatux min, Mutt mur-hell hiwkq hän sitä, Et
Gustaf kolmas surmattiin,
Ia Uild' taald pois, wlir-.
hattin, Mutt lesus, on wssein turwg.

M Mnan me jä!l
lyeisamcm Meidän nuorest

Kyst hän onNiman tultewa, IcW oklon hancl turman, Emeil^
HM



bens kcms händ'
Ia sipeis alla fuojelkonz
kuin nuoren Tobias muinm.

V. ?.

O! kulnga koko Ruo«
tzin maa, weisawat kiitost
sulle, Koss waan me sen
nyt tuulla saam, Et nuori
Dwttmng' on jo tulle. Sun
Engcks warjelkon heit, wcm-
roifta, merell ja muiden tei«
den baaroisa, Kuin ne kol«
me nuorta tuUes uunis.

V. 8.
Wimelech ol' suur Kw

ningas, Absalon samall'ta-
Wall', Salomon oli wnnias,
Mutt Herodes sangen ta«

Oalomonin korkia wi«
Ms, lama ja myös
Maus, meidän nuorell Ku-
Mngallem. V. 9*



V. 9.
HöngellHs wiet Zesutehoita, Ain mailman su-tutoind kansa sull HER-m kiitosi weisamaan, kmn

Min olet juur ansain mä
olen heikko huono, wdima-
toin, alastoin, Mian
tm noin, onduwa juur
lemill puolill.

v. tH
Cn pmmar nyt spnw

mn puhua, et olen heikkokuin heinä, Eng' Zumalalltlttost weisata, henges oleck
wpckä kuin seinä, mutt st«nua lesu KunilMstam,DrottningilleM ain armos
lain, Estwaldam taluttaWwarsist.

v. tt.
Sen Ml M^ÄmeN



hudmume, Suld' apu pl-
häld' taiwäst, M nöpräl!'
spdämmel mtoilcm, warjel
Kumngastam kaOest wai-
wast, Hertuillem nrmons
suo, Hertiginnallem ain a-
puns tuv/ Prinsetza korjci
HENm stpeins suojan.


