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Lät löpa sin Koos
Den icke will bijda:
At giftva dmNsos
Somejblifwer hoos
Jag intet kan lijda/
Ej heller mig kwijda/
För sädant et Raas:
Nar Kattan upsätter
Sin Numpa förlätter
Lar hemre strax Kaas:
AfymnogerMaat
Man bkiftver förmätter/
Förtreetllg ok laat.

x.

/

, Ty kattost okFijkon/

Ell Troll-Bär ok Krijkon/
Ej äre som et:
Allena dig wälia/
Min Frijheet försälia
Detworewistledt:
Mäng Särger ok Pust
Et Äktenflap kwälia
Med Frijhets Förlust»,
Hwad tänker nu dus
Du spinner och sömmen
At bliftva. snatt Bru
Du menar wift nu:
Emedan du drömmer
Du Sanningen glömmer
Ok tänker omsunft
At kunna mig hija
Begynna tillftija/
Begiära din Gunst
Det mig icke bör/
Men heller will bija
När du sielf det giör«.

Jag giärna kan sij
Det Jungfrun Hon stiämtar
Ok läter det blij
När intet är Tij.När Klädet-et flämtar
Man lättlig afhämtar
At Wädret det blas:
Ja Hästen wantrifwes
Enär som han driftves
At standa i Bas Det är killls sant
Den Kkackeliud hör
Iaghafrver digährat/
Hwar Klackan hon klämtar
Derhoos ok bekant
Han weta rätt bör.
At du dig bebant/
Ok Witnen wäi bährat
Lät bliMii!dä
At dumigbegiärat
Om mig trll at tahla/
Sa högt som Jag dig/
LillHustrodigfä
"
^sttinga/
Jag ej kan förmäTtllKiäUek attwirM//
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Men älfla de mig/
Jag äter igan
Dem haller cr ringa /
Men bliswer god Min.
7'
Ejftrja jag mck/
Men ftij tMatwarar
Lät andra fortgä
Som Hustro will fa°

Jag låter dem fahra
Alt uti en Skahra
At resa iFrijd:
Lillrijda sig laga
Med Kappa ok Kraga
Ok Hornen brewijd:
Jag bliswer benögd
(Fast andra behaga)
Ej niuta den Frögd»
xv in

i.
^Sad begär du Hierta lillas
W-soriWlsorglör hwarMan/
Mcniagh will Lin Längtan Ma,
Om thet möiligt ok jag kan/
Iagh w-.kl Ligh cen satan gifwa
E om Jag hacr ok kan för mä/
Ja sa sant som Iagh will lifwa
Mit stall alt (ill din ticnsi sia.
Mm om du migh cij will höra
Okbcgiar lrjkwal cen C äng/
Will iagh digh till Wilies göra.
Gisiradighen lagom läng/

Hand ok Fotter stall (hen hafwa
Som iagh ät digh giöra will /
Skall sa wäll som andra trafwa/
-Ok stall wara mönstergill..
3-

Men du mäsie kurma tigaAt Jag at digh nägot giort/'
C äg för ingen annan Piga
Ly thet blffwer snarlig sport/
Maggalilla ma thet wecta/
Hon gar eii dermedh r Skall/
Wildig nagon an' uchleeta
Sag d.u Lok drag^

XVIII-.

n.
Bättre borde dig betänkta
Hrvem du flulle Pilar stänkm/
Kögawardu den gäng klook-

Oken stänk ät sadanMö
Sem hartusend andra Haftvor'
Lillat komma dig til dö»Henne ssilkisleyaHsr/
Ogon / Leppar/hwita Händer

Vwz:'

b

s.
Se
We Kiädior/ Eld som tänder/
Alla buga sig för dig./
Klippor/hwarensHopp förgär^
Alla Gudar ok Gudinnor/
Ko>
Dy the binda/ bränna bräkka
Alla
Swanner/Mör
okOwlim
^
Sialen/Hierrat/ Sinn ok Hug
Hafwa nuföreenatsig/
Hwart the nånsin kunna räkka
At
man dig för andra alla
Kast en mehr än Tartar flug.
Skall fsrahra som sig bör/ ^
Ok then Skiöna Fxigga kalla
Är ej thesse Wapen nog
Warden all at segerwinna l
Ostan/ Wastan/ Nor ok G
Jo / du kund det ftelf besinna /
7Alt/hwadhärpä Jordens
Fast hon ar din Tokheet log
Dok sa seer man Himlen Ma
Lade du din' hwaffaSkeckrar/
Them man öfw erwunnmgeer Genom detta langa wäta
Ok uti dit Land med fecktar /
Som sa stadigt rinner neer/
Som en Träl för henne neer.
Han ar swart-siuk öfwer Jorw
Gråter altsä Dag ok Natt/ W
4.
Okmsundas härt at Norden Wl
Slekken kspbor eldar uth
Klll
Dk du Cypern war bedröfwad /
Skall besittia sädan Skatt
i
Dy din Prijsiärfrän dig röftvad/
Sa är ratt v-ang» Prakt Wc
. Lätt din bittra Täre-Lurh
Ofwer alle Kinner rinna/
När hon med fin Pij! ok Btz Cö
U
Efter kriZZ-» stelf ftäk till/
Pläger sig i Skogen waga
At HonSkrönhetens Gudinna
Pä en räodfull Leionjagt/ Fas
M
Intet tänger wara will.
Eller när hon sig pla löija/
Sedan hon sig swektig giort
Nv
, Sit Hon räkker stelfsinPijk
Ok i Iagten mätta dröija
Nt!-iisrcsli til en Seger/
Kör en rädd dok sneller HM
Dy Hon weet at ällriiä feger
SedanLhor sinDunner-Kijl/
Hwem will nu dig ej tillbee
OdenBrynian/
Rötter/
Ok med wärdig tienft förähra/
Alla Gudars-Häär sin Prakt Rökelse pä Altar bahra
Neerlagt för l.llscceo, Kötter/
Ok en gudlig Ttenst betee/
Lill at witna hennes Makt. i
S
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10.
Sedan frän sa sierra Länder
Den sa stolta perllsn
Sii jag är din första Träl
M at Ki ssa dina Händer/
Som dig Skiönhetens Gudinna
Isrrsrn
ok
slätt
Lllrscsv.
Tilldeer / lät mig ynnest sinna
)im
Owälj mig intet heelt i HM
etc- e!c. etc.
ör/ Resten af denne Wisan är förkommen / som och mänge andra stycken sä
och medfahrne äre/ at man demesterAucKori5(Ioricepr«e
ialla
icke
kan
uthieda/ wore altsä nagon som et ell annat därutaf hade
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De ofulkomlige Wisor äre desse efterfölliande/ nemhl.
lililie du min Hiertans Siäl/ min Tröst
jwor jag ffull ej wika isra dit
Ach Bch minSiähl du rvet jag kan eij mehr din läga
Wnägon osäll säsom jags är nagon till hwis
Wiltu mig fördra hwad j ag haer giort
Kan nägon lijda större Kwal än den i tysthet
bä stal em ewig tystna mig tilldinda at jag
Wohl dcm der sönder Travrigkert in Lust ohn Lied
Aolt denn Liimeve meine Wonne
Ach wie lange soll sönder Ruh o Lieb sich
Fast mängen gifftermälet rosar dok hällar jag
Hs när kriggs satt t dade had hon

R

! selig der das Zelt
Oer uberschnöden Welt
BerW/und ihrGetuinel/
Der krigt vor UmuhNuh/
Was Ewig vor dies Nu/
And vor dte Erd den Himmel.

Mit heulen/schreyen/ weynen;
Mit schwitzenwerdn wirgroj
Wir fahren in dell Scho§
Der Mutter/eh wirs meynm

Dis alles unser Seyn
Ist nur ein bloffer Schein/
Was fiM nmn Kre fur LuU Ein Schakten der verschwiuW
Ein Wind/ein bloffer Nach
Nichts/als nur Suaden-Wuft
Ein Arhem/nur einHauch
Derunsre See! bestecket/
Und des Geistens Kwahl
Den kemer mcht mehr findet.
Hier/ dort ohrr' Me Zahl
Wir mössen alle sort
Der Seelen Pein erwecktt.
An eben selben Ort
Was ist vor ArbeitNoth
Da unser Stam herftammet/
Die Erd ist unfer Grab
Eh der gewiffe Todt
Die uns das Leben gab
Uns ungewitz ereylet/
Und eine Wundeschlegt
Und uns erst auffgeammet/
Die uns ins Grab einlegt
NichtSchöne/nicht GM/
Und bloostim Himmel heylet.
Kein Iung-seyn oder Alt
Das Helle SonnenLicht
Kan uns denLodt-abwehren/
Kömtuns erst ms GesichL
etc. etc.
Ch ! huru ligger Staen sä platt aldelesöde
Som förr sa Folckrijk warl nu umn Solck och gröde/
Lhen en Förstinna förr bland hedna Folket war
Äc yncklig/ änkie-liik/ then som ej har sörswar/
Lhen förr i manga Land sek som en Dromrng Ära
Matt tralooms-oke bara.
Hon gråter mangen Natt/ at Hennes salta Tärar
The lene Kinners hull af mykna flytning särar /

A

Wd-WWif»-:
Och ingen Slätt -ll WSnn af allom BA»
Men hörer bara Spee /'Föraktoch lorje Rost
Mthemfomwarit ha the namff och främste grannar/
^
Gom henne nu förbannar.
Ach' 7uäs sitter uu uti ftvär ttäjdom
^ stoor Gmdighett och bMwer härdttg augflad/

^r.-KSS«»L
D, alle ihe som.ber frEi^m^w.^
ML"Änga/ ^
Alt är som ödt och dödt/ man hör afPrästrenPust/
Och theras Möör se uth hett vnkkgt/utanLuft/
F^n stett är Soraefull ok Hrertettn brdröftvat /
^n 'lett ar
^
^ ft^n'na röfwat»
Lbe som sta henne mot / the swäfwa aM;d oppe /
Och hennes Fiender them gar att ^lerhoppe

SS«SSS!SL
»c,» «K,V!.Ä7«L»"

yll
är sin Koos och bärt fran ^iorr tagen/
Och theras Föcftars Makt och Prakt är nederflagen/
At the med Sarg och Suck b^drofm^dansilg gg
Snk rvädmarsom ei wet nagon deet at fa
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Jerusalem upä sit usie lilständ tänker/
Och at hon aldels glömd thet henne nu mast kränker/
Alt got hon fordom haft nu under Fiendens Foot/
Alt Folket ligger neer och tngen gifwer boot/
Dy hennes Owän haer af hennes Olust nöije/
Gtör af Sabbathen löij^
Jerusalem/ för thet hon syndat har/mckt wam
Ln oreen Sklökra ltjk/ the henne förr förswara
Med äcewyrdmngftor/ nu the si hennes Skam
Försmäda the na mäst/ hon tors er tee sig ftam
Och suckar fort och fort och kan sig et ursaka j
Men rreader sig trlbaka»
etc. etc. etc.
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Förthet hon hafiver bruE
yOOrsi nar som Ormen K va sweek/ Ok öfwerträdtdit helga Bud/
8sHon^äam,
frän Gud Hwar är din rättwifhetk o Gud!
week
Om straffet blir opstutit.
Ok med sit Fall osi fällte/
4.
Dä war alt man Hielp ok Räd
Döm ok fördöm densamma snart/
Om icke Gud siälfgiort osiNäd
Stört henne neer med dunder-D
Som wori fahran ställte.
Förutan nägon lijsa
TilSatansBeck okSwafwelGlöd/
Dy strax steg fram pä samme Tid
Hon haer förtiänt en äwig Död/
Rättwisan/Sanning/Näd och Frid
Thet kräfwer din rättwijsa.
Som i Gud äwigt fasta:
5.
Twä äska Näd twä kräjwa rätt/
Guds Sanning sannar med ok M!
Dok hwar upä sit wqsi ok sätt
Rättwisans Domb stall blifwa glll.
Thet leda Laster lasta.
Hon ropar Herre straffa
Med ewig Död/ then usie Jord
Rättwijsan klagar saleds an;
Lroor elsi ei at du häller Ord:
O: Herre straffa mmniffian
Or Gud 0^ rätt förstaffa.
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6.
Sanfärde Gud när du förböd/
Hk hotathem med äwig Död
Omthe afLrät stull'äta/
Bröt Mennistian dit Bud okHrd/
Som stapte Himmel Haf ok Jord/
Hwi wiltu thet förgiäta?

DinNad all stränghet öfweraar/
Hur kantu da? som alt förmår /
DitBelete fördömma.

ii.
Strax stellte Freden fram fln Bön
Med Suck/AchläteiMcnst.ekiön
Fortappas ur din Armar'
HrelpiMpchemei/ alt lofwar dig
7.
Muren hissna/ Jordenstalf/
Fredzforste/ somsanadelig
M darra / stelfwa Himlens Hwalf Bönhör/ok drg förbarmar.
Som thenne klagan hörde/'
ir.
Barmhicrtighebenstod och gret/
Til Naden talte Freden sa/
Frid sucka/ thet olydighct
Rads Englen/ hmart wtt stola ga
Menstian til Döden förde.
Lär bästa Radet gifwa /
8.
Dy han är Guds sanfödde Son/
Böj dina Nades--E)ronnär?
Hos honom haer then fallne Mon/
Hör Herre hwad som Jag begiär!
Han will at alt stal liwa.
Med Tarar Naden swara,
IZ'.
Ach! Gud som Mdnes-Fader äsi/
Lhefölle strax ödmiukligt ncer/
Ach! nu behöfwes Naden bäst /
Guds Son hwari fin stad ombeer/
Frals Mennistian franFahra.
, ^lch hielp? fonr bäst kan hielpa /
9.
AAp An stängde Himlcns Port/
Tu asi Barmhicrtighetcns Root
^AA,A.MensttM ynkligt fort
HkKälla/som all Syndassoot
Till Dresten nedersticlpa.!
Kan aftwa ok afwända;
14.
Giör du ei Hielp i rättan Lid/
Hans Hierta öpnades till Nad/
Hwem ropar? Abba Fader blid.'
Hanlade/IagwrllstassaRad
DinNad är utan ända.
^ Atmgcn stall förbärsira/
Jag wet upä hivad wisok sätt
Kantu da förrättwisans stuld
Ser hrelpas kan/ ok Gud stec^ätt/
BorGöinma Naden / Fad er Huld
Ea the ma himlen ärfma.
Ner/ then kantu ei glömma:

Xx ^
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HwarafGud fck till ch Behag /'
Giors cH sil Barn/giel bot för lag/
Dskuld för Skuld mast lida Död/
Sä älskar Gud she sina.
Finns em som rem är ingen Nöd/
Män maeil blir shcr furminr
r?.
Dig wari Lafo.' IEsu CHrist
Dy will jag sielf/asshem gar wal/
Eli Man för Gud/för Herre Träl/ Som bahr warSynd ok a! warbH
Son frälst os ifranLagcn/
Hk sa blrr himlen wunmn.
Dk
will as alla/ som rass sro/
i6.
Nu är Gud blidkas/Hclwiss-Glöd Gi Himlen sill es äwigs bo
PaDödok DomeDagen»
Ushstäks/ncer-srampasSyndokDöd
Med Chrisii Blod och Pina/

Ly ännu wil tm Gud tig wara blrjd.
r. Si hmu liuft then milde Gud tig wäkker/
Och fine Faders-Armar til tig Eker/
Försumma ej at taga khem emoot/
Fast genom scen / dok sannan Gvnda -boE
3. När Nädftns Did är en gängplatt förjwumn /
OchtitLM Djmglas-Saudäratlutrunnen/
Lä är förftent/när Himmels-Döran stängd
Lil Ewig Dld! Q meer än Mig längd!
4. Thettöre lät ttt Hietta wä! betrachta
Lttt Ujelhet och Dödelrghet achta /
Tänck hwad för Löön thm gudkig leftver fär/
Men gräsiig Hämbn them Ondomsörestär.
»wad
är ttt Liis kIt Damb ssm snart förftvinner/
5
»wad är tm Lusts En Ström jom fast bsttrirmkr/
Hwad Däjligheet sEn fä? gad Maste-Seck/
Hwad Godz och Gulds En Mttand MuLcchTm-I

6.

W6d Eg Att 5 It md sem bam oknämpnas/
Elprkla s Swagheet som r Grafwen lämnas/
Hwad hogwls Konft s It tacklöst Huftvudbrok/
Bestvar för Spee ochSvE
7. HwadSalrgheersEn Frögd förutan ända
Hwad Hrmmelen l En Hambn drjt otz bör
Hwad Guds alt Got/al Glädie/Tröst ock
Hwad Gamwets.No s It dagligt Gkästeböo.
r. HwadEwrghtt l En Tjd chrwamTjder/
Hwad helwttet^ En Eld hwarGrälen
Werldene Gun6?En Byggnrng -att pä Sano/
^
grymme Aftvundzman. '
§. Bkänkr ta Sral hwad GlädteGud wtl qrftva
Them som t Tro och Bättring stadigt ölriwn
En emig Ro/En oförgänM Frögd
^ Som utt Lik och Död gör rck föruögi
Tänk och rheZ hoos hur grym och grust
En obotfachLg far r Afgrundz Löga/
Hwar aldrig nånsin finns fLrlosnrngz
Han brumer ther/ men brermer akdriq op.
n. Ryys/hrsna/ffiälf/bäf/darra Krop och Leder/
Rees upmit Haar/ mm Tankar stigen neder
rl Afgrundz Diup/ och sem hwad Kwak
Som ftmerart/Mmmgen Lmg föttä
Men ftogda tigmitHierta/ Hugoch Smnei
MM Tunga siung/ fa ttdt mg för i Minne/
wad Herlkghtt hoos Gud hans Helgon ia
Mn Glädle-Tmr/rmr mg ther tanker va.
^änk huru god Gud är sem ttgh wst hielva/
Hur listig 8srsD stm tm Gmlwilftielpa/
Fly Synden fsm een Orm och dödligt
Hält Lig wtd Gud och wrd hans helga
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»4. Gifju wäl akt atLampan intet stäknar/
Och Syndfens Moln ej öfwer Siälen träknar;
Ifall tu faller stat strax up igen/
Söök när tu fyndat at fa Gud til Wan.
75-Sag ta ti! Gud / omilderjke HErre.'
Jag weet/ ad! ad! Jag weet atjag dy wckrre
Haar Onad/ Död/ och Helwetet förstylt/
Om tu fom jag förstylt/ mig döma wilt.
rL.Men fast min feel the^ro ganfla store /
Kast Synderna som Sand i Hafwet wore /
Sa toog Lin Gsnthem alla uppä sig/
Och hans Köttienst tilcaknar iag nu mig?
M.

D.!

Z.i
B.-

It Samtaal ewevan Döden och een Mer
MmnM.

V.r.

M. Hwar Man seer och hedrar mig/
Men. ^EdalLustsinTijd fördrifwä D. Men si! Gud förachtartig/
LhetgörMennistianför- M. Alle gä mig nu til -anda /
Dö°. Ef«Död-nsa-tLa
P.T.-MI.gkEh°ttÄA.»j
Ofwergaral Wcrldzens Frögd: M. Mina Äkrar hafwa gifwit
M.Lykkan ar mig gansta blijd/
Dmbnog Wäxt/ tv-aer un
K. Med Gud har tu ingen Frid/
Guld/
M.Iag kanStaät i Werlden föra/ D. Stalens Tarf ärsämbre blifwii/
D. Men Jag kan sig ödmiuk göra.
Som afCpndsens AruchtÄ
r.
full/
M.Iag är uii Silke klädder
M. Jag är i got Wälsiand satt/
Och mire Säng är kosielig/
Ä. Tu skalt misiat thenna Natt /
-D. Jag med Ormar ät tig beddar
M.Nuwilrägh mig kraftigt Ml/
Hch med Matkar stylar tig;
jD. Nu stal iagh tig ploftigt döda.
4.I<I§I

M.'
D..
M.'

D.!
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4.

>M.Mine Barn fa noa änta/

M^agw.lnu och Giäsier fagna/ ID. Tu i Helwetct och sa/
Bmda thempaSpeel ochWjn/M. Jag ffal dela med mm Nästa/
A. När fu tig som bäst wil hagna
D. Satan far / kanske/ thet bästa.
Kommcr iag obuden in/
8/
M. Stora Glaas ar mit Behag/
M.Jag tor wäl iMorgon tankin
A. Tu ast sielfsom Glaset swag/
Upa Bättring som mig bör/
M. Lustigt Cpeel och sköna Krantzar D.AH thet lar tit hierta kränkia
L. Faalna/nar tu med mig dantzar.
At tu hapr ei giordt thet förr
M. Tidz nog blierjag alftvarsam/
M.Frassa prunka/ ruta/ skämta
D. Altförseut ar Ewig Skam?
Ar mitArbeet Dag fran Dag/ M.Tidz nog kan iag mig omwändal
D. Men til Löön skal tu uphämta D. Cäkerhcet taer farlig Enda.
Ewigt Kwal i Diefiars Lag/
M.Dricken SkaabHwem borierförD M.Gud skal mig ta hörsam finna
Z.Tu/ somfären Ewig Törst.
När iag blier en gammal Man /
_ M. Spela wj? Tratz hwad thctgiäller D. Nar altWcet och Ljf förfwinna
^ ID. Sialen/nar tutig sa stallen
Och tu-intet höra kan/

.

6
M.Jag ffal tiena^Gudi rätt/
M.Lefwer sa at hwar Man merker D. Werkoch Sweda hindrar thet/
Alwar GladiesBang ochLiud/ M.Iag wil ta om Trona bedia/
D. Ahchet onda som tu wcrkar
D. -Om Gud wil thet ta tilstadia.
Ropar nogsampt up til Gud>
M. Nar jag cngangwardar gra
M.Medler tjd wikiag nn wam
.» D. Om tu kan thet Drögzmal fa/
Lustig utaf Hiertans Grund/
" I M.Wil iag from och nychter blifwa/ D. Skynda tig! tu skalt nu fara
'' I D.Wiltu Gudi Draggen giswa t !
Bart iGrafwenthenna Stund/
M. Ah hur grym astu o Död/
M.Iag är lustig öfwcr Borde
D. Grymmare Helwetcs Glöd/
Ty iag haer afal ting nog
M. Hwar Man billigt förtig fasar/
D. Rike Mannen och sa giorde
D. Then i Synden säkert rasar.
Lhen iag hastigt hädan drog -

Nnbeiige WisoO
n.
M. Hielper intet Grät och Böner i
G.
Nästan seen är nu tin Grät
M.Gud ju sit Misiund ei söner/
iD. Hwi haer tu thet förr försmät s
M. Trög en Lima/ om tu kan/
K. Liden stäriHErrans Hand/
M. Ah lät mig nu Bettring giöra/
D. Lhek tu förr ej welat höra.

Och gör ofördröjlig Boot
För än Jag med hastig Soot
Gör then Uste Kroppen swag«
Och i Grastoen med mig dragen
14.
Hörcr hwad iag sierrarr lärer/
Ty min Närwisi fasiig är/
Lu som Werlden mycket ärar
Döda köyligit Begiär
För än jag tig dödar brätt /
M. Jag kan ej för Ängest tala/
Ingen haer min Ljd förstätt/
'
Ja at sukka är mig swärt /
Mm Dag ej uptcknad sinnes
A. Sukka och tig Gud befalla
At man hwar Dag stal mig min
Gör thet snart.' Tm Lid ar
'5
Lhen som ej med Sorg och
kort/
M. ^.k! Gud som rätfärdig gör!
Wil mig ofönnodav see
D. Hans Budord man lyda bör;
Och then andra Död ej lida/
M. äk lät mig tm Näve niuta!
Läte tidig Bättring ske c;
T. Beed och dö / tin Lid är ute!
När Gudz Godhet lockar tig
Lät ej Hiertat härda sig;
r?.
K. Lhm är fort! Men om han hade
Mankan sig wäl scent onnraM
HiertanS Lro/sä fann hanvläd/
Mm hoo wcct hwad tä kanhä»!,
-äk at hwar pä Hiertat lade
Lhet han och kan snart fä Bod/
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kV.
i^ErreGud förtig iag klagar
Then iag tidt haer öftvcrträt
Hwad mig kwellrer Natt och Ok upfyllt mit Synda-mat:.
Dag/
Dy wll ^srsn mig nu siielpa
Hwad mm Siäl ochKrop förswagar
Om du ej wilt nädigthiclpa.
Ar en Fruchtan för tin Lag/

Se
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r.
M mina Fehl och Synder
M Dg uti mit Sanwet bär;
M sag seer mig haa warit blinder
I alt thetsom heligt är/
tzk fölgt altid onda Rad
^äv förmätligt öfwer-dad /
Dg haer alla Budord brutit
Lk tin Andas Md förstutit.
wil therför Döden grymma
För tin Dom framstemma mig
M lh! Avart stal iag undanrymma s
Ah! hwart ssal iag fly förtig i
sy min Onsso som är sioor
jmit egit Hicrta boor:
Fåfängt iag mig ta fördöljer
9lär mitStrafmig siedfe föllier.
8

4*

)>ir iag sofwer/ dok ei hwilar/
. Fast al Sorgplä ta bli glömd/
Agas iag af 8scso5 Pilar /
Drömmer at jag är fördömd;
»ro raffar efter mig/
)öden synes gräselig/
D när jag mond' maken mara
Eecr jag mig i samma Fara.
öag frän Dag är iag bedrösivad/
Wcet ei mcer af nagon Lusi;
N min Frögd är mig berösirad /
I Alt mit Laal är Suck ok Pust.

Ängsian / Hiert-siyng/Siäle - kwaf
Gör mig längta til min Graf/
Lhen iag äter ssyr och fruchtar
När iqgSwäfwel-Strörnen luchtar.
Ofta tycker iag mig höra
Syndare.' hwart haer tu gatt
Stedse lommar i mit Ora
Kom och swara förtin Brat/
Alt hwad nanffn ssapat är
Witnesbyrd emot mig bär
At thet Gud haer tektz mig läna
Haer mig masi til Synden tiäna.
Dygden haer iag ylat försummat/
Lasier haer iag lärt med Flyt/
Hmar iag nagot ondt förnummit
Haer jag gierna hasiat dijt;
HErrans Drd haer Iag försmat/
I hans Huus owilligt gat/
Men ondt Sälssap helsi behagat
Dch alt got uhr Högen flagct.
Kroppen ryys ok Hiertat ssiälfwet
När iag tänker thcrupa
Ropandes til Bergen/hwälftver
Ofwcr niig och lät mig fa
Hastig Enda 7 Ly jag wcet
Ingen Nad och Säker heet.
Ahhmar ssal-ag usie blifma?
När Gud wil mig öfwergifwa!

Vy

9. Lsiur

'

Andelige Wisor.
Ahiag blinde Synde-Lräl/
Som sä haer försat min Siäl/:
Och för Mot Lust och löje
Mist it Ewigt Himmelsmöje.

eaias Änqesi mig förstrekkcr /
Mse Änger kenncriag /
8suIsOroo mm Siäl upwekker/
IZ.
Jag bacr vsviös Hicrte-siag!
Mnho
lärer
dig
sä klaga ?
Hela Werlden är mig träng
Siäl! hwar taertu sädantTachlSar
Och bwar Ljma altför läng /
Skal
tig Camwtts - Ormen gnags! I A
Jag kan ej med Nöje lefwa/
Skal tu kcnna Syndsens KMi 2
-Och wil dok mot Döden strefwa!
Och
ej mcrka nägon Tröst
IO.
Attu dyrt ästäterlösi
Jorden wil mig ej meer bära
Af Gudz Son! som än tig W
Som en neslig Tyngd och Last /
Och tig tjdigBoot befaller.
Utan lefwandes förtära
14.
Rät som Lore med en hast: °
Dy hwatt Foot-stceg somrag gäär/ Satan wil mig sä bedraga At jag JEsum glömma stal/
Lyks mig at hon öppen stäär/
Han wil mig wjd Handen taga
Helwetit upgapar wjda
Och mig leda til sit Fall >
At iag Ewigt stal ther ljda.
Förr haer han niig synda lärt
n.
Och
i Säkerhet bcsnärt/
Fast iag Drösi uhr Skriften hemrar
Nu
wil han Förtwistan lära/
Häftar hon dok ei hoos mig/
Och alt Hop om Näd afstära.
Men mit rädda Samwet klemtar
15.
Och til Waamhop böier sig;
Nej! när iag mig stelf anklagat
Lagen ropar Strafoch Wee/
Och bckenner al min Brot/
Werlden görmig Spost ochSpee/
Gör Jag thct min Gud behagar/
Gode Englar frän mig wjka/
Fast thet länder mig til Spot,
OndeAndar kring mig sljka.
Men förnekar jag min Skuld
12
BlifwerGud mig intet huld:
Stygga Laster/ Synder lede
- Dy wil iag min S ynd kungöra
Hafwa fört mig ithen Nöd/
At Gud stal ej Satan höra.
Fört älig i Gudz Straf och Wredk
I en rätt odödlig Död.

.

r6.i

AndelrgeMsoL
r6.
!Aedan Samweltt nu makar
^ Hch kan fte min Brist och Feel
Mig min Gud ej plat försakar/
Men iag haer i honom Bcel;

Jag och saker Lilflychl fär
Jhans helga diupa Sär/
By wil Jag ej Bergen kalia
Al lhe pä mig skola faka.

iy.

Är iag en förlorad Son
Fast min Tro är ganska ringa
M Mampi mil Slechles Harm och Hään/
Hch som en förbräkad Rö/
B? I Är Gud Fader dök sä blider
Wil dokJEsus fördagunga
raH Ar han i stl Huus mig ljder.
Aljagejfkalsäledsdö/
Som 8»u1, i sil egil Blod
»Aöden gör mig inltt häpen
Med förlwisiad Siäl och Mod.
Ändok han är faselig/ '?. - Är iag Jordens Blygd och Börda
Ty han är af Chrrsio dråpen
Skal iag henne mindre wörda.
,

17.

Och kan inltt ffada mig,Momen ftuchfar iag wäl siorl
^Der iag haer illa giott/

ro..

Merk ku lhtt som lhttka hörer/
För Htt ät Mil loltsirreoc.'
Men lhen Trösten iag ej glömer/ -Lch om lhtt lil Hierlal rörer/
Al mitt Broder'JEsus dömer.' ! Hwad mig nu är skeel och hendl/
18.
' ' Sa sty Synden? Bed om Tro?
Ty hans Blod min Skuld afplanarvHch sök Siälens rclla Ro/
Thcr med han haer alrförsonl/ n
N i Flärd och werldzligl Sinne;
Mch alt gol än för mig manar/
Men i Bygd och Himmels Minne
Al iag nädigr warder stonl/
-
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ZrkLknttlLl.ul

«Lk.c:ui.^8.
rv.cui.x5 arla stod vpp/ enMorgon/ k första sm VngLonv
Fuller afÄngst / och trviff/ huru han sittLejw crne böria
Skulle/ därafhan Prstst kunde winna/medh Tyden/cclAhra.

U. I thethan altsa gar vthi Tanckar/och högste Bekymber;
5. Trippar ett artigt Wrjf/doch lätt aflater/och anseend/^
-L.ll honom an; btomerad i margsalsffärgade Kläder;
Glimand L Pärlor ochGull; och gnistrand'i dyrbareStenav
^kon afAnlete; men (som syntes) sminkad/ och färgad;
Som een Drtjfwa sniö--hwijt/ medh Skosen-färgadeKinner;
Käck-ögd/diärfvthafVpsyn (asHuidwarhon fylligoch frodig
Gull-gahl-blänkiandes Haar/ bekront medh Roftr i Pärlor.
LMtvar hennes Namn/ wqdt dyrkat i Werldennes ändar.
Denne war intet alleen; Hon kom medh tree siine Döttrar/
^ Samt sin Son/ dera Broder/ här-an/ i sadana lynde;
15. Een war tröger ä foot; halff-sofwande/ gäspande/ tung-lynt,
O wulin i sin drätt/ obörstad/och solkot i Klädom;
Doch warHon illa beprydd menen krantz afSwimmel/vchWalmog.
Hon baar ett hyend iwunder en arm/ och Kart-jpel i handen;
Köxade kring hwarhon foor/ och klädde gemeenliga stngren.
ro. Lättia war hennes Namn/afModeren ämat i Waggan.
Andre war Moor-lflk/dristig/ och kön/med mysande munne;
Hwärfde siin plrjr-ögon om/ med lekande lockande later;
Ehwav hon gick/ drog hon a sig hwars-mans ögon och aliit;
Klädd war hon i stint Skiir; at hon synts hwartklädd/ eller oklädd.
25' Swan-hwiitan hals/där--a spelande rings--wiis-krusade Lackar;
Tittarns tittade fram vtu floret/ och half-bare brösten.
Gilliand i lönliga wiis/ och puffande/ pyste tlt älskog.
Hon had ett Eld<-syrepa siin hand/ Stal/ tunder/ och flinta.
Kättiawar henneSegentligc nanyukär' älsteligh allom.
ZO Sälsynt afAnlble war den yngst afdäfft treeSyskrar:'
Ett öga greet ; medh detandre da loog hon (snart war hon effterst/
Snart war hon^för-asi trippttrapv/ snäller och danöaviig ä fotom.
An ^
Hos

Hon war klädd vppL Fransk/ därm alt mar brokot och krokot;
Ringat/ och siingat i kors; med Fransar i Lyckior/ och nyckior/
z; Pappat/ och knappat i längd/ och i bredd; med spitfar/ och litfor;
Rundt omkring/ och i ring/ ala-motte, besiittrat/ och^fplittrat.
Hon baar opä siin hand ett seglande Skepp/ vthan Styre.
Aittia hon heet; är myckit ahällen af mäste war Vngdom.

Jämt henne/ kom där o/k w ältande fram cn stinner en Sälle;
47) Fnyste och pyste sä mädan han gick/ han rullade Fooc-lös/
Som ert Marswiin här-an; war brusande roder/ och dropp-ägd ;
- Han haar en Krantz a sitc höfd/ inflerad i Refwor aff humble-,
Tuppor all om bewefd/ bland frisk-dagg-drypande drusor;
Glas haden i siin hand/ och brinnande Lunta kring armen/
45 Samt dämn-under/ en rulla Tabaak; och piipor i krantzm..
Sa kommen an/ och dänne war Tärnona liiffiige Broder/
Nuus heeter han; är en lustigh i laag/ tiid-korceligh Hanse.
(Rapp war thenne gäng inte där hoos/ war vrhe- pä wärsning) ,
Dänne war Lulias fölgd/ och pracht vthi bunad och Hofsind.50 Effter en ährbödigh ögn-laat/ hand-kys/ och wyrdliga knä-bugt/
Böriar hon ett sött Taal/ pä sätt/ som folier/ af Ordom:
NLv.eui.L5, siält af modh; af blodh Hög-ädeler Herm
Hwad för en ängst/ och qwal är then ritt Hierta betungar?
Hwad för twilkan är i tin Hug ? Beskoda tin Bngdoms5? Blomster/ och Ähr; tiin Färga/ tin Hy/ tiine blyfande Kinner Häröfwa tiin ögons macht/ tin oförliiklige Fägring/
Älskad/ och önskad vthaf the wäniste Jungfrur i Landet.
Tagh tiine gäfwoe i acht/ medan Ahren/ och dagarne liida ;
Sätt tiine krafter i bruk/ förr-än Äldren/ och grä-hären yppas.
62 Tänck; här är inte beständ i Werlden ; och alt är i loppet:
' Såsom en Eld/ en Ström/ ett Glas/ ett Grääs/ och en Blomma;
Brinner/ och rinner/ och skiin/ och grönskas/ och blomstras/ om Afton;
Men fins. stäckt/ stild/ bräckt/ och Torkat/ och wisnat/ om Morgon:
Altfä Menniskio-liif/ som Röök förstvinner i Wädret.
6; Heel/ i Dagh/ och sund; frisk/ lustigh/ fager/ och rödev;
Morgon är kaller L Munn/ stock-steelnad-styfwer/ och döder.
Döden molmav i Mull/ alt hwad här glimmar/ och gläntsar;
Döden kastar ä kull/ alt hwad här yppert/ och högt är;
Döden knosar l kraas alt hwad här kratt har/ och heelt är;

70 Döden trampar i Träck/ alt hw.ad här fagert/ och ML är;

Döden dwäler i dwalm/ alt hwad här lefnat/ och liif har;
Döden rastar a wägh/ alt hwad här achtas/ och älskas;
Dödenchelfwer är Intet/ och gör all ting til Als-Jntet.
Effcer Döden är ingen ftögd. När Anden är vrhe;
75 Hwar bllswer all war llijr ? när ögat har intet at see meer;
Hgat haar intet Lius; och örat har intet som höres:
Hwar biifwer all war Lust ? när Kropp cch Sial äre skilde.
I thet mörke ewiga Tysta l
Sa är i känslan och ingen ftögd/ cher Kroppen är ingen;
80 Hwad är ock Lucht/ och smak/ ther hwarken är ang/ eller anda ?
Ach lat ock ingen Dröm är vthi then cwige Sömnen!
Soien bärgas/ cch hwar Dag wanstar Han Liuset i mörker;
Men kommer vpp/ och mörnar igen/ hwar Morgon/ a skiftes :
Menniskio-liif icke sa; när thet/ en gäng ffriider vndcr;
85 Kommeret aldrigh igen ; men bliir i det ewiga Mörka.
Thetta betänck; och left ja länge tu lefwer i Weriden.
Migh kölg ; träd mig bii; pä lust/ och ftögdige dagar/ ^
Skal tig ey wara drijr: Skön Qwinfolck/ lustige Bröder/
Spel/ och Sang/ godt Win/ miuk Säng/ och kräflige Rätter/
90 Dig skoie wara beredd/ sä Natt/ som Dag/ och all ögn-bleck»
Fröia skal wara tig huld/ miin a!som--käresre Syster
Froia thes öswerwäide beh erskar Jorden/ och Haswet/
Himmel/ och all Element; bland Gudar/ och alla Gudinnor/
Aidjl/ och then ädiest hon är; als - lefwande Moder/ och Amma,
95 Hon stal blifwa tin all-daga Gäst/ och liuflige biiwist ;
Leekar/ och Löye thcrhoos/ medh Skämt/ och all artige Pustar.
Jämte the tree (siine täcklige Tärnor/) Nöde-Gudinnor.
Samt SLelfs-williande--blinde/ gulllwingade/ nakote/ snälle/
Lille/ med Piilar och Bios/ och Boga bewäpnade Skytten ;
roo Then hiertchindande/ twingande/ stingande/ wäldige Kämpen ;
H'gmods--dämpande/ Smm-beröswande/ Striidsamme Hielten/
Alirild Fröias Son ; tin Jägt skal rhenne beställa.
Meera/ min » Leuck. ck 8, hör; Jag haar tree ftidaste Döttrar
Lhem tu här hoos mig seer/ liik i Dygd ; men af oliffa kynde.
10; Lättia/ och Kättia/ sa beta tke twä/ och Fiättia then yngste;
Hiertans barn/ god / och hystige Tärnor/ och ährlige Syjrrar.
Lättia gör ingom meen ; är from/ cch spaker i werkom ;
Lättia gör inte rumor; faar sachtliga fram; driiswer ingen;

Az

Kättra

Kättia gör allom lust/ är fräck/ och könev r atbukd.^
11 o Kättian är wacker/ och waker/ och qwick vppa Rolet/ k wändinZ.
Fläctia faar M och tiit; snart leer/ snart gracer aff ingo ;
Lättlynt/ flater/ och Fraak/ och lägger alzince pa hierta.
Dcffe tree Systrar tig til tienst stole stundliga standa.
'Hwad i ditt Hus och Hof görs tarf/ stole the samme sysla.
Lättia stal bädda tiin Säng; och Lättia stal föswa tim' ögon;
Kättia stal wäckia tig vpp ; och Kättia stal blasa tig Lld upp.
Flättia stal wara tin ird ; och Flättia stal wara titt arbet ;
Flättia stal flyttia diin ord ; diina Saker/ och ärende driijwa.
Thesse med samt min Son/ Her Ruus/ thera sam-qweda Broder/
iro Tig til tienst stole sta/ fran Morgon/ alt in-uti Morgon.
Ruus titt hemliga Rad/ stal mästra titt Hof/ och all Vpwacht.
Astrild ymst med Her Ruus/ tiin tiid stole lämpliga korta.
Sorg/ och Samweces-agg fördriifwa med allra-hand Aap-spel.
Bort med Papper/ och Bleck; bort Böcker/ Cirklar och Pennor;
125 Skulle tu smitta tiin hand/ tiin Adlige Miölk-hwiite finger/
Skulle the fiäckias i Bleck ; huru wille tu Frustugun wittia ?
Grepe tu een under Kmn/ eller komme wid Hals/ eller Handen^
Pftly! stulle blifwa tiin tack; hwad stulle full Systrarne fäya?
Sudle sig Skrifwar' uti sitt Bleck; lät Clerker och Diäknar
izQ Viöda sig i siin Book; leef Mätare Circlar och Ciftox.
Tu är af ädlare Blod ; tiin ätt thet stulle wanähra.
Men ther tiiden tig blefwe lang/ och stulle sig hända/
At en otiidig lust stulle'binda tin Hug til at läja;
Sa ware tig betalt then härlige Lärare dlalo,
r^5 I sim Gilliarc-konst;
och andre/'
Som i.gemeen äre tryckte pa Danst; kvlAulina.
Keystk OSavian, Finck Riddare/ stön lVlaAelona.
Samt then tröst-riike kärleeks-lärdoms-fulle Oiana,
Schäfer /Lmancius, kyst^maiantk, LromenL-CkigNLltA,'

14.0

Luriulus, lliamerra, Calisto, le Cemo novelie,

Uhlfpegel/ om han än är nägot grof/och plump vthi Pussar/
Jämte then tiid-fördriflige Claus/^bör och inte förachtas.
När tu nu kommer til högre Förstånd/ och wilst uti Lärdom
Aopare blifu än all andre; sa lääs/ och lägg vopa hierca/
, 45-. La Mearonica 6i Coccaj, v.abLlai8, La Lucerna:
Licaro kicara, samt?jpva cii kietr ^.tetino,
S-lnit

Samt then högt-stillserad' kdketvrica 6e!!e?mt?.ne>
Jämte hwad meer mi Flättiones ymnoge Bibliothec fins.
Flättian är här uti lärd; och kan tig mästerlig öfwa.
i;c> Elies är ock en Book af fyre regerande Kungar;
Lher i tu nogfam lust/ och trött och manghanda finner/
Til tiin tiids-sördärf (fördriif/ iag ärnade säya)
Lhär i wii finne La-bere, liiumt, Ruuö/ Krympa/ Manelle;
Färgan/ och Munta therhoos/ Styr-walt/ Karnlffel/ och Fämkort/
155 Hypken/ Pittela-pump/ Trapeleer/ och Primeer/ och Pikette..
Brädspel är ock een lust/ i Tickttack/ och All-bowerie
Damen/ och Fxuenspe!/ Ut-och in/ Förkehren/ och Jrisch
Lch hwad ty-!iika meer är/ som tig tiäner i öfning.
Lättian är här-uti god; Hon kan tig Lekarne lära.
162 Diupe--bcsinnande Hiern-brott; höge Lministe fratsov
Fly som en Orm; the willa titt Hufwud/cch kränckia tiin Hälsa.Hwap-te studera ? tu bliir hwatt vo Son Präst/ eller Abbot.
Ästu ta lystin a Jagt; tarsst aldrigh dyrka viana;
Lystr och jökia te stogs; fara/ ränn'/ och göra tig omak;
165 Waga titt Anglige blod moot B iörnar/ och fahvlige Leyon r
Kättia mim Ungdoms Lust/ mimD otter och älstlige Liiffsefrucht/
Skal tig föra pa Jagt/ som hiertat/ och liiftve ma lysta:
Miur/ och Hinner/ af huld/swanchwtjt / och leene som ullen;
As sööt-suckr-dryvande-M un; röde-rosmde Läppar;
172 Kärlige säflige Diur; fiin-liuflige/ fooglige Tärnor;
Hitzige/ kitzlige/ modige/ frodige/ katt Madusor:
Spake som däggiande Lamb; och wilde som Hiortar i brunsten.Thetz äre Diuren/ opa them tu stalt öfwa tin Mandom.
Altrild weet thera spör; och kan them artliga wängim
175 Astvild snar-fota stal tiin Garn vpställa/ med lämpa.
Gillia kan han/ och g-ldra med list; När Kättia begynner
Bläf i sitt Horn/ och Hundarna ianka/ ta stal tu med hjertans^
List/ och nöye fa see huru Diuren i Garne besnärias:
Här garetan; Kön Astvild ban fäller/ och spänner/ och stiuter.
182 Ofnmg i Wapn/ och Skaft bemödar Ryggen och armar:.
Fächd och ränna ma then som har förmycket af hälsan.
Snart är etr öga sin koos/ om ballen springer a klingan;
Snart är en hals afbräckt/ cm Hästen snastvar/ och ftötter.
Borr med sadana leek/ ther ögoncch hals star i wäda..

Doch

SV

r85 Doch med inätta sä mäste chet stce: t un Häst Hra tumbls
Skitit / och ränna tt Rings sa mycke som ther vppä löper;
tztt tu ma styns war- af adeligh ätt/ och mcer än en bonde,
l ° Dansta gör sngom ondt: dans kan tim hälsa bcwara :
Dans een Hälft boot är; dans lusar alt arbet och omak.
190 Ingen' om Afftonen är sä trölt; han skulle iu danssa.
Dans är een ädele kons?/ gör gunst hoos Fruer/ och Jungfrur. Wil tu dä Stormar och Strlid ? Mijn Son fkal föra Baneret.
Min Son Ruus/ uti-Kannor och Krus; utl gruf-iame Bolkar/
Dtg stal öfwa med art/ och drilla pä wänster och höger:
19? Kommer i Fält moot tig/ en flock af fuchtige bröder;
Taopert sätter han an/ med en sädan en riftver/ och alswar/
Lir han i lista stund/ skal fälla the modige Hjeltar/
(Som rätt-nu ftodo käck/ och köne) som Orar i oolswe.
Konmne ther höo som wil/ han weet them möca med alfwar.
2.00 Stä stole troliga bii/ gode/ gamle/ wäl-öftrade Kämpar/
Fransman iVlonlieur ^.vous; och Wälste' äi^nor, Vi-fo-brinäiL;
Och för all andre för-ut/ chen redlige Swenske/ Eotttahv-bror;
Jemte thcn aldrig otorskige Tysken; Sauf-duMin-aus Hans.
Bysor och Swärd är här intet i bruk/ för Slanger och Mörftr/
205 Morgonstiernor/ fylte Granater/ och halfwe Canoner:
Gä här i swang stoore Barkenmeyere/ Bullar/ och Bolkar/
Fylte pä brädd; diupe Tumblar/ och Humpar/ och höge Bocalee.
Hugg/ stick/ stä/ wari längt här-usra; (doch somblige Biäffav
Finnas ibland/ som napt kunne lätat/ och hafwa thet laget )
210 Krut och Lod är här intet i bruk: man sätter i ställe/
Klart Reenst Wim/ Bacheracher/ en Mentzer/ och liuflige Necker.
Rinkhauwer/ Mostatellcr/ aff Gudarne drickes/ och äistas.
Svanste ther-hoos/ Alikant/ Blanck Bastard/ och söte Canarier.
Petersimens/ fkarck Frontiniac/ och Fransk Wiin i nödfall.
215 Jämte Claret/ Hypoeras: och flerhanda lyfklige drycker.
Sedan är ock gott Oöl/ som Ruus stal bringa pä banen :
Brunswigs Mumma/ Posnäll ; Garley/ och Halbersta Bryhan.
Aerbest-och Rostocker Ohl/ Fyns-Miöd/ och Smälänsta/Möista;
Kniisnak/ och Rumeledois; men bort med Kuckiik/ och Rastrum.
222 När nu bläfts alarm/ och dundras i Trummor/ och Pukor:
Lösn är giftvin/ Hola ; Rnnda-runda-dadinella ;
Sätter i bröste tilliika Gott--ähr Bror ; och sauf du rem aus Hank.

Hegre Flygelen commenäerar ^5on6eurH^vons check
Wnstv'in funa.swängerhäranEolonel Vl-so-brinchs.
Mre?al2UN0, Tree-pä-ra'/ n e ZUtta suv Slät.
Här säts an uti kors/ och i qwär; opa rad/ och i rundm/
Pr sätter an hwar opa sin man/ här sturlas/ och stormas,
rzo Här är buller/ och här är gny/ bär sorlas/ och allas.
Härmon Barkenmeyer hersimmeregahn/med de diupe/
Halsmans höge Bocaler; och Hene-drycks-hallande Bolkar.
brcollerij bringes an/ krittchuite Brabandiste pripor;
Jämte det allerstönste Verginste Laback/ som i staden
rz; Fins; här är Eld/Här är Lunta/ gifFyr; lät-gnisi....
Gäsom i Nobis krog de nu sittia bland Eld/ uthi Dimban.
Rlius gar om här/ hanmanar/ och trugar/ han hörter och yrker.
Jmtil des at strijden är all. Afthe modige Kämpar
Naglar här en; en staplar/ en slupar/ och falla the hoop-wijs.
rqo Wäiterhären ibäncksarännerenhufwudiwäggen:
En geer op andan, och alt; en somnar/ och krjfwar m annan;
Annor gråter, och leer den tridie;en sitter och qwäder.
Simman är det: När alle getapt, och spelet är ute;
r45 Prijsen han är dä din; dig-heembärsstger och ähra.
Drick til dager är lius och sömnen rinner L ögon:
M som Solen hon är vthi närmeste trappa til vpgangs/
Lägg dijn ögon ihoop;da kommer söteste sömnen/
Giör dig alsintet qwal; war aM lustig, och sorgfris:
rzo Acht' icke fåfängt Roos, eller Lasr, str stam eller ähra/
Skrifwen är ingen Lag, för larwör köpa sma gobar.
Bönder och dyliika pack/ man plägar sträckia medh Lagen.
r;? Spivilklen ifiinGarnbestrickar spinkote Myggar;
Gettinga snormsig vt; och slippa de brummandebrömM.
Sädan är almrna Lag: de Fattige fasna/ befnärias;
Stolte och store gä frij/och slippa detrotzige Brottar. ^
Nu min lck L v. E llI. L kom;vtan högre bctämkrand ^
Wägen är iäinn, Hch bred/ bland Roserochlmfiiga Lillior,

B

Makliga rinner han hän/ genom ängkär oH fuchtige dälder/
Skogen är lusrig/ och Qwistarne full af qwittrande Foglae.
Alstons fruchckare Trä/ Pomerantzer/ och Candiste druswor/
Alstädes/ här och där wid wägen ä Bäckarne finnas/
265 Mange smä meenlöse diur/ man seer där spelande springa/
Källor och lefwands Watn/ fördeelt vti mange smä Bäckiar.
Rusta sä sachtliga ftam/ genom blanke sma glittrande steenar/
Dm swale Westwind surrar ibland/ och rastar i löfwen/
Spridand' een liufwelig lucht/ afblomor och hälsesam'örter/
270 Susar i sachtan dön/ uti stuggan/ och lockar i sömnen.
Att är täckt hwad här ögat feer/ och sötterne träda/
Kom/ kom NL kdLuI. L, kom; vtan högre betänckiande/ folg mig.
^ lLLlliLL 5, öfwertalt/ som en vng och hitziger Herre/
War opa spräng/ steg til/ och wille na söllia Fru Lusta:
275 3 det een annan kom/ i Frus hampn/ menstelig ansedd/
Doch icke Mennistia: men een trosas! ädle Gudinna/
Hon war sedig uti sin gäng/ och wyrdig afanseend/
Wigtig i laater/ full med alfwar/ och ährlig af vpsyn/
Brun vnder ogon/ och bränd af Söol-strsn/ mager afhulde;
280 Renlig i drächt/ sniöhwiit/ af silfwer-blänckiande klädnatt
Slätt ock rätt/ och stiär/ pä dät ährlige gamble maneret.
Denne lät vp sin munn/ och talte med alftvarsam ordom:
ädel af ätt; til ähra född och erkoren ;
Hwart wil dätta? See till; Stat stilla; betänck dig.
285 Weescu ock Ho den är/ den med dig snackar i löndom ?
Denne dös piipa sä sött dig flkstrar/ och lockar i drömar?
-L.ag icke lättliga räd af den dig ickebekänd är/
Denne som för dig stod/ den du meenst wara Gudinna;
Ar ifrä Stygia putt/ hin stygges poster pch alster.
292 Lus!a geer hon sigh namn; Fru Lusta med rätta mon hets.
Doch om Laster och stam äre lust; om Lust stäv i odygd;
Billiga med alt foog/ mon hon sig kalla Fru Lusta.
Hwad gifwer hon för räd ? Gud tröste den där opa liiter:
Hon; Hon lederen wäg bäde iämn och breed vtan omak/
295 Geent/ rätt fram/ i fördärf; han gliider all makelig uttA
Lutande; lätt til gängs; men bratt och brattar ät ändan/
Zn til des där är intet meer häld:den veesande mäste/

Ränts och ränna til des han störter och jtadnak t asgrun^n.

Den honom harm/ tämt anger och wee/ och- äwarande rymmer/
Z02 Samwekes-agg/ och qwal/ den odödlige Matlen/ och Elden
Möta med open gaap/ och anamma til cwige plågor.
Wakta/ min Wän/ sii til/ sii denne-bliir ändan a frögden/
Som dig denne sa stönt afmalar/ och bildar i sinnet!
Ney/ min Son/ icke sa ; til Mheetz Paradis ingen
zoz Nakas i sa matto; Sömn/ och Ruus/ och Leekar/ och Lone/
Fora dig inte där m: Men iidkesamt arket och omak/
^
^nktert lekmerne/ luit til äbi-lmt,---//

no Mriddig/ och orämn/ diup/ och bewept med tistlar/ och törne/
Bär alt opföre siiält/ moot wandlige klackar/ och klyster/
Als emot ändan: der dig tvöttcm och kliifmande/ möte
Styrck/ och Lrösr; de räckia dig hand/ de stödia/ de lyfta/
In til des din foot är Mat/ och siadder ä Banen/
z15 Som sedan äfmen/ och god/ dig förer i saligheeH halsar.
Här bliifwer omak och arbete lönt/ dim möda bekrones
Du da finner i Högdene nad/ och täckeiig ynnest/
zro Hoos bäde qwinnor och män; du fägnas och ähras af allom.
Mia med hennes Son ; dem fly som Paddoroch Ormar:
Fwia med hennes Soil/ äre farlige/ stadl ige gäjlev:
Liufliga träda de til; men swiika nied anger/ och ymka/
r
HÄsa/ med mod/ och blod/ godz/ penningar/ heder och ähran/
Z25 Stiäla de sinom wärd/ och driswan a iykton ur husom.
Armod och haan och spott/ ondt Sammet och kräncklige plägor/

Mfa de den/ dem hyser-; och den/ dem srämiar och älskar;
Sa löne de! bort/ bort/ med sadana gäster ur huset: ^ >
Wrild sigs mara blott/ och blind; doch snäller och hurtig;
Ao Liten af wäxt; med blo§ och Piilar/och boga ^ bewäpnad;
Snar-fotad/ och försedd med flychtige gyllende wingav;
Sant äret; Han är blott utaf blygd; stammaken af ähra;
Band uti we/t; men klok/ och snallmti lister/ och arghet/
Liten och lätt utaf Dygd; en olyks-fogl af vphof/
As Läm honom wingarne; bräck hans boga; giör piikarne stumpa
Slack hans Fackel/ och Eld/ med arbet/ och Hrligit vpsat;

>

Br

M och Ml' icke minder a Rygg (som Tattarna sed är)

Driif.MdLättia^La1riLicke.Kättia: »a sminn?,! ockF-änm.

-

MMkörhärmt/ med tummel/ och si>us/ och hans yrene Säljkap:
340 Dych^r Rmis holler hus der dwcis icke Wiisdom och feode,
I>MN dygDM-Mer/ LchLvW wid WLin/ och t Glasom/
WiLsmsLtzlHvcr, siu.wilL.Lchy torrarSä fäya the gamble.
Dagligit öfwerflöd vti Maat/ och i Dryck höswer ingom
Wiijav man: Förnuftenes Anda thet dampar/ sch qwäfwer.
345 Wiin är en qwalm; ett moln vti drukne mans hwimlande Hierna;,
Som den skiära förnuftsens Sool/ fa sryggliga duncklar/
Duncklar i tökn/ L wahn-weet/ i därheet/ och bam-ftiga fahnsro/
Ey käre sii/hliru täcker är SNiusv när Läpparn'/ och ögonen drypa/
Där han wagglar här om/ fulbstirrner/ han stäner/ ochchankar;'
350 Där han, sitter/ ey weet/ hwad han talar/ weemar/ och ählasichiigorne lee där i wran och drängiarne smystra pä golswet.
Barnen grätandelöpa med roop/ O Möme/ Sii Bustn!
Weejru hwad ändan han- är? huru Frosare lefwerne lyktas ?Såsom en Oxe beskärd GOffer/hän gödes a Me/
355 Rundeligh in ti! desx-heur beprydd med krantzar/ och blomster//
Föres uti stor stat/ föregängande trummor och piipor/
Til en fafelig ort/ där altar och eld honom bilda/
Där liuter han fm död/ afSlacktare-klubba bedöswat/
Där bliftver han deels bränd/ deels kraftiga kokat och ätin/
Ko Dyrt maste han sin brädft/ siin ryckt/- och lMa bctala.Rätt opa dy-ltjka wqs/ garet an ined SwevMare lefnat;
Daglige rlius/ uti suus/ banketerning och krästige gästbod;
Harpor och spelnch dans/ lättfärdige lekar och Nattgäng
Ett sinn/ vti lijka matto/ de dyrliga mälte betalas;
365 Klagan i grått med iämmer/ och ach/ bliftver ändan a Lekem.
Derföre/ Stat du nykter/ opa dyn wakt: dsine Tanckar/
Anftag/ och Ord; dftne germngaralla dt, grunda pä Gudz bud.
Gud han är ähtones Gud; Gudz Ansichte lyser os Ähran.
Ayran är Dygdenes Root; och Dygdenes grundwal är Gran.,
Z70 Dqt mättav all Gudz Lag; den Os Mm i sielswe NaturenFast inpräntat vti wäv Siäl/ och Samwete lyser.
.Ar nu war Siäl vtan skäl? eller äre wis fäixad och bestars
Siäckie wN sielf wäv Eld/ och dämpa-det andiigeLiuset/
Ded som Os Skaparen i. wärt bröst/ ha/wer Marvch vptäudtx' . -

275 Til war Salighetz Lysn/ och Ledsn. Huru? wele wij sielfwe
Wända war An-icht' ifran Gudz Ansicht'/ och sänk' osi mörkret?
Hwad bliswer af war Siäl/ den Gud os sielfwer har inbläst?
Äch! den ädeie Siäl! den wij ja förbarmliga störta!
Hwad blijwer as war hamn/ och mennistio-namne wy fördom?
§8o

Hwad biiswer af Gudz belät'/ af Skaparen tryckt i warHiertan?

Ney/ min biLK Guch L, ney! den wägm han tämer os inret.
Dygdenes styg synes träng/ och mörk/ dem latom och blindom:
Är doch en Här-strän den Gud sielfwer han lyser och leder.
Hwär i bestar dä Dygd? medan Dygden är Siäftnes Hälsa ?
Z85 Dygd ,är at älsta sin Gud/ hans Bud och Stadgar at halla;
Dygd bestar i Nättwysa/ där hwar och en sin Nätt bliswer ägnar;>
Agen af ingo stadd til Lem/ List/ Agn/f eller Ahra;
Dygd lyder intet wald ^östver äfl hon styrer/och agang y
Lijder ey arman Man förtryckes aff Högmod/ och orätt.
W Dygd är/ vträckia sim hand/ til styrck chem vfle betrycktom
Dygd liar'i fagert Mod/ gott Lefwcrn'/ och ährbare Seder/
Nychrerheet/ och reem Siäl/ Ni Tucht/ och okränckliga Kystheet.
Dygd liar i wett/ och i Pl,'cht;Huru/ Hwar/ Hwad/ Nar/ Hurulunda
Hwarföre/ hwart bor stee: dy Dygd wil granlaga lämpas.
M Dygd wagax inte pa slump; doch stump/ botas ofta medh snille.^
Dygd söker 8ladh; flyger inte för än hon koxar/ och huxar/
Dygd flyr Lögn; der Lögn kommer in/ gar Dygden a dören:
Luft-strek/ Stor--spräkerii/ lame Saalbader / irrige Hiern-hwärf/
DD' äre ständlige feel; som bringa sin Herre pa stammen:
402 Dygd med stämt sig täckelig gör/ vthi tijdh och i jiälle t
Tager och geer med hooft sa mycke ftm ährone lrjkar/
Alt vtan agg; viu Laag wari langt borr galla/ med galnu:
Hoof är i all ting bäst/ plump stickenhet anstar en Narr wäl.
Dygd lyder i«gew spott/ för neesa da wällier Hon lMaat.-,
405 Dygd jiar i Manna-modz liyrck/ sig låter aff ingo förfära;
Motgång/ Sorg/ Fegd/ Watn-och Eldz nöd/ Dunder och Döden/
Achrar hon alt for Leek; Hom winner och segrar i Döden.
^ Seer du min
den Guddomlige Dygdenes HöglM?'
Dygd är en Siäicnes statt/ där Guld och Penningar alle/
412 Ey mage lyknas emot; är ädlar' än dyrbare Stenar.
Märck/ min Son; som Dygd sig grundar ä Gud/ och i ähromSck är och ingen- Dygd/ som icke beroor opä Wijsdom:
Bttt MDygdmB liuö; och WijLöom är- Dygdenes öga:B K
West

Wett hörer arbete til; tvms ey vtan isdkeligt omak.
415 Alt hwad dräfliglt är/ hwad högt/ och i kostliga wärde;
Alt hwad prMigit är/ hwad lof/ och rosande wärdt ar/
,
Alt gifwer Os? wär Gud/ genom rjdkesamt arbet och Arkan.
Lärdom af idkna; men Wljsdomen aflas i Lärdom.
Lärdomen är ett Fröö; där asWrjsdom gröder i hiertat.
Märck dät: Wljsdoms Fader och Moder är' Arbet/ och Lärdom.
Faar-lös/ och Moor-lös/ tynes han af; och tränar i wan-rhkt.
Siälmi.allom äreenahand art/utafhimmeliskädli:
Sklluaden är; at den ene/ som glömbd/ blisr liggiand' i Stoftet.
DärLen.andre tags opp; hon waskaö/ hon sklzres och krattsas/
Glättas/ och igrafz allrahand prydlige form' och figurer,
Sadan är stildnan opä dän Säl/ som är Lärd/mot een olärd.
Siälen i Mmniskio-kropp som en Cld förborgat i flinro;
Finner hon ey sitt Stal; sä gnistrar hon aldrig i blysning.
Katkarla/ Torpare/ Träler/ och almena Pack druke Siälen/
4ZO Jm' ani? i ställe söv Sait; at kroppen han icke mä rottnas.
Siälen är bwars mans ägnd; men blind och bunden i mörker/
Wnsdomär Siälenes Sool/ som töknen skingrar och dlmban.
At hon skynliga see kan hwad henne tienar och höswer.
Astu ey Lärd; tro du mte/ du west hwad OM eller orätt/
4Z5 Godt eller Ondt är i sanning/ ett' i fkifnliga mätto;
Profwm är konstrfik; skyns ost flärdvti glimmande gull-glantz.
Wll tu nu seya min kkLLLULL; mängen är lärd:men enÄsna/
Toker i alt det han talar/ och gör/ en tylper i Gästbod:
Doch är han lärd. Ney/ »Liv LUL L, Ney; en sädan är olärd.
.440 Fast honom flodde Latin öswer öronen ned opä skägget.
Ken si-ne seder/ och Ord; siine lyster/ och ansödde Sinne/
-dnte wet hall yti tom; styra/ fogligen hyfsa/ regera.
Han-är en olärd man:warl Doäkor, elk hete lLlamlker.
Ai^ äret ett/ fom märkligit är:Om än all handa Lärdom/
445 Alskons Dygder/ och Himlisk wet dlt hierta bekröna :
Och den ädele mrldheet alleen hon fattas i Cronan;
Sa är 'aä ösrige Dygder af intet lius/ vtan anfeend.
^ag sad r forstone/Gud är Dygdenes grundwal/ och vphof.
Ner/hwadärGud/ Gud äegod/ och sielfwe godhetenes Vrsprung.
A..» Ak
där är ingen Gud/ eller ähra.
dadltge Mildheet/ een dunst är; een målning i watne;
Skugg utan kropp; een fyllning afwlnd; etthliom/ och ett nord-blys.,.

Mer är mgen Man för sin stull alleen M k werlden/
Kr fiin omätlige luft/ eller all-stcind-torstige swalg stul,
q;; Fat hafwer ingen liif. Ty sasom plantor och orter/
Anat/ och Fogel/ och Diur i stogen/ ochFistari watnet.
Me til Menmstio-tiänft äre skapad'/ och ärnad afHErran;
M är ock Mannenom Man/ til fromma/ den ene/ den androm/
Ordnat af Gudz försyn; den lägre stal tiena dän högre;
462 Torfiiger afla bröd af riikom/ med tienfter och stögder;
Store befrämie de.sma/ den högre stal hielpa dm lägre:
Derförs lef ock. du sa/ at andre ma priifa sig Me/
Afdiina Mildhets ftucktrwar allom nyttig i Werlden.
Tänck ock/ lll L ld E llb. L, pa din ätt/ och adelig härkomst.
465 Wangm af ned-trädd roor/ och oachtande fnöstote stubbar/
SMer här ut/ stiuter op/ far löst och kommer i blomma;
Mrgen af fattigt blod/ utkommen ur taak-löse kator/
Stiigev alt op at/ och op/ genom Dygd och berömlige dater/'
Äkthet ypperste maal/utaf heder/ och adelig höghett.
472 Fins drr emot och den/ som högt opp i riike palatzer/Boren i Silkes säng/ af Gud wälsignat i waggan/
Mrran af heden-höös/ weet leda sin Adel och Ahner;
Mm det kiagligit är/ sa nyttiar sin Adel och Ahner/
At han i ställe för roos/ for priis/ för Heder och ähra/
47; Gagnar sig haan/ och spott/ och alsom-största wahn-ähra:
Liides af ingen Man; men af alle begabbas och hatas/
Mom en öfwerlast/ och Jorden een afrapi-börda.
Icke sa du/ min Soncdiin plicht du tager ä wahra/
Wetandes at en Man siine Fädgars Titlar och. Ahner/
482 Haller i wärdigt priis/ och i mg' hand matto besiäckiar//
Aite benögd med dätt/ at de haftva bracht dig i liuset/
Vtan at du samme lius/ med dit lius widgar och ökar.
Wsoni. enLaiNpa. sin Eld förkofrar och lyser i mörkre,
Umedan hon sin spädst och näring niuter af Olio;
48; Sa wil och Adels stand med öfning af Adlige Dygder/'
Hällas uti sin glantz: Tryter här af Dygdenes olio;
Släckt blifwer Adels-glantz; och lampan hon tynes i mörker.
Anöd är en Ädelman/ den sielf-siine Dygder ey adla/

Snös är en Ädelman/ den Nroors/gwedet adlar allena.

1

Sidst du w'lleb:tra?ta denalde-gchwilandetisdm.

-Gngdomens ahr vthi brnnji rasa fort/ som en silande hwlrftvel/
Nldrrn i mlugg/ oinärckt/ stcht-fmsilande/ smyger i ställe.
Hlvarföre gif god acht opa glaset/ at Tstden i hwiimstu/
Ey löper hän :men lär/ och gör hwad gott är i tiida.
505. Tänck hwad ett osnygt Diur/ en gammal/ 0 ch dygdestöös Man K
Aldmn har sin wanck;när stöd och stolparna hugna/
Gastarna luta fram--ut/och wäggarna sia sig i rämnor/ Taket g istnar i dropp/ och huset begynev at braka;
Qwarnen har ingen gang/ ester gny/ och fänsterne mörkia:
5 io Malört utuv hwar knut/ döfwe näftor L spryngiorne wäM;
Hanan ä gyllande brand/ springer inte mm om/ lookar halsen/
Lyder alzingen.wmd; men henger/ och hotar at falla;
;
Harpan hon är förstämbd; lyder inte; strängiarna snarva.
Ta är i samma palatz siätt lust meer; flrvgden är vte ;
515 Gästebod/ Harpor/ och dans hörer op; bade tiensthion/och HusbeM
Tänckia sig om/ huru che ma huset/ och Härbergeryma:
Sädan av Mennistio kropp: när äldrenflommer/ och ahren
Krökia din hals och rygg; bade händer/ och huftvudet darra/
Knän blifwa styf/ din foot han waklar/och mastu pa sidsion
520 Treefotat hielpa dig.hän/ som barnen i börian/ a syre;
Winter-bl ommor opa din kinn/ som saftlöse plantor/
Groo/ och grana med Hast: och Hösten i huftvudet hyser;
Haren flyta dig af/ som wisnade lööf vtaf Asten/
Skallan snod bliikev vt/ der nu spela krusade lockar;
zrz Tänderne fall / och fahlna där hän/ de qwarlefde stumpav/
Winn inte mala siin mäld; men malet de märkliga stympa;
LZrone döfna sin koos/och hörsien hon tapar/ och tyner/
Ogonens)unkla sim koos/ och ft-nen molnav i mörkre;
Krafter och alt fyker hän/ och döden kiikar ur ögon:
5Zo Wett/ och Sinne ga bort; fördwälmas i dwaas/ och i glömsto;
Höden är yttersta malet/ i dy wii fämkas/ och ändas.
_______

FrN15.

ÖfwerMister.
- . ?Ä ^ir,'ld/som siar/ och Mar sim Piilar.
Slnpstenen intet, stär; men stävper piilar/ och mor:
SaManatur mim Käresta bär; Hon stärper/och hwästK

Älskogen i mkt bröst; men sielf är Hon stumpar' än Hwätsteen.
Mit stolt' hierta da gör Hon weekt/ och särar i Älskog:
Melfwer osargat/ och heel är härdare flinto.
Sielfwer är Hon Jis/ och Sniö; men Mig är Hon hetar än Elden.
M är Hon af sig sielf; men mig Hon bräder i Älskog.
M hwad hon yrker och gör/ hon sielf hwart känner/ ell' af-weet:
Mild är Hon/ och sprjsar ut det Hon sielf hwart äger/ ell' ätte.
Opa en Spinnel/ fom wirkar sitt Dwärgs-näät
Spinnelen af sin kropp är lktcn; och ingen af anfeend;
Heter/ och är en Dwarg; men fuller af artiga Snille r
Aljjka/ marger Man är flätt af stapnad/ och anfeend;
Men doch suller af wett/ och alsköns tarflkge fundev.

Mttt binds en til Härkomst/ -^tänd/ eller
Pä Mänan/ som en Hund Mer opa.
Mnan i tystheet gär sin gäng/ och achtar ey Hund-glafs:
Va gör en Last-los Man/ som ährliga leftver i stillo;
E at gabbara-gläntz; och klaffare-tunga forachtar.

Vt-tydntng opti nägre gamble och sälsynt bru
kade Qrd effker
Ä-

Arla/det är/bittkda/ocSärla/seent/Ar-Älla/ tumulmari.
i-

violenta.

SIM» ?
Ädli/i:Natur/egentligitwäsende.
Mster/det är poster, ab ala/l: foda. Ägn/oostcMo, ub äga/polllc!ere.
Af-rapr/i.e. asffrap.
^
^
Astrild/ i- e.
Eup>i6o, Mus
B.
Venerl5, sammansatt afAst/ det är/Brädsl/ kallas een warm Sorpa/ som
Kärleek/och ild/-eller eld/I§nis, 0. man giswer Boskapen / om WinKärleeks-Eld.
teren.

W/i. äseende. Lrjta/ är egentligen fteBunad/i. e. apparalusoEm kläopa en ting. a-lijW see opa.
dedräckt/ och skrud/ prydna. Kinc wägÄtburd/ Zekus, 6a!I. comporte- ge-bonad/ornaruspariemm-stiQumenr, ä bära sig wäl/eller illa at. Ze- rX, lapsrig, kmcBonet/i.e° huf/ere 5e bsne vel msle.
wud-bonad. ornamenmm LapiUs,
Ang/v2por,ch3litU5, spirimL
kileub.
^

^

L

/

Brand/

Brand/ äre spetzavne pä hus-gaflarne/
flög-jiänger.

Fröia/ Venus, Älstogs-Gudinna/ z
Frö/ 5emen : alster Frigga.
Fridaste mö/kulckerrima kuelb.
Flock/ i. 1 urba, 6all. ^ rou^eErr
stara Folck.
Fylning afwind/ i. complememer,
detär/Ordvtanwärck.
Frjkai.förfwinna.
G.
Gillia/ .i. frija/hyckla/ drifwa Älffog.
Gilliare-konst. ^.rs ^.mancll.
Galnu/.i. galnstap.
Glätta/l-evi§are,giöra flätt och glatt
H.
Hall/ Hallar/äula Pallas.Hoj.Slot
Huimsta/ alster Heimstu/ >i. vgniW
Vafengia.
Hlrom/ är ett dumt liud eller döm som
höres hliomaefter-at/ sedan en klocka
hafwerflagit.
Hörta/ .i. drifwa opa/ bortari, lnl
Vrcare.
Heden-höös/ det är ifran den trjdensom
Heden-domen war i Swerige/H^/
är egentlig hufwud/ och betyder häv
vphofoch begynnelse.
Hura/ .i. tänckia sig om/ rb Hug/mmus.
Hyfsa/.i.moäerari verb. ädlom!
Hoof/Vloäus in rebus Lovecorum
InäeHöfwa/ clecere, convsnire,
Höfwist/vecorus.

D.
Dwäler i Dwalm/ :i: lägger i dwala. Dwala/ och Dwalm/ är ett me
del emellan Lijfwet/ och Döden/ där
Mennistian ligger säsom i en diup
Sömn/ vtan känst/ och Sinn-lös.
men här förläs der med / sielfwa
Döden.
Dwälmar/ verb. L nvmine Dwalm
iäem c^uoä Dwäla >i. söftvaochdöfwa.
DwaS/rister Döös/stupor, amenria, cielirrum.
Dwasig/Dösig/ inlenlatur, vhrsinnig
galin/stupiclus, verti§inosusDadlig/ .i. görlig/ wyrklig/ af Daad/
Daat / .i. gierning. Mandaat.i.
Mannlighgiernmg: ä Doen/ giöra.
Dwälias/morari.förbnda.
Drtjfwa/ förstas/ Sniö-drifa.
Drotte/ .i. Herre/Regent. Drottning/
soeminin.
L
Eld-fyre/ iZnarium, 3 fyra vpElden/.i.
accenclere I§nem.Fyreriam8vetbice estlZnis.Enus igicur recstä
Eld-före.
' F.
Fahnsto/fantasterrj. Fahne.i. fantast.
Flater/ ULNUS, jnlulsus, instcetus.
Fraaker/krobus, stne bile,
I.
Fräck/kerox, wild/kön/dristig.
Jid/ lbabor, aslicluitas, Jidka/öiliFlyttiadinord/.i.fora.
§enter laborare,Jdken öiliZeiH
Fädgar/.i. ^aiorc?, Förfäder.
Feode/Frodleek/?ru6enci3,§Ljentia. Jdkna/6ilj§enria, flyt.
Ingiäld/.i. Ränta/Inkomst.
Bokfrode/voÄrmL.
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lur
säl
Gol
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Lur
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Lärr

led
Lyst
W
lig>
Liut
U-

M!

Loo^

Mc

tN!

sw
A

K:
Molma aLiv. Röta och bräka iMlW.^Lla, kyffe/bonde-huus.
wer/ochtil swartamull. 6erm. ZerKÄ-karl en Hus-karl/ Jnhyseö-karl/ malmen/sönder-krosa.
Torpare.
Mätta/verb. >i. syfta/collimLre,colKW/.i.seesigom.
lineare.

Wde/.i. Natur/art/Inckoles.

LPt/Laater/ 6elkus, vultus,ff)ecie8
>ögn-laat / obrucus, ZsKus oculorum 6all. mins
Lynde/.i. mätta/binc, sä-lunda/marglunda rc.kinc Lynt/ den som sä eller
säärwulm.
God-lynt/c^ui bono est: vulru, Glad
lynt/lXto vultu.
Tung-lynt/ Hecie. ckestcliosus, lomnieulostus.
LyckiorochNyckioy. lbac^usi, stbuM
in lac^usos connoäätX cboräulX,äLuka öc Nykia/clauäere, Incluclere, instbulare, biuc LyckelLc
Nyckel, clavis utrumr^ue.
Lämma/ >i. förlama/ bryta lemmarne vr

N.

Näde-gudinnor. ckmrites, clt-Ltix,
Täcklighetz gifwande Gudinnor.
Nord--blys/ Lbakmarg, är det Eldfkem
som synes swäfwande af oc til pä him
melen om Winter-tijdh/ förstas här;
Eldflem/ eller nägot som synes wara/
och är doch i sig siest/ intet.

O.

Ofwer-äfl/det är/ öfwer-wäld.

Q.
Qwed/llterus macernus-SamgtM
da bröder/kracres uterini.

^S.

Saalbader/ .i. orimlig taal.
Skaft/.i. lelum missils, kast sprut/
bins 6crm. Schavrline/ javeline,
Glafwen.
Swimmel/ är ettstaa,swild-hasra/den
led.luxare, murilare.
som dricker af det ööi/ som däraf är
brygt/ eller äter i bröd/ faller i en diwp/
Lystar/cupiäirares, ackeÄus.
Lystra/ lustrare salvas,Lystra är egen- ^ längwarig sömn/ kallas af Swima/
falla i wahnmacht. Walmog-frö/ gör
ligen/ granligen höra til i stillheet.
Liuterhan smdöd/.i.vndfär/ eller tager. ock sömnig/och dufwin.
Waat/amilsto vicse, lata sitt liis a- Skynia/.i- cliscernere, första.
Slump/ Lasus, kors, sortuna,
mirrere viram.
Snille/luc!ustri3,83pienri3, snällhet.
Looka/ Lookar halsen/ .i. hängia stakt.
Snöd/ blott/ naken/ uuäus
M.
Vlolmar i Mull/ af mull kulvis, kom Slögd/.i.wärcksom görs med handen/
iner/ Mttllna/Molna/ mgrescere, manukaistura.
swartna/a3li§are,0bnubilari,binc Sturla/ rumulmari.
.
Moln/ blubes. dädan kommer ock Smystra/.i-lceimiugg.

Cr

Tärna

T.
til intet. Trana/i öem.
Täma/ Llirer Säma/lsknä. Söma. Tryta/ fattas.

6erm.Ziemen/äecere,convemre,
W.
kinc Tämlig/meäiocris.
Wagla/vLcilIare,waga pä ymfa siider
Tärna/Oer.Dirne/LnciIIg,Tiestepiga Awilliafalla.
Trippa/ .i. half-springande ga/ vti kort
sfknappade trän/ det är/ träd/ eller
Steg: är i stylstap med ordet trast
wa/ och vs^bo I^stino, cripuciio.
Tripp-Trapp/kan en fadane gäng-dans
kallas/Iri^uclium,
Tapar/.i. tager af/minskas.
Tyneroch Tynes/.i.förtwiinas/blifwer

^Le>na/Eala fasangia.
Wän/.r. täck/ älsklig. Wänrstamö/Z-

mubilispuella.
Wittia/ vilitare.
Wängn änäA§ir»e inLluclere, b?M
ga diuret.
Z)
Z)rkia/ ArZcre.

arm-Skrifft.
-öfwer

den hängdc Astrild.
N Ch Jemer! Ach'. hwad feer iag här? Som ftögdad' och beftödde Alt/
^»Här hänger lille Astrild kär!
Alt hwad fom ökas margefalt/
Ach ynka! siiden lille Kropp
Och altsomafsig kynerkön/
Ther hänger; arme Dudendop !
ro A Jorden/Lusten/och i Siön.
5 Ach Manneken! hwrj gär tigh fä ? Skull' komm vthi een fädan nöd/
Hwad (troo)tin Moder fäyamä/
Athanmäst'lisd enneMgdöd.
Fru Fröia när hon thetta spor?
Och säg mig/ hwad har Astrild giordt/
Jaghfruchtarhon sig sielfförgör:
At honom hafwerhängiabort?
Herr' Gud! hwad lärer bli' för'n läät/ rz Jo Jo/ min Astrild/ tig steer rätt?
i o Med iemer/ klagan/strijk och gräät? Tisn saak är ey sä klar/ och stätt:
Men hwem har denn'ogerning giordt ? Tu har thet länge-feen förstylt;
Hwem har nägn-sinn i werlden fpordt Doch nu först blisr tigh mätet fylt.
At en sä mechtig werdzlig Gud
Vian tänki' och gifwe ther pä acht/
Som vnder lydno/och sin bud ^
zo När tu wast stoor i tisn walmchtt
-5 Hölt alt hwad vnder Solen klar Hwad tu tä förd' för Regement;
Sigh rörer/dolt/och vppenbar; .
Hwadmigochandr'aftig ärhändt:
^ Titt

Titt Negement war Lyrannik/
Lin Leek war wald och tiufwevii;

^

At hängia war tin sidfie Dom;
Hwar bliwer nu tm list? kär kom;

För tig war säker ingen Moo;,
65 Tijn Band är Win; Bogan bräckt;
HonmästeswichtasomeenMo/
TfissPislarstympte; Blosset stäckt.
Wdz drifwin aftin bläst och wind/
Band/ Boga/ Pijl/ Blofi har tu mist;
qo Och iächtat som en stycktrad Hinn. Hwarbliswer nu tM macht och list?
Lil sidsthon drabbat aftin piil/
Kom sti ut;kom brän;kom bind mig nu;
Masi fölia Modrens sed och skyl.
70 Tu lömsteSkytt/ här hänger du.
Och ingen Hielte war sa käck/
Bruk" nu dlthierte--tiuswerij/
Lhentueygiordetilengäck.
Titt sööt-suurälstogs tyrannis.
-5 EnkolnadGubbe/krummochlahm/ Oss har du latz mig wara god;
Vptänd til älstog/ locka fram;
Men stalsi mig bort mitt sinn' och mod.
Em tandloös Tumma göra kaat/
75 Oss har tu latz mig göra Säl ;
Och löpst/at allman leer ther at/
Men/ när iag tilsäg/ war misn Siäl/
Lhet war tiin frögd/ thet war tiin iid/ Mig stulin; fans i annars bröst;
;o Och alt titt arbet/ konst och fiiit/ Ntig sielfwan war iag död: MM tröst/
Begabba Folck/och afen klook
Mitt hopp/miin lust/ ochtiidför-driif/
Man/ gör en Narr/ en älstogs took/
80 Min hug/ miin' tanckar/ ia/ mitt liif/
En Man af alfwar/ til en Smeek/
I min kropp dödt/ mig tilstoorharm/.
Lhet war tin största lust och leek.
Mond' lefw' vthi ens annars barm.
?; Rätt/ Rätt! hur' ofta har iag spädt/ Mig stahl han mig; miin meenlöösSiäl
Lig sa/ din Luur/ stull hafwa gadt ?
Bortförd han androm til en Trääl.
Lu Hiette-tiuf/du dolsta boof/
85 Men nu; nu är Jag Min igen/
Nu har tiin margfald Stöld och Roof/ Och wandarhwarken tigell'den.
Bekommit siin fortiente löön/
Jag är min Egen/ käck/ och bald;
koBg halp nu hwarken graabell' böön. Men tu fikst stam för stöld och wald.
Then Edle ?gitorella I'
til tienst ock) behag strifwin

As
HemnJilr^

MM-

Kannltmer»

Lberdes

ÄFgram Xannitmers

Klagschnfft/
An
Dke Wolgeborne Schäfferinue

/^riomontana,
Wegm den Aussgchenckten
e u? l o o.
tteueschör Lch hier?ist (^up:äo gefaugeur
^^Gcehrte tz^chäfferinn/ist er schon auffgehangett r
Erdroffelt abgeleibttL unMckhaffteS Kind
Du klein und nackter Schätz / von Mutterleibe bltttd
Gebohren/wie man sagt/den niemand nie gesehen/
Doch mancher hat gefuhlt r Wie ists umb dir geschehenr
Glaubt ^rismontan. Er ist stirwar nicht Tod/
Obfchon ihr c§ vermeint. Zch furcht er groste n§th
Ju rach wtrd richren an; Euch dte ihrn solcher mässen
Zn Golde cimgefast/fur alle Weldt hat lassen
Auffhencken ossendltch. Zch sehe und spure schon /
Wie er stcb spizzeu Hut/umb den verdienten Lohn
Ju geben Kunnirmer, dast er stch liese träumcu
Dast Er solt sterblich seyn; Den er in seine Reymen
Doch selbsten nene ein Gott; ich weis er allebcid
Umb dieses straffen wird mit brcnnend LiebeS Leld,
Der beliebten Schäfferinnen
Dienjl und <Zhre^ ,
Ans der Jnsul Pachmns am 6.Tag
AufwMclger Drem.
Der Herbjr Monadts imZahr

Heroisk

Oägire-Gattg
6swev

Ltzm StormächtlKs/ Högborncs Furstinnas
och Frökens/

bom infaller/ochGiuttondegchMi Lyckligen opfylleSttzen
8. vecembr. ^enno 1643.

Äsch tllbörlig Wyrdnlng ochDevouoNzi ^Lw.dico lieroisk^Iexanörm
Vers författat af-en Hennes Kongl. May:tz vnderdanige
- Trenare.

Aurora.
k?iO5pKorur.
?!ioe5us.
Lymar.
7un0.
ZVlmerva.
§UL62.
^ksrices.
Venus.
viänz.
-Lvlus^
Tevk^rus.

Morgonrodan.
Morgon Stiernan.
Solen.
Fyra Solens tiänste^Möer.
Wälde och RtjkedomS Gudinna.
WijsyetS Gudinna.
WältalighetS Gudinna.
Trn täkelighetens Gudinnor
Skönhetens Gudinna,
Zagt-Gudinna.
Wädrens Konung.
LtustwästanWäder.
Skogs-eller Wall-Gudinnor.

SrthettawAstt-

P/ vp

Hwar blifwer tu sä länge?

.Jag meenar nu äv tiid/ at man siar vp afsänge.
Läg an tin Mantel röd; Slä vth tiin gyllend häär;
Tiin Roftn-Kinner tee; Lät see tin Ogon klaar.
Och tu som Himmels högd bepryder öftver alla/
Tu quicke
then wii pä Swänsta kalla
Then liuftve Morgonsiiern. Hwar blifwer tu? siiig op;
Stiig op : säg
an/ at hsn sig til sitt lop
Gom snarasi färdig gör. I Tikmar/
tärnor/
Fort/ spänner an; Lät Wagn/ lät Häsiar fram. Och Stiärmm
I Nattsens barn/ gift rum. Sii/
gyllend-klar/
Han hastar til sim Wagn; är färdig/ käck och snar»
Han förev os en Dag; en önstad Dag han förer;
En Läk och liuflig Dag; en Dag som Hierta rörev
Af hugnad/ och storftögd; af fägnad och stor tröst:
Then wii sä gladelig anamme; then wärt bröst/
Gift Styrk; och Mod., En gäng/ och syre gånger syre/ .
Har
giorr sin Ährs-kretz med siin Wagn then dyre/
Til nu; iftän then Dag/ os blef af Himmels högd
Nidsänd wärt Hopp/ wäv tilliit/ och wäv enda Frögd:
Zftän then Dag/ Gud/ som os wäl will/ läbos föda
Een Jungfru karst; ther ä sig Swea-Land mon stöda/
Af Kunglig Blod och ätt; af Himmeljst Natur
Är os ett foster födt i Menstelig figur/
Een Drottning riik och bald/ een Menstelig Gudinna/
Desliike man ey stal i wiida Werlden finna:
Af owärdeerligt Priis een Crona/^ samansatt
Af Himmelst hand ochart; E>: Ädel dyrbar Skatt/
Som meer är än en Skatt; til hwilkens Präl och prydns
Tilsaman stutit har Natursens hele lydna.
Til thes Lekamens/ Stats/ och Andas höga pracht/
Naturen all siin Riikedom hav samman bracht
Til thes Fulkommenheet och Dygd/ sig samman finner
The höga Himblavs kraft ; ths mächtige Guddinner/
The hafwe här siin Hand vplätit riikelig/
Vthgue/t, ytan >nät/ siin' gäfwor hwar för sig»
Then riike
klält har gifwit Macht och Wälde;
Ja Cron och Scepter/ Folck och Land/ hvg Stat och Ställe;

D

Konungzlig Ähra/ .stort Anseend' och Maiestet.
klok hon.gas Förstånd/ Wiisheet/.och.Weet/
Konst/ Lärdom/ Stögd och Dygd/ och maal af mange Tungor
Ther i hon öfwerM i Werlden alle Kunger.
Och
snäll i Ord af Suckerflödand' mund'
Hon gaf wältaligheet;-cher med hon.margelund
Gör mängcn vnderfam hon bryter/ leder/ kränker
Ens Hierta/Mod och Hug; ens Sinn'/, och willia länker
Hivart hon thet hafwa wil. Z Friid/ i.e^triid och.Krikg
^ Spor man thes nytta stor/ och warkan underlig,
e^a hafwe ochsthe tree/ t.he täcke Möer rena/
The liufwe
ey welat här. förmena
War Ädle Konungin/ sun' Gafwor och Present
Ther med hon gör anmmt/ och ljust sitt Regemenl/
Thet är/ Huldsallgheet/.Gunst/ Mldhett/ Annest/ Mde/
-^hem spakom hon beteer/ som.görs gott/, och rade.
BlLid Ogon/ uögsam Ord/een FurM gtfmrld Hand
Sig hyll' och häll' ihop/ med ynnestWU och Lmid. Then wäne
willey häller/sta til bastu
- Af alt sitt goda mond' hon. ingen ting försaka.
'' ^
' ä
Hon hafwer vthöoli med full kand och vthan mat/ Prydt hennes Maiestät med Skönheet och stort Stat..
Alt hennes Pral och PraO/rMHedchyn.'Bgar-^ända^
Fast allas Ogon/ Hug och'Sinst cha' U; He lända
'
War stöne Konungin. til Löf och Härrligkeeb;
-" u ' Och priisas af hwar man;/iMnes Vraiestet.
The raste
Cron ; Tu uranhafte
Som brukar Piil och. SpiM/. och.Mer förm wana
At iag och fälla Diur/ bespottar Liin och Vll
Tu hafwer och beteet dig
hull..
Tim Konst/ tim List/-och sund/'med Giller/ Gam ochBoga/
Ar hennes lust och iid: Thet har hon lärt til noga.
Hwad will manMa meer?Miin. Drottning har allem
Alt hwadGudinnov sll' the-hafwa i gemeen.
Men hwad mon tänkia/ then sig vnderstar bestvifwa
The gafwor G/ fom Gud och Himmelen mond giftva/
En sadan högt-vpfat/ af Gud vthwald Person/
Som. Gudom liik i wald bekläder Kunglig thron^

Nukom/ kör pa; M tnnä'Siälar glimma':
Tiin Gyllen-gläntzand Wagn/soch-stmMr töknM) dimmä/
Lättwulla fott:Bäros en liu^och,klaran Dag;
En Dag som allom ar til-fägnad och behag.
Mif vp/O
högt i-Himmels Saal; lät stimaFör vtban Moln och'Regn och Smö/ tit Ansicht ffina.
Gör anstand och förbind-then/raste
:
At han mstängerMordengnalk/ och Slian-bvus:
Lhcn luifwe
han stift sött-och ftchta; . .
AL Luften/ Watn/ ochBerg och Daal ma märck' och achta/
Ät thenne Dag ar hög och helig- Swea-Män.
Wäl an; i Sma-Mäv/- och sahwarvnger Swän/
I msten eder tik sgötemeMfävdiW /Medh Hästar/- Spär och SMldzTh/tlMW/Mg-är wckdig/
At fiiras i all Pracht/ Torneer/ och Ridderspeel;
I Wiin och Gästerii; söMM-tvanch och feel.
Z Fruer ock Jungfrur stön/ i Guld och Gyllen stycke/
Md
gar ftam i Högtiids strud och smycke.
Bewiisev eder Frögd med liufligt taal och Sang/
Med wiisor/ dantz och leek/ och alzkons Ähre prang;
Och siilhwav
snäll/ hwar Herde/ och Herdinna/
I Marken/ tände blo§/ och lata Frogd-Eld brinna.
Pa Bygden höres roop/ och striik och strii aff Frögd
Afglädie höres drön och don alt vp i högd :
Säckpipor/ Trummor/ Harpor/ Ltirar/ Nyckelgiigor/
Alt bland hwart annat; Käripgar/ Drängiar/ Bönder/ Pligor:
The dricka/ dansa/ styggia/ flängia / glamma-/ gny/
The qwäda/ lee? och gantas wid/ i hwarian By.
Z Städer och/ sa wäk somSlstt/ och fgste Borger/
Ther höres och/ thcsi Gud stee Lof/ aff inga Sorger:
Fioler/ Dulcian/ och Stortå/ Symphoni/
Pandurer och Regal/ och Lutor klinga frii.
Een liuf
Basuner/ och Cornetter/
A-e ga i ftillan swang bland Pukor och TrompetLer.
Gii! Alt glädz öfwer alt. Wart Hierta/ Miun/ och lmd
Tig tacka gladelig Alzwaldand'HERRE Gud:
At tu wart Fäderns Land til Stöd och vppehälle/
-Har tilsatt/ och vphögt vthi sin Faders ställe/

Dr

Thet enda Hielte-Blod; en öfwevblifwen Quist
Vtaf Htn Stores/ ah/ then Swea hafwer mist!

Htu Store Gustafs Stam. Gustaf! thenWerlden kändo
Var vnder at/ och vädzl; och wyrdning; til sm ände.
Na HErre/ tu som i tin Arms kraft/ vndevlig/
Bestyddat har watt Land och Stat; Wii bidie tig/
Tu wärdes än titt Folk besterma: Och regera/
War Drottning mild/ alt med tin Anda god;förmeera.
I Hennes Ädle Siäl all Kunglig Kraft och Dygd/
Til hennes Prii§ och Lof: Fiendn til häan och blygdOch o§ tiin Foster,Faav/ titt helga Folk och Kyrkio/
Til Trygheet/ wärn/ och tröst;,til Frid/ förswar och styrkio/
Ach Gud/ at iag mang Ahr ma siunga/ thenne Dag/
Min Drottnings Lof; wavt Land til frögd; Gud til behag'»

Ac vovev 0.§.

X

HewisH

Lil thett Saftade Dag/ nemltgm/ ttzen 7.VccMbr.
^NNOI644.'
Pä hwilkm

Ltzett StormächtWe Högborne Förstinna och
Fröken/

Gwm'Les / Göchcs/sch Wendcs
Drottning och Arffurstinna

Wkg fyller sitt Adertonde <khr/ och lycklW intrM
til Swea-oH Göcha^Rkjkenö Regemmtk.
Stält aff

V

CHIHuru stal tiin Hiord/ tig HERRE/ wederM
- Tftn försorg/ Styrk/ och wärn/ titt milde vppehälle;
Som Tu o§ haftver giort/ och än gör dagellgTu haftver hört war Röst/ war bön ärimför tig
Med bltjdheet tagen an:Wa°v Siäl/ Tu som en HM§,
'Vr Döden haftver) frälst; war' Tarar som wij fälte/
' Aftorkat af war Kin; war- ögon ifvan grät;
^
,
War Fötter ifmn fall; wav hiertan frän olät/
Och alzkyns qwal giort fris Ach Gud! wil man pä-tänkia/
Hur' bistert thet'jag vth/när SweaMtst' blef änkia:
Hwad iämmer/ sorg/ och grät;.hwad.klagan/ ach/ och wee/
Som hördes i all rum/ och hwar man maste see/
När wft blef' Faderlös'/ När wi-Om EM förlåtne/
I mishovp läM som begrafne/och begrätns.
-^ ,
Nav then/sonrww war Cron/ watt Huftvud/ Stöd och Sta^
War Kraft/ war Sköld/ och Arm/ föll af/ och öftvergaf
Tig Swea/ sitt' Gemäl/ och os sim Barn tillijke/
Affordrat genM GM til sitt ä-Mrand'Wke :
Gustaf his Store Hiält' af Dygd/ och mächtigHandv
WWLyM Segersam;HögpEatti all LM;^
Thes makan asNatur/ afDygd/ och Himmelftk haftver/
SielsDolenaldrtgMg; bepryddmewalke Gäfwer:
Snäll/ lMtigz.Stark 'afkrop/ ochnvo^r behänd/ och' nM;Zorsichtig/ kön och -klok; ^vom/ mild i,frid och krijg;
Vtlärd i alzkyns Konst/ och svek: en Furst HöWren/
Af GKM HLrrass-KiG förM- ttMjdd/^Äkören::.
'
i
Nar han sitt W och Blod/ staÄ äDnKalleltz" b^/- '
For os siin baknMM soMNMnMican;'
Ta jag thet bistert vt: Ett sivartMM tig betäckte/
O Swea/ som trjn Tröjr/ titt Mod och Nus vtstäckts:
Ett Morkr och Vtoln/ sonsdundr/Pchi htio och> stråler stöt;
Som iämmer/ bäftvan/ sträck/ öch margfall ängst vtgöt/
Ther wid all Jordm stals/ och Bergen maste bäfwa/
^her wid en storm vpstod/ som Haftvet mond'vphäfwa/
Och blanda böllior/ himmel/ grriiw/ och tökn ihoop/
^ At intet sägs/och hördes int-ann' bruus och roop.
Sm Swea/ ta; ta flod titt Skep i nöd/ och fara/
När thet omhwärft af raas/ och alle wäders stara/
Drefs vp och ned/ blefdängt/ och stängt; ryckt til och frä;

Nar hwar mot anm Ost/ Wäst/ Sud/ Nord/ hwar vv sim wrä

Mrängde rundt-omkring/ och ofwansaman ruuste/'
Md tummel/ gnall och gny/ omfrääste/ suuste/bruuste:
Stoov fara stod tittSkep/ O Swea/ ta tig brast/
Och dimblad' öfwer bord/ tilnjtarckeStore-mast/
Men/hielp mm Gud.! hur'säg thtt vt/ ta; när titt Styre/
Och ädle Styres-man/GUSTAF then Hiältendyre;
Thet Ene föll/ thet andre bracktLatern vtstäckt;
Compassen blef förryckt; wärt Lijfoch Siäl försträckta
Wart Skepp thetckom iwrak; man fäg thet liggia runka
Betyngt af stö och-swall/ och böria wiliasiunka.
Wär fara war fästfor/ sä grästig war wär nöd/
At ther war ingen wään; man fäg en Mig död.
War' kinner woro bleek; wärt blod i wäre leder
SIffälnad' som en Iis; wij signade tär neder.
. En hqKn/ och häppenheet gick genom alt wärt blod/'
Wn wordo stum och steel: Wtj fältechand och mod.
En fag then andre an;. men ingen wiste hielpa.
Hwar tyckts/ som thet rätt nu/ will' vndergä/ och stielpa.
En fäg then andre an/ med ^ögon full afgrät/
Men ingen hielp i OK/, i OK war intet rad.
Mn Gud/ en nädig Gud/ fom lijk wäl inte wille
^itt Folck och Foster-faäv i grund förödv och spille:
/ Vpwäckt i högste nöd/ fem wittv och snälle Män/
Som hade Konst/ och mod; och kunde bot-igän
Hwad orächoch fundrigt war. The springe til med Mer/'
M Segl och Sköt; och hwad them Gud i handom gifwer.
The Hyffe/Pre/ fälle/ fpisse/ göre kort/
Beläggie/ göre lost/ hwart L sitt Rum och Ort.
I hast sätts an nytt Rool; strax stijger En til Styre/
Hwad tarf görs/ här och där/ bestäss de andre fyre.
Compassen i sttttRum/ i Lycktan kommer lius;
Och Skepet fär stin fatt/ förachtar nu alt brus.
Och Skepet gär sin koos ; til önstad hampn thet länder/
Hes wari tack/ näst Gud/ them ther til lade händer;
Them Swea-hukde Män/ them wari Himmels lön..
Men tigh o milde Gud/ssom hafwer hört war bön/
War fuckau tagit an/ wär inniglige trängtan/
War önstan/ och begär/ wär högsta himanö längtan.

N

Ä»!

l iLLs >

Fullbordat; tig skes Los/ war Läppars offer/ Pvijs/
ewig Tak tig stee O himmelsk' HErre wiis;
Som medlev tiid har täkts/ then lille tindrand' Gnista
Af Store Gustafs Siäl/ (then öfwer blefne sidsta)
Betäkia med tiin Hand/ och skyla med tin Skiold/
^ At hon är blifwen qwik/ i fäkert gott behold:
Sitt Folk til ett stort Lius/ och Swea til een Lykta/
Til Lysn/ och Ledsn til wärn/ them älendom förtrykta.
Vthaf Hin Stores Stam/ Hin Store GUSTAFS blod
En liten Qwist vprann/ then som wart falne Mod
Gaf Kraft och styrk igen. En Qwist/ somMr önstan/
Är worden ett stort Trä/ som stär i fulla grönskan.
Thes rankor riik af bäär/ och nährsam ädel Frukt
Vthbreda längt omkring een Balsam-liuflig Lukt/
Thes greenar wiidt och bredt beskyggia Landsens ändar/
All Norra-Werldens Diur/ alt Qweg/ hiit-vndev länder;
Här söke che siin rast; här finner hwart sin spiis:
För heta Skiul/ och Skydd för köld/ bland löf och riis.
Bland qwistar/ löf/ och blad/ bo Foglar störv' sch smärre/
Som nästle sig ther-in/ frän när-ort/ och frän fiärre.
Alt hwad som kräker/ gär/ och flyger har här Boo/
Spiss/ stygge och beskydd/ frii tilflycht/ friid och roo.
Sii/ thetta är then Qwist/ och thcnne är then Gnista/
Som HErrans Hand erhölt/ och HErrans Sköld mon frista.
CHRISTINA/ liten Qwist/ med tröstlig blomster prydd/
Är worden ett Stort Trä; war Tiiders Skärm och Skydd.
CHRISTINA/ liten Eld/ är worden ofi een Fakel:
War Fiender ett blotz/ en bly/ en brännand' Stakel.
Een tilldrand' gnista är Ofi worden til een Sool/
Til Lius/ och Ledes-man/ vppä Konungzlig Stool.
Fiendens öga til en skarv eld-glimrand Stråle/
Hans hierta til en Piil/ och afwundz-ängstiig Dale.
Betänk nu Swea kär/ hwad Mistun tig ar stedt!
Betänk tisn Nod/ hetällk then Nad tig är betedt!
GifHTrran Priis/ war glad/ at kommen är then Dagen/.'
At tu mä see titt Lius/ tin Drottning efter Lagen/
Och Swea Rätt/ träd i sms Faders Stat och Slopl.
Gläd tig/ O Swea-land; Een klar och liuflig Sool

Asnyo tig ypgar. Sri! efter Regn/ owäder/

Stor Storm/ och astie-siag/ sa kommer Gud/ och gläder
Sitt Folk; och rätter vp sitt Skep/ som lag i wrak/
„ Och rankad' af och til/ och synts will' ga i krak/
An sii/ the Ädle fem/ som här-til med stor snille/
Hasi stat til Rools/ och bracht wart Skep i lugn/ och stille:
The träde könlig fram til Hennes Maiestet/
Och lägge nid siin Macht/ sitt Mäl och Myndigheet:
Fa Henne Rool i hand/ med Kunglig Macht och Wälde/
At styra Riske sitt i siin Förfäders ställe.
The städie Henne högt vppa sins Faders Thron/
Och gift i Hennes wald en dyrbar Konungz Cron/
The lägge Äplet/ Swärd och Crono/ Nykel/ Scepter/
Til Hennes Sköt/ och flötfl: at Hon ther med.här-effter/
Skal föra Kunglig Macht/ Person och
I tilbehörlig Stat/ med Pracht och Maiestet.
Nu Gud/ tti alra Förstars Förste/ högste Konung/
Lät wav Forstinnas bröst tig bliw' een helig boning.
Styv hennes Hierta Tu/ som hafwer i tisn hand
All' theras Hierta/ som tu hafwer Folck och Land
Befalt i Regiment: Gif Wtjsheet/ gif at göma
All Tisn och Risksens Lag; at Hon titt Folk ma döma
I Rätt och Sanning: gif god anslag/ hälffam Rad/
Och lyklig vthgang. Gifhoos Gud och Menfliom Nad.
Wälsigna Hennes Hand/ med Riskedom och prydna;
Gif ymnog' Ahr/ och all man' hörsamheet/ och lydna.
Styrck Hennes Arm; gif Mod/ manhaftighet/ och kraft/
At Hon sin Fiend" allstads tumblar segerhaft:
At han med vpräckt hand/ ma ligg' och tiggia Frisden/
Then wis O§ önffom. Ach/ Gud ffynde fort then Tijden!
Nu/ SWEA/ lät tisn ftögd vtbrista hiertelig;
Häf op tisn Röst; gäll an/ tilliska Tu/ med Mig
Ett ViuLt! Viuar, Häl och Säl/ wav Konunginna!
Hey/ VluLti Lycka/ Lisf/ och langt Lisff/ war Hieltinna!
Nu/ Sang-gudinna/ halt: Stämm af; Lägg bort titt Speel/
Til een glad Crönings-fest bespar hin andre Deel.

" ^ Ä....
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The Amazoners
Bl then

8onerto.
Zeltinna/ hwtlkens Nampn/ och Seger--rtjke Hand/
Wett/ wftsdom/ dygd/ förstånd/ och herltge bedrifter
Wydt öfwergä ali pri)st/som gtssigambla Skrifter
The störste Htältar/ vnder Solen i all Land :
Z Eder dygd bestär wärt Köns beröm och Stand/
Wär forne höghectz rätt/ wärt wälde/ prW och heder
Förny/at ökas/ store Drottning/genom Eder.
Alt Mans- twäng är nedlagt/ och Mne theres band.
Then Seger som Wtj daglig öfwer Ederwinne/
I blöde Män/themWtj vthi wär ögonsmacht
Osttienstbargöre/ ftatte Wtz vthi wär Sinne/
För ringa Saakr Men thetta är vthi wäracht;
At bötja Halsten vnder lydnanoch betwinga
The stolte Hierran/ thcm rvstrr Wälde synes ringa.

äN1-»OKI5.
Lomb^x ovo 5uo rextili exillcns alls suÄui^
k«/si/«/ />is /s/i// s/c/ö/E; /c/is» /c</</c«/

/mms/iiu/ rc/-e;
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Kltng-Btcht.
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Pä ^uckoris Sinn-bcläte/

blemL

EnStlkesmiark.

^.uck.

ex ^rckim:

^ält stilla mitt Förnuft; tig sachtelig besinna /
Hwad thttta waramä'.du si/rhär en Figur/
En vsel naken kropp/ en Mark/ ett Creatur/
Som ingen flapnad har; ther intet är til finna
Som ögat lyster see. Men märck; här ligger inna/
Meeränentäncktakan; en nyttig/ ädel/ pur/
En sälsam/ vnderlig af Gud beredd Natur:
En Matk/ thest Spys är Blad- thetz tzd ärarttgtspinna;
Thest Spona Silkes-träd; thestwärck och wäfär Syden.
Nt Blad gör han en Skatt; til thest han toom och
magerZnwicklat imdör i sin wäf/ och lyswet stäcker.;
Men sii! En ny Figur med Wingar prydd/ med tijden /
Här kommer fram igen/ vpqwickter- fijn och fager;
En lijflig Sool/ hans Siäl med kraft/ en gäng/
ppwäcker,
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Som then
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1. Inträde.
cukivo.
HnLcre.
Zin Spgras macht och Wälde
omjc.
Sig sträcker öfwer hcele
Lhet store Runda Jorden/
Och Hafwet/ Stelfwe Himmeln
Arkänne mig fin Herre/
The Store Gudars Konung/
Sch alle Kungars Konung/
Alt bögier sig och ährar
Min Mron och dyre Kronan
Mig vndrar om här finnes
En eenig Man ätt' Qwinna/.
Sommigeymändtilbedia.
Zag talar int' om nägre
Som ingen Lag och Lydna/
Som straffamedhög stäma/ Wel' vndergifne finnas/
Minlag oc wäldes stränghet- Som i sitt Hierta neka
Thedochvthisitt Hierta/ MeeränmedsielfweMutU
Mig ähr' och älfk t löndom. Mins Guddoms macht oj
Them intet annat feelar
Wälde :
An en som weet med lämpa Lhem; themflaliagsätM
Them foga til sitt vpsät/
At the med grät och stickan
Sch stitta theras äträ.
Gkol lära och känn'enHem/
Menrhe/the wtlde Hiertan/ Enmächtig Gud LupLöo.
n.K
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11. Utittäde.

re.
tjc.

Irocksic.
Ett obundtt Hterta/ fritt
Ney/ O Döttrar/ icke sä.
För dupiöon8 truldoms list/ Dyrcker ingen/vthan Dygd^
ArennögsamLust och Skatt Kyflheet/Ährlighet och blygd
Mera wär d än Eilfoch Gull. Wara stal edr högste Prtjs r
Andra ligg' t fäfäng Sorgr Lät -^morthen läkte Gäst
Oichta/trachta/fEasÄngst. Husa som han ficlfwer wil
Misttro/wanhopp/jälner grät. ZnnanStäderHos sittFolck/
Städse quälia theras hug. Hos thet Folk som fäfängt ärZagh/ 0 ^m?ber, icke sä. WH faarvthi gröne Lund/
Min Hughailer iagsör-ädl
WildeSkogar/Lde-Marck/
Til at twingasas Amorz
Ther wtj vian brtstVch meen/
AsenDwärg en D-los Gäck. Weed'/ och sälla stälke Diur.

na/

en/
oj
nio
n
re/
A

§y!hur'ährbart stär en an Enftarpwed-metziminhand/
Sielf sine rräditiänstbarhet/ jagthorn hängiand ä min hals
Lhen Naturen föde har fry e Garn ä Ryggenzen god Hund/
Lhen crl inttt Ook är född r
Theri stär mitt Lstd^fördryf.
Göra sig enAjgud/ pfuy!
Lhetta ärcn ährlig tjd
Afen wanstettg Figur:
Vean Synd/ oc mana-meen.
Göra sig sielfvnderoän.
Fryhcet är en ädelting.
Af en Herre til cn Träl:
Göme grant then henne har.

^ V ^ ? I! Lk ^ Lm theras k kl n C L 55 L.
Avlc Htettmiö ecMcfic L»si och Kärlcck/
Kvste

Kyste Aitigfrues Kroti/öfwer alt thet högt är
Vphögd rallwär nögd stär vthi ttzn wtlte/
MÄ
Dyre Gudinna.
Bäste räd kan thet wara/ then som troo wll/
At wtz jungfrur ryma Ou^iöo Platzen/
Han är tllr och arg som een Höök ibland the
Menlöse Dnswor.

111' Inträde.
«!sm GonLV?m>0.
liervic. D
Kan tu besinna hwad harm/ Min Son/ then stolte Diana,
Monde bewtjsa sa ditt/ som mitt guddomliga BZälde ?
Skal man längre'see til/ och liid' hin odrägliga fmäleek?
, M thet a Jorden boor/ och alt hwad t Luften och Haftvet
Kräller och kryper/ och har sin swang/ och simmande; maste
Tilbedia tvav Mayestet. War Spiiras. macht öfwer alla
Wyrckliga sigh breder vth. Ja Himmel och Helwete maste
Lyd' och luta för ost. Then mächtige Himbla-Regenten
Jupiter/ i ^est Hand groov Liungeeld/ dunder och astia,
När min Son sticker an sitt BloK och böriar at höta;
Ta mast Jupiter hämma sin Eeld/ sitt Dunder och Ästia.
När som han alware seer/ lägger han sin Sceptev och Crona
Min Son a foot; och gör sig bliidan i Älskog/ och ödmiuk.
An Neptun then hiisiote/ salt-siö-stumig' i Skägget/
Aldrig är han sa wild bland Storm och rasande Böllior
Aldrig är han sa wred; när Amor täcks wincka med öga/
Mast han sänckia sin Arm med sin tre-tandige Gaffel:
Skumen wringer han uhr sitt Skägg och Saltet vhr Haren/
Läpparne lämpar i lag; Sim bliide Salacia kysser.
'
Lychtas sa Wreden/ at han Salacia somnar i Famnen.
Triton och all hans Hiord/ hans feenade-fiellote Boskap;
Delphin/ tumlande Äkärswiin/ glittrande/ stipprige Siählar'
Jämte the hwälwande Berg/ the ffibbige/ stilpote säwaler;'
Alle befinne the Mnis Sons Eld i the grundlöst Äiupen.

We sa brinna the mitt vthi Watnee och Kölden/ af Älskog.
An then faasiige Mörksens Printz/ Lhen vböylige Pluto;
Hwilkens Hierta sä härdr som Flinta stod inte te winna/ '
Förr' än du Cupidon togsk Bogan i Handen/ och spänte/
Tu ladst an; tu sichtad' och Msk: tijn gyllende Schächta
Drabbade sa sitt määl/ at hin Grymme begynte ga rvackla:
Mast had' han ingen/ och ingen Roo/ förr' än han komch Liuset.
Thev foor han af och til vthi Marken/ i Heedar/ och Ängier/
Til the§ at han fann boot; then sköne Proftrpina mäste
Moot sin wilia bli' Brud; Ther halp hwark Bön eller vrfecht.
Sadan en artig Skytt är Amor/ at han drabbar i mörkret/
Pantzar och Harnesk emoot hans Pejlar och örs äre Dwärgsnäät.
Thet hafwe rönt then strtjdjame Mars/ sa wäl som all' andre
Gudar/ och ädle Gudinnor: Men then spotste Diana
Hon är alleen som leek gör af o§/ wavt Riske förachtar/
Hon gör vthaf wart Wald en spott/ ett kitzlige Löye/
Hwarföre tu min Son/ som en hurtigen Hiälte betee tig
Tag tin Wapn; titt Bios; tin Boga/ tim ängstande Pislar
G/e tit ramm: tors tu' sa träd henne käck vnderOgon;
Wiltu/ sä stat opä luur; see til at tu drab bar i Bröstet/

List och Kraft wari tig lrffa god til at Ma tin Owän.

<^uxiäO ril sin Moder.
Käre Fru Moder/ Höoni- Födelse Tima
um. Dijdt hafwer; at Lag
Nvle GudLnua/
Icke stal äkerMäste Lag höra
Wända förr än Lag
Mgon L Werldett
Mon som en Hiälte
Sig läta finna
Dämpa titt Högmod/
Som vthaf Högmod
Stälte väänL.
Skulle förachea
Lm du och flydde
Mitt Regementer
Mitt op L Ftällen/
Zag swär otwungen
Innerst i Bärgen/
Wid drjne Bröste/
Skal tu befinn' hm§
Edle Gudinna/
Store (^upiöom
Them tag t förste
F

Kraf-

Skal tu befinna.
Sä stal en böya
Halsen äthen som
Gabba

Kraftige Bogha:
Engflan t Bröstet.
Jämmer i Hiertat/
Grät i dijn Ogon/

IV.

Inträde.

Heele Werldennes Herstap beklagar sig öfwer
6 ^?lO0^5 Lyranntz.
LleZiLc.

Hnnel/ Jorden/och HaffsensDiup/ obegripligeMörkftm
Grundlöst Gruftar och Höhl; Mttenes ewtge Skygd;
Dödstns Borgsr/ och altthet t thestom wanckar/ och äflas;
Jämpt ost Liwstns Folck/ klagar och kärer ä dig/
Du wäldzwärkare/ du hug brännare/Mördare/hiert tius/
^ Dig meene wij (^u^iäon, Wärldenes ärgste Tyran.
Du som kommer ästad alt ondt och buller Werlden;
Klagltge Dödzmääl/ Sorg/ Olycka/ Jämmer och Ach!
Ach/ dä! komme then önstlige Dag och ästundade Hiältcn
Thctz Segerhastige Hand fläckte dijn ängstige BloK;
Sleee dijn harmlige band; och bräkte din hög-spänce Boga.
Wapn som häller t twäng Werlden och alt rher t boer.

i

V. Attträde.
til
Ey! then mödsame reesa: then iag moste
Hwar Daggöra med en säwtjdan omkretz/
Kring om Hlmmelens heele hwälfde Bygning/

T il at med-dela Liw§ och frösam wärma/

?kLleuc,

M

M Werldetines ändar, Nu mtjn' Hästar
Hwyla; stalwara wälatiag besöker
Mn kär älsklige Syster. Häll/ Oiang,
Säll; lag kommer/ om henne sä behagar/
Z sijn eenfligheet/ ar fördröya Ttzden.
Annämlig är hans Ankomst; lamd. Thet fall iag än begråter/
Han gör mig mycken nögd. Oicol. Och klagar dagelig.
Jag wart full Eld och Kärlek/
Hans Kärligheet mig binder
Straxt iag fick henne see;
Til hwad som han har kärt.
Men
hon war ill och awog/
Men säg mig/käre Broder
Hon
gat mig intet see.
Hwad Trä bär sadan Lös?
Hon lopp/ och iag lopp effter/
Som tu dig med bekrönev;
Jag fölgde Foot pa Foot:
Hwav wäxe sadan Trä?
Jag grep/ och hölt; hon sieet sig:
Hwad härlig Blad är denne/
Omfider hölt iag fast.
Hwad sööt och lluflig Lucht!
Men hwad? hwad Holt iagh ? Daphne
Och täcke/ gröne Ogn-Lust!
Förwandlads i min Famn:
Hwar binds en sadan Krantz?
Thet tu här seer/ är Daphne/
Hon wardt ett Lorbär-Trä.
tll
Ach Jämmer öftver Jämmer/
Men Daphne til beröm/
Mijn Syster/ thenne Fraga
Och
hennes Kystheetz Ähra/
Opbryter gamble Saav.
Skal
iag til ewig tijd
Om hon sig kan paminna/
En
Krantz
aff Löwen bära.
Sa weet Lag hon har hördt/
Och the mig hafwa kär/
Huv Daphne Peneus Dotter
The högt vplyste Andar/
Aff mig bleff hallen kär.
Som wistas pa mitt Berg
Thet wölt then arge Bofwen
The Lärde wiise Skalder/
Cupido Venus Son.
Them iag sielf wistas när/
Med hwilken iag mon strijda
The warde mig til Heder/
Om bä<ie Mäster-kast.
Med Daphnes Löfbelönk
Han stöt mig oförwarnat
Och
Martis Folk: the Balde/
Med en förgiftat Prjl/
Wtanhaffte Krigesmän/
Med älstogz-Lust til Daphne/
Ther aff iag kom i Nöd.

The oförsträkte Hiertan/
Som winne prijs i fäldt/
The Seger-sälle Hiältav
- Som komm' igen med Frid/
Och Mig triumphera/
I Pracht och Herligheet.
The blifwa billigt krönte/
Med Daphnes Ähre-Praal.
Och sti/ then Ttjd stal komma/
At Daphnes wcht stal groo/
Ther ingen hade wäntat/
Längt Nordan öfwer Haaff.
Ther kommer en Hiältinna
Til Wald och Regiment.
Thö§ Ake iag Apollo
Än aldrig hafwer seedt;
TheL lrjke mtjne Stråler
Än aldrig hafwa rördt.

Then Gudar och Gudinnor
Enhälligt halle kär.
Hon/ hon mon mig til ähra/
Och Daphnes Kystheetz prijs
Med Lorbär-Tvä beplanta
Then fagre Mälars Strand.
At RWnsBarn och Vngdom/
Som sig i Konst och Krijg
Bewijse lärd och manlig/
Ther med ma blfwa prydd.
Ja/ säsom Hon har ämnat/
Sa warde Landsens Barn
I Manligheet och Dygder/
Jnläggia städan Priis;
At theras store Dam/
Skol' höras langt och bredk
Sä wiida miine Striimov
Spriid vth sin Klarheetz Liws.

finnandes Lägenheet tilatt Wärcket sättia sitt
sät emot Diana-spänner sin Boga.

Sii där/ fij där 5 iag finner öppet hugg ^ igwbic.
A denne trotzige Sköne.
Om iagnuickehämnassomenMatt r
M neesa borde mig vthstä.
Diana blrfwer Honom warst/ och fattarn rvtd Armen.
Kom/ kom min käre Broder/ kom och htelx»
Heydu/du lille FAradare:
^ollo fänger honom»
Du btuder til at läggia dig til Foot/
The bälde kyffe Gudinnor r
Här gär dtjn Konst och List dig intet gn/
ppsäe flamliga lyckas»

Oianr til ^pvllo?

Min Moder är tag plichtig margfald tack/
2lt han mtg frälste. Za LMwet
Zag heller mista wtll'/ än thenne Bof
Mdflam i Häriverne falka.
Diana til LupiäoOch sii dli! du Waghals/ du förmätene Sälle/
kiexsmetrLe
Hwad driistar du dig göra?
Jambic.
Esster hansielf är.blind. Sä täncker han all' äre blindes
Och wil en sä jörraska.
Rätt som en Räf sa kommer Han an/ then smiilande Skalcken
Sim Mncker at bedriistva.
Ney. Thet gär dig ey an. D me Stycken lycke dig aldrig
Emot the kyske Jungfrur. >
Jungfrur giftve drg ingen priis: Men äsm behiärtat/
Sa lägg a Män tin Mandom.
Doch opa thtt du Här ester Hwarken Dian eller Qwinna
Kansk nägon skada göra:
Ru sa gifhrjt(wav snar)din Boga/ dim' eeldige Piilar/
Sä och ditt gyllend' Kogev.
Och opa thet du säl ättligen icke mä komma pä Flychten/
När du dim Skalckstyck' öftvav.
Sa stal.iag rätt nu/ diine Wingars flickrande stympa.
Sii nu lHwar är diit Wälde?
^
Hwarest är nu titt präng; diin Mächt/ och wäldsame Spnra /
Gaack nu/ bewrjs titt Högmod !
Du Hafwer ingen blygd/ vthi thenne diin ynglige barndom/
Lilmäta dig ett Mike
Bäd' öfwer Himmel och Jord/ och Haafs- och Helwetes asgrundr
Ja/Gudar och Gudinnor/
,
. ^
Swenner och höswiske Möer/ hwar och en mast piinas och ängslas
I tiine Band och Boyor.
Eaak nu I Skiut och bränn/ och bind/ och fDa them usle!.
Flyg bort seen/ som du plägar.

LZ

(7upi^o til DirnL.
Jag är tin Fänge/
lambic.
kenck.
Din öfwerwundne/
Din underlagde/
Trälock) Tiänisfe-Swän.
Diins Ögons Stralav
Diins Skönhets Klarheet/
Din höge Anda/
Och din himmelske Glantz/
Ha' kvänckt miin Friiheet/
Mitt Hierta sargat/
Och bänt mitt Sinne/
Under Tiänsrbarheets ook:
Min Wapn och Boga
Jag hälsr för alle/
Far dig Diana,
J diin sig-riike Hand... /
Lät mig ey aldeels
Ga blott och wär-löö/

.

För mim Fienders hoot.
Ta mange finnas/
Som iag har gabbat:
För them iag rädes/
At the hämnas a mig.

Diana til Lupi^o.
Diin falsta Tunga
Kan intet ändra
Miin lag/ och faste
Moot dig giorde bestut:
Men til dlin Tryggheet/
Ma dig min Broder
Fa thenne Skölden/<
Med försilftade Grund.
Ther a du kanst dig
Diin Plicht päminna/
At tu här efter
Meen-lös lefwer i späkt.

vi. Anträde.

..

Rychtt.

^.NLPXlkici.

5^
pa rorden.
Rm Sklaaar?m^
Som Skuggar otastllge swäwa.
Gifwer acht: Then orädde Cupido/
Som pockade/plägade hwar man/
§wad^anöswe!-5om?i?5
Hwad han öfwerkom vthr Werlden:

Och Bogan i hundrade stycken.
Hans BloK och brinnande Fackel
han stäckt; fliti Bandm -föM
Han är tamd och Wingarne stäckt
Som itt Lamb fa späker ock äbrbM
Sä from och tuchtig är han ^
dtafhennes hög-ährbare Skönheet/
Ar och han til all ährligheet vptänd.

Then ädk ma^
Äwer vnde^
.
Br ckt af ^
brutit as hans staoliA Skächtor/

Nu frögde sig/ och wari glade
Alt Folk och Werldenes Härar.
The lom Ahran och Friiheten ä,M
Giftve tekn; och klappe med Händer.

'

7-3^

^

Hele Werlden ftögdar sig öswer Dianse SegerwiNttina/
thrr med ho» ha fwer frälst hevue tsraa Cuptions mild och kyraoutf,

"

kliLleuc.

Ach! odödelige Gudars macht och wälde:
Ach loändelige Krafter/ som regera
Thenne Werldenes höga Hrvälfoch Fäste!
Späde Nympher och Andar/ som i Marken/
Berg/ och Zordennes höhl'/ i diupsens mörker/
Och wid springande Källor pläga wistasHöge/ träflige Sinnen/ wyse Höfder/
I som sittie wid Rolet här i Werlden/
Frid och Roligheet at beflärm och wärna!
Zordscnö Pelare: Fäste Stöd/ och Grundwal/
Dnder haftve rvtz hördt: Sä är nu slagen
Wär Förfölliare/ Kämpen är ent-wäpnat/
Och Guil-Wingarne stäckte/ band ochPitlar
Bräckte/ wg äre fry hans twäng och wälde.
IrvLkaic.

Sorg och gwal/ och bitter tingest
Are wekne: Frögd och Wällust/
Are komn' igen i ställe/
Thest bör tack och los allena.
Kyffheetz ähre-Khron Diana.

vm. Inträde.
Luxiöo, sedan han tzaswer lckttt afmMa < sin Eköld; Silstver
D»/ Dlanc Belät,/ med theoneBtstrlftr Dlane f«oge; Roserhaa af sttt Fängelse.

Sap-

Sköne/ hiettans-ttöstlige Mälv/ mWSgons 5appUc.
EnvaLust ochroofame fängtta. Dusom
Wäcker i mitt Sinne sä kyste/gode/
Helige Lanckar.
Zagh bekätttter mig haswa gror L ett lyckligtt
. Byte. Eld och Band äre släckt/ öch flitne;
Ahra/ Dygd och blygd t mitt vnge Hierta
Plantad t ställe.
Klare Sköld/ och du. Ther vthi tag finner
Skrtfrvinaä mlln Lycka r Du äst mig kommen
Af een kär htert-äWlig Hand; chm mgW
Wyrd vthan ända.'
Twä5Lryri komma i färd med
Hmilke seendes ät
h«r«ar vr«Däp«rat/ ochaSenaj fake hsoom «u/otH beröfwan fin Sköld sch BeiLtr.

Holla / Hwadär thettneför en Gilliare r Mockaic.
Löpa Gossar här med Skägg r Du Moors» GU-ja/
Du äst nappast afwänd än frän ^issarne;
Sch wtlst gä pä frijertj r )?u packe dig.
Thenne Sköld och älstogs gift stär bätter an
Mig/ eller en af ost/ än dig/ du Mölke-Mun.

IX Inträde.
Lacckus häMttaS thet öswerwäld/ jom hans Wätt ^upiös
Iveeerfarrn wnr afthe tlvZ Sgtyttr. rhkM han förjagar/sch tager Skölden tgea.

Irockaic. 6ico^on.
Then är ingen ähra wärd/ ^
Som sin Wan ey hielper/
Lher han kan/ Md rad och hand
Hwav som Nöden fordrar.
Aag traff an twa BockeMän

The.min Wän Capido/

,

Giorde myckin haan och spott;
Knäptenvnder Näsan:
Tago bort hans silwer-Md/
Sampt ther stöne Mälde.
Thet man ser har i min hand/
Lher wid jagthemstiide.

LÄ-

LÄS/MiÄ

HH.§wad kund' then wärlöss
Ma Drängen göra?
HM lop af och til/ och greet/
Mer kund'han ey gova.
Men iag mond betala them
Radt för illa fudit.
Jag har theras Bocke-stägg
Med mun Hand sa kämbat;
At then störste deel ther af/
Lodde qwar wid Kamben.

Näse-ftywar/ Backe-strek/
Gafiag themsaftte/
Öre-drag/ och Nacke-stag
Finge the sa täta;
At the thenne marknadm
Inte Me roosa.
SaM man sin sate Wän/
Hielp och wärn bewiisa.
Sa stal eg lom trogen är/
Hämna Wän sins neesa.

X.
Venus ttl sltte ^xmpker.
Ahlmiin Olycksaligheet/ Irockaic
At.iag tig hastvev fostrat
Med stort omak och förtteet/
At iag är biiftvm Moder/ 5c
Du otacksame Fogel.
Mig til ingen ringa spott/ Jambic.
Spott
afmiine Fiender/
Then iag nu maste liida.
Then hav iag för mitt omak:
För min Sons wanarcigheet/
Elliest hastver iag och hördt/
Emot mitt hopp och wäntan/
At han stal söv' i Skölden
Han wav then tilförende/
Ther
med han sin nakne Kropp
Som Gudar och Gudinnor
Betäcker
någorlunda/ Under lydnan twingade:
Ett Dianas Beläte/
Men nu-har spelet wändt sig:
Sim Ogon til en fägna.
Han är blifwin sielf en Träl;
Och thet som mig mäst harmar/
Mendu Doris löp och sök/
See-tiltmt
Hänger hee? hans.liifoch LM.
Kan
tu/ sa gör all dim fliit/
Vtaf Dianas Ognblick.'
-At iag far thet i Händer.
An gar öfwer alt förtreet/
At han sig sielf berömer H „
Doris gtkGad/
Venus
Af sit vsle Fängelse
fa«r fort med sitt TsaN
Och tycker warmv,.
At hän striif och kalla ma ''
Sig stön Dianas Fänge."
-Haav'^
Ah l then iag af Barndoms Ähr/
Eder Moderlige ^rerta.
AfHiärtat hafwer hatat!
Sidstsahafwenitiltack/
Thetta är min tack och löön/

och

D-en samme som nng.
Jag hav ingen möda spaart/
Til thrnne Bofwens heder.
Jag har -welat göran Stoor
Fast öfwer alle Gudar.
Men sii/huru lyckes mig?
Hrvad achtar han miin Läva?
Men iag hoppas än. en gäng/
' Du kommer i miin Händer..
Din olydna stal iag sä!
Jag wil ey mera säya.
Jag stal finna andre band/
^ Din Hals ther med at böya/
Än ther med Diana stält/
Dig til sim plicht har bundit..

Siin Haär hän msnde kruD
Thär med iag sä lönnelig
Tog Sköldn och gick miafärdtz

Venus LiiOoris.
Tack tig bör. Su lille Gäck/
Wil tu dig och belysta
Med skön Jungfrurs Beläte ^
Sii arten brär pä Pilten!
Icke stal tu thätta meer
Fä stoda med dijnOgon.

^
^

X/. Inträdd

c^u^iöo rasarv

§y!du obarmhertrge Moder!
Sä lättrdu dig ängra/
'
MVenrrS.
At tu Mig har födt hiit i Werlden?
Wiltu/ sä tag mig Liifwek.
, Lyckan är tig gunstig nog
Tag mig ifrän miinKäreste:SkW
Fru Ventls. När iag ankom/
Sä har du nädt din willie.
För en Spegel han tästod/
Achl nnn Sköld/ min Sköld/ min stönsteö Mäld/ och BMtz
Sii l hwad siir Lagnu?hwem är then/ som ther sitter
-Pä then stoore Carels Wagn?hwem är som spinner
Pä miin Moders Frigga Rock? och sii then stygge
Bock-staM ludin stägg/ Horn/ höfd-/
Klöf--fotgd' Fanen-liike^Trollpack/
Lede Sachoer. Hrvar blef min Sköld? oh! hade
>
Jag min Boga spänd?hwar blef miin Blofi och Piilav?
Hör! hör een stön Music; afLutor och Bandurer/
Tummor/ Säckpkjpor/ Munharpov klinga wäl i hoop»
O sii Eerberus sii Cerberus ban kommer!
Hör huru Käderne stallra! kare bist mig icke. ^
Hör huru sträckelig han Mler; Sä huru faasiiga silr han.'vth!
Hwav blifr Dagen ? skär ia- här alleen i mörkret?
Oh! min Sköld/ mitt BHtt/rc.

Doris kommer lgm/ och säger

M. MMe.
Venus til Lsculgpiu^

A^ollos Sött- hwad Himmelen kan wirckaJämblc.
Hwao Kraft som Orter/ Steenar och Metaller/
Och alt hwad hälsamt är/the hafwe/weestu/
Du weest/ och kanst ost hielp' i all wär KranckheeL
Zag ropar an dim Konst och kände godhett.
Min Don Oupiäo hajwer öswermättan/
En Imrgfru kär/ thrst Belät' han har mistas
Lher öfwer är han kommen frä sitt Sinne
3 sädan Rasery/ at han mäst träna;
Om icke du/ som kanst alleen/ wilst hielpck
^5cu!3^ius til VenusDitt Son/ Gudinna/ är för-wild i theffe
Sijn förste vngdoms Ähr. Han är förOch theras egenflap är thet ar älfta.
Men sant är thet/ at han för-vng begynner.
Andoch hwad stuld har han där til/ 6 Venus k
Han är sins Moders Gon. Then art han hafwer/
Lhen har han ärst af Venus» som sijn Moder.
Här til thet hielper ok/ at han har mistat
Sijn Skönstes Belät. Men här är god räd M
Taghen/och gifuen thetta Warn beblandat
Z WAn- at dricka. Strax sä blifwer bättre»

XIII. Mnträde.
xM- til OlML pil clupiclo- wägnar/ som nu war kommtl,
trl sijn Slsae tzerr.
Klare/ högt-vplyst' Gudinna/ Iroctt. Ty han söker mitt beskärm.
Hwilkens stora Dygd och Macht/ Therför' beder iag Diana
Sadan werck alleen förrättar.
I hans Namn/ odmiukelig/
Du som med een mächtig Hand/ At tu stäncker honom Nads
Amors stränge Lag och Wapen
Och beteer dyn höge Gunst.
Hafwer öbt och nederlagt.
Han bekänner och berömmer/
Boga/ Mar/ Band och Fackel/
. Oppenbart/ och ktarr/ at han
Älle sönder-bräckt/ och släckt.
Ar och blrjr Diane Fange/
Jag wil föran i min Schola
Hennes Los han ewiglig
Jag wil göran wrjs och klook.
Prysa wil och wqdt vchbreda
Dygd och ähra stal han lära/
Ja/ sä wijdt som Himmeln är.

Diana til?aHa§.
Gudinna/rhest Förstäud/ och diupe WWHeeL Mmbic.
Omfattar heeke Zard' och Himmels Runde.
Dyn mening läter iag migwäl behagar
Ly wy är' alchd eeuig' och wär' Sinnen
Til Kyflheet/ Dygd och ähra fäst förbundne/
Wil han här ester lefwa from och stilla/
Z meenlösheet/ som Skölden hans beteknarr
Sä är Lag wäl til fredz/ at han mig War/
Och sig min Liänar' nämner ; Doch sälunda/
Ar han blisr i fljn' Skranckor; icke kommer
Mednägot lttzmertz/ migat förföra
Af Grans baan. Om han sig thet fördtgstar/
Sä htifwer M doch then tag är. Men aldrig
Skal Han mljn Gunst/ och Me mera niutg.
Ahe

Lhen stm b ä L i. L r.
csv-M-ri til H. K. M. tt then Högborm StOkMcchtigc
wSr ASeruödtgSr DrotMtugz Fm.Mobrr.

Wär Strijd och fägd numeer är förd til ända. kiMc.
At wij som Edre Män och Vnderdäner
Endrächiellg församblad' mä framträda
Zn för Ers Majestet til at beMsa
Wär flyldigheet; och huwe plichk frambära/
Och Edert höga Lof och prijs förmeera.
O Store Drottning: af thest höga Ahra/
All Werlden har sitt Liust och Glantz vnfängit!
En Dygd-och EHre-Spegel/ Wysdoms Krona/
Gtj/ Hennes Majestet/ all' Mens Ahra
Och tväre tijders högste Prijs/ och Prydnar
Hon har Ost anförde/ at wtz nu här komme
Til at bette tvär innig Venst
ödyiiuktt
Och Hon/ then store 6uNafs Blod
askowst
Begärar inre meer/än at hon alchd
Bewarar i sm hug/och teer t wärcket
Then Dotkerlige Plicht/ som hon är ftyldig^
M bägges Edre höge Namn sch Ähra/
M lysa längt och bredt t Werldsens ändar:
Damerne til samme H. K. M.tz Fru Moders
Eders Blodz och Hufts Ahra/
Aock
Eder Frögd och Hicrms nögd/
Som sig hafkM vnderkastat
^mor8 5ce^ter-Macht och KrpN/

och

och

-

Thenne höge Segers Vriks/
Samt thet Roof/ och rWa Byte/
Lyckan henne hafwer undt.
Thejse
som sig siätlg.
ZnförEversMayesttt;
Theffes Dygd/ och reene Kyffheetz
Klare Lins/ och pure Glantz
Zcke mindre är/ än theres
Skönheetz öfwerträfligheetz:
Bäre Eder prijs och Lof-srd
Med all htereltg ödmluktS Plicht?
Här är och vchi wär ffara
Een ffön Venus af wärtjjd;
Men hon är en Moder worden
Ens ^moris kyff och reen.
j
Lhenne har eil Edert nötze
/Welat fram tee thetta Spe^
Andoch Hon af reene Hierta
Zntet weer hwad älstog är>
Andlig har then ffön' Dians
Bracht altsammans i sitt wäldSiunger WWr: stämmer samman/
Siunge alt hwad stunga kan/
Mil Diana-: Vrijs och ähra/
Ltl DiLnse Lof och PM;

i."..

nes K. M.* Drottning

Födelse-Dag/
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Lilla/ still'/ i tystheet bärer rewerentz
M chen höge Guddoms krast;
Som jtheffe rmn siin wist/ och wäldes macht/
Med fioör härlighett beter.
Dl en säker rolig Hamn
Wyrdom then som flaget hafwer Örlig ned;
Pchsom then Ost Wat har hin ädle Fred.
Thenste är thens Högstes Hand/ och wäldig' Am/
Lhm wär FLend har försträckt.
Genom hwilkens WWdoms list/ och mogne M
. Mäng arg^willig' andras grep
Are störd'/ och störte; som ost gtorde fägd.
Lhetta har Hon Lst bewM.
Och thet störst ärrÖrloghar hon staget ned/
Hon är then Ost aflathar hin ädle Fred.
Fäste Borgar/ wid begreepne Städers Wärn/
Ett stort Folck i Krijg berömd/
Starcke Kämpar/ styf och manlig' Orlogs-män
Läggia ned stn Wapn; och gä
Hems

GW

, MdMgg/edz-pltchk
^Lhetta här hon Otz bewijstr
Sch thet störst är r Orlig här Hon flagcr md r
Hon är then sst asiat har hin ädle Fred.
Thest begä wtj thenne Fäst i frögd och leek/
Och tee-fram vchi en Danst
,
Freds och örlogz Wapen/ strsid/ och weder-sträst
Om sin Prljs och nytkigheet.
x^L.^8 Wer trätan ät/ belyger at
Fred är bära' än bäste KrW
Och at then bör Prijs som lägger örlog nedr
Högste ähran bör then ost har asiat Fred.

Verser tii LaUetten.
UeroiL.

Jag stal Dundra sä Himmel och Jord stolestälswa som Asp-löösi
Jag stal Dundra med kraft. The dödltge Menmstte-hm an
The stole bäftva och Wna ther at/ och dumn' vthr dwala.
Jag är then som Staat/ och Werldennes ähra bespottar.
Hwad är emot mqn macht Mindres
Magre bestand? inbildade Wald/ och Ruken r Werlden.
Jupit er hög af mod/ wil sig för hin yppersta dymas. ^,
Men hwar vthj bestar hans macht ? hans strmrande Lmng-eld Tor-Dön/ och ästia/ hwa kraft/hwad wärckande brmga the med sig.
Annat än at sma Barn blifwe strämd och ^olkn i Bergen?
Meir sii Viarssii Martls glödige dundrande Slmngor/
Hwad göre the! Eld-spyende Drakar/ Slänger och Ormar/
Wichtig' Canon' wtjd-gapande gruflige Möser/ och andre
Sädane meer, med gift och stroot vpfylte
.
Dolste Petard/ och grästtge rord-gmild-stytlande Mmer.
Hwad göra the ? när theffe begynna pa brumma/ pa fräsa,
Hwisi
H

WM

Hwlsl' och hwäsa/ sä seer man Hufwud och Armar l Lusten
Springa som Hagl. man seer huru Karlar och Hästar i hoop wU
Fall och tumbla hwar en öfwer ann' che starckeite Murar
Ras och fylla sin egen graf; och Borgarne blottas.
Lorn blifwe wänd op ned; Laas/ Bomar/ och iärnade Portar
Smättras i grund/ som stoft/ til intet/ och splittras i Wädret.
An til Siös? mon ther min macht och wälde sig yppa?
Skip/ och Man/ och Last/ när mig sa lyster/ i Högden
Mast göra luft sprang: deels iag spränger/ och säncker i diupetz,
Hafwet färgas i blod; med dödas rottnade Kroppar
Spiises Fiffarn i Siön ; och gödas Dinren a Landet.

U. Inträde.
lämbic,

Ney: icke lVlars. then högste Prtjs i Krtjg/
Lhen bör dig ingaledes.

Andoch du wänder att i Wcrlden är
Vp-ned; och alt förstörer.
Thet hälle wy för ingen konst, thet katt
Hwar oförwägen Wäg hals.
Then store lvvi§ alster är alleen
Thensäoankofärwärdig.
Lhen kloke pallas, thest Manhaftigheet
Med WtjSdom är förbunden
Then ingen Lycka trygM; ingen nöd/
Sch ingen fahra trycker.
Behiertat/ modig/ waak- och arbetsam
Z alt hwad örlig fordrar.
Hon är wärt Hufwud/ och wär Hertogin.
Honär wärt Ltzf och L^cka.

Hmd

Hwad Hon befaller/ hwad hon binder est/
Thet är war lust ar lyda.

Förvthan Hennes sam band är wär hoop
En lös onyttig Skara.
Hwar Henne täckes hälft at föör' ost an/
Ther stär ost Segrcn öppen.
Folck/ Land och Städer/ hele Zordms krch
Lil fota Mst ost falla.

. Za/ hennes werck är thet/ och Hennes prijs/
Atwlj Mng Seger winne.
Macht vtan Wijsheet faller t sig sielf/
Och störter i fördärfwet.

!H. Inträde.
lambic.

Fält - Skräck talar.

AtMarsochPallas/hwartil-ägnarsig/ I ängstigköld ochHierte-bangigheet
Och sin macht/ Seger-sälheet.
I rädd-hogs-srost/ och bäftvan/
Och lycklig framgang vti kamp ochkrqg: BMrmiin macht/ och margfall SeTher ha'the ingen rätt til.
,
gerwinitMen mijn macht/ hon är oförliiklig stor: När iag enHäär wil fälla
Therhwar och en kan ssyna.
Jag tarfther ringa Wapn/och rusming
Stoor försorg/ arbet/ wakan/ list/ och
til:
macht/
Ett Skrymfl/ enDrom/ enSkugga/
Krut/ Byssor/ Stycken/ Wapen, Een röjt/ ett oförmodligt Ord/ ettSkrii/
Oc Folck til Häst/ ochFoot/ mang tusend Een owänt Syn/ en Tancka/
man/
Ett mifförstand/ och stel-grep/ är min
BehöfwastileenFäld-siacht.
^
^ ,
Wapn
Then osta doch/som sseer/förloras kan/ Mrinrusrmngochberedssap:
Och gäller ingen wiiGeet.
Ther med iag faller an mang tusendMä
Men iag; iag gör thet minder roop vtaf/ Och heele Härar häriar.
Mig blifwer ingen warse.
När iag begynner ga; sa äret giordt:
MiinModer är then hiisslig mörka natt
Ther achtas ingen Order.
Sielfäriagbleek/ochhäsiig.

Hr

Ther

Ther achtas lnt / och härer sngen/ Stä! lamblc.
Ther wardav ingen annan;
Wii gä til SW al-lustig'oförsagd'
Mod/ macht/ försiand, och rad är all sin Wii wande hwarken Eld ell' wäria,
koos :
War hielp skal lända til at tag' en Möö.
Bäst är, then bäst kan löpa/
Fas rhugg ochsiclg thet blifsiwart byte
Ther kommer Fienden och sätter an/
I Jungfrun wänte wii of ingen Lott,
Then som iag Segren unner.
Och ärewäl tilftidzmed Tärnan.
Han skiuter/sticker/hugger,trampar ned Wart ärend/ochwärt mod ärEr bekant,
Althwadhanöfwerkommer:
Men twiflas om wii äre kloke?
At ingen öfwer-blifr'som boden bär
At wii war halsar töv een Tärna skul.
Och mig bör therföv' ähran.
I wad/ och wädaskole jättia.
.
Men närJ horen hwemthenTärnan är
IV- INtraoc.
SawändenJigenatvndra.
Näares / som ass Skräck äre Then Tärnan är then sköne Gloria,
OchhennesJungftuffönVittoria.

lamdic.

-

- vi. Inträde.
Vici-OLIL.

MenwäreHöfdz-mänsömosihasw'an- Een Saaliagsir med stöne Jungftue
''''
.fort/
- u - (
prydd/
The hafwa giordt ob biiständ,
Sä tätt somHimelen medStiertM
SomHarar pläga,när pä Trunia stas/ Ther af fast ingen är somicke masi'
Wii ha förlorat Fältet.
Af alle dygdlig chiertan älskas.
Och medan wii wäl wet' at Fienden
DochSkönst ibland the skönste lyser iag
Han intet är här sierran.
Tbet kan med skäl mig ingen wagra.
Ty komme wii til Eder hielp och wärn, Ty för hwar taav för theres.skul vtgiuts:
Om Han wil Errsörrafka.
Giut't nsend man för mig sitt hiertblod
Tyomwartkönemod,ochtapperheet,
,,,,
Ther om mä ingen twiikm
JNtra^e»

Förlamad. S-Idattr.
Om i medh edev hiertans tilförsicht
Irockaic.
Til strid och kamp o§ wäcken.
Ätenar nagon Kriig är liuft,
„
OchatOrlogärenLeek^
V. Inträde.
SeepäOf:blifr han cy klook/
Näzre Frtzwlillgc som sig lcka Mst ä°!>°n°m Wman Umd.
HrpSZMrt thrrkmElachinlog sta! sia.

^

LIN-

VM. Znträde.
2rotz gksind rwM p-i Rvof. oKä!!ar;:^a:mrÄir:i?
Z Fält har ingen bättre platz än wii,
Här bryts och blandas alt tilhopa.
Tywiikomm'aldr inägonstachtning. JWatnetmitiHafwet/masten ste
Derafwii doch blif aldrig fäll och rnk: Och blyt/som stadar mer än Lmng-eH
Medn alt sa ganger/som thet kommer. An iag?närMiner gräfs inn i mrtBrost,
En dag wii les i suus/ men ther-emot
At min Lemmar styckwiis springa.
Wii göre penitentz och faste/
In summa. Werlden och all Element/
Wäl hundrad/ och fast meer/ sym chet
Och althwad thee vthi begrnpes
bärstil/
The maste kull/och röras l en hoop
At wiiför hunger mast' förtwiina.
Om Mars far längre rasa.
Nu; ärwartwilkor bäst/ hwad menar
Arästiord
^ man
. '
Theandremasteliida?täncke
. StlMgeStenHiMLl/ för thtt
Hwad nöd/oe bittert krutchevbiits vppa
^ ^nträde^
AchGudgifFrid:päkriggörända!
x - _ZN K .

^o

ix.Mrade.

^

-

Ther k
.

.

^ L dankar allena.

^rvcksic.

Vthplundrade Bönder.
Then os seer Dansa/ stal ful tänckia sa/ Mars är grym/ och vrlig stämtar inte.
At wii thet gör aflust och kättia.(Eld iWetlden bleswe snart sorödd
Men rhen som weet/ at huus och heem i Om fa länge stulle fm/ som nu star:
Vpflogen är/ med al! war armod: ^
"/^^Erwld gott mod:
At Koo och Soo/med hytt och mytt/ är ^Y Pallas är aff Gudarne best^/
alt sin kos/
Til at afgwrdaMars sitt wredeSwertz
I Bvn gaal hwarkenHund älkHans. Seger star na all-wäg weder-reda/
Han tancke sa: 9?är Bonden intet har
Alt är fult Victorier/
Til plöya/ saa/ och maa; har intet
Men honchar sit Foster--folckss trygge
Som han til marknad bringa kan/ och Migheet fast kärare.
MMbanpälidsimbSriagMas.
X.
^Mfäde.
TackenHennes trogne försorgs godheek/
Zorden ratar/ OansattdL samt Och betedde mildheetö nad.
thegllbr«krr<Llkm«orer.
'
^

Bygg'ett Riike/fäst'en Stool:
Tolen gerna hwad i hafwen liidit/
Allom them til saligheet och mon/
All nöd wari nu förglömd.
Ty PallasärafGudarne bestärd/
^Aomo§'k^ochlM^
V>atafgi°-daMa-ssittw-EwLdM^wa^^^

xi-.Z.«ra°e.^
luliltia talar. Med hcne dan^ Ther vthi/som waant/och seeder är/

Hwar och een har slutit in
Pallas star iag natt och dag til tiänst/ Siine wänner/ wänners-wänner ock/
Jag ärhmnes högre Hand.
At fast ingen MM är qwM
Mig föwchan/ wore hennes Wapn Aftze stoere Rnken, -ch all Folck,
)om sm samtyckt och siin Hand
Intet battr'än Martis är.
Icke
haft
til mälte Bundeskraft.
Full afmord/ och roof/ och tyrannii/
Gifwit
vt pa Pergament.
,.
Ochallorättradigheet.
Thetta
är
een
rätt
otwiklig
sann
Men at Pallas haller mig i priis/
Orsak/hwarför'intilnu
Wiiker aldrig ftanmiin Lag/
Ingen har o§ welat eller tords
Ty är härligt hwad hon böriar pa/
Härbärg unna i sitt Land.
Rätt och ährligt hwad hon gör/
Men
thetAdle Dyre Hielte Blod
Jag är Pacis Syster/ af ett Liif.
Stoore
Gustafs Säd/ och Afl.
Hwar hon är/ ther triifs Lagh wäl,
Som
i
Nordan
hafwer satt sin Stoo!
Mig förvthan triifs ey häller Hon;
Ther
Biörninnan
fräser Frost
Pa)c är mig förvthan siuk.
Ther
somWintern
har
sitt wist ochhM
Paxärwärr änoppenbaraFegd:
Bygd afJi§/'ech täckt med Sniö.
Snart iag wänder ryggen til.
Men iag wil med Pallasoch med Pax Hennes Hielte-dygd/ och tapperheet
Gör' ett nytt och fast förbund
. Har otz dragit hiit. Ty Hon alleen
At wii aldrig wiikefran hwar ann/
Archensomafoförfalstathug
Vthan räck hwar androm Hand
Alstar Wiitzdom/ Fred och Rätt.
Til at göra thetta Folck och Land
- Hon är then som Därffap/ Krl-g och
Lycksamt/Sält och widt berömt.
Wald/
Allom är fast kunnigt huru wii/
Korer vt ur all sin Land.
Nu benämdeSystrar tree.
Hasivom altsa funnit gott och gilt/
HafweföktallWärlden kring ochkring/ At wii Hennes Mayestät
Nu mang meer än tusend ahr/
Til gott biistand/sia war Boning ned
Til at finn'en trygg och fäker ort/
Här wid riike 9)rälars Strands
Ther wii kunde samman boo.
HennesSpma/HmnesCron/ ocStol/
Ther wii kunde med een eenig Hgnd/
Wele wii med Herligheet/
s- Pax sch Paii-s.

Kär-

Kärleek/ och allFolcksbenägenheet/
Flyg i host i öster/ wäsiev.
Wyrdmng/ Vtacht och Riikedom/
Norr och Söder; flyg och blgS
Sa bepryda/ grund' och göra fäst'
En liuftoon/ ett ord/ som Alle
AtallRiiken/ochallFolck
Gerna höra: thet är Fred.
Skole priisv och säya: then är wäl;
Then pä alle Gudars wägnar
Som CHRISTINE Hand gör
Pallas hafwer waalt/ ochkrönt.
Säl.
Fred/ Fred/ Fred/ i alla Gräntzer.
XIII. Inträde.
Fred bär iag/ til Watn och Land.
Gudarne gä til Rädz E Warer glad/beteer Eer lustig.
HugnerEeriFrögde-fest.
Freden.
Thenne äreenfälsam Skara:
Ingen är then andre liik
Ingen wyrdar/ingen säkav
, Annan: Hwar är sig sielfbäst.
Ar här een som Freden onstar;
Strax fins en som äistarKriig
Ester i om hwar ett siin nytta/
Och til fördeel seer sitt ram.
Ty wil blifwa möd och wandsamt/
Sämia thesse Sinnen hoop/
Theras oltjk-lydand Ilöster
Stämma til gott Sammanstiud/
Men som Pallas är befunnen/
Vthan anseend/opartiist/
Then med snällheetsun och Wifidom
Weet sig lämp' i Strijd och frid:
Ty stal hon vthafotz samtlig
Wara wald til Ordels-man.
Hwad hon finner gott/ och siutev.
Hallas stal sör gott och gilt.,

XV. Intrade.
Nu mädan Fredn är ofi hembracht/
Och Mars han mast' gee-swijga:
Sa wil iag träda Pallaö btj/
Attheforfalne Städer/
Thet snaresta som thet ma stee/
Jgenmäbliswa bygde.
Ther til är god miinCithara/
Och hug-beweekand" wfiser.
Pä samma sätt som Amphivn
Han fordom bygde Städer. >

XVI. Intrade.

Wli trädesram til at betee
' Then wyrdning som wij drags
Til Pallas/ then o§ähra bör
Som Wfifihetens Gudinna/
xiv. Inträde.
Hon lärcr wiifidom/ dygd och konst/
" Och alt hwad modet pryder.
LILv. CukdIu 5 til
I ädle Frur och Jungfrus Skaar/
(Rychlc ) >her dan kcmer tll ak aftunna
I föllien war Exempel/
Fredeir.
Annammer Wiifidom/dygd och konst
Vpvp/ Fama/ nappa til Trompetten/
Geer Männern' intet ester.
Spänn diin' snälle Wingar an.

D)

Ty hwm hav glfwit eenkom them
. Til Lärdom större stamträd
Än otz/ och wart beqwäme kön/
Som til all konst är wndigt?
JhastvrnotzafEdertköli

HeelNiie Systrav/PMS'
Oräknat/ som Eer föregå
I alstöns konst och Lärdom/
Men ingen star a theras Hand
Meeräntheneene PhoebuS.

XVII. Inträde.
Zokden med the tree OR. ^ URK.thet är Läckheetz Gu
divnor.

Om Z/ för litzle stund/ mig sägen siuk och sorgfull;
Men nu' gen frtft och fager öfwer alt mitt Kyfr
At ingen sälsam saak. Krtjg och ofrede tyder
The kräncha strax mln hy; men Freden gör mig sund.
När IVlars then ode/hade mig sig understaget/
Mijn fäste Slott/samt Städer/ Byar/ brutit ned/
Och alt förmängt L Eld/ och Mull/ och Folckek dödat.
Hwad wariag tär Stygg/ hästlig/ och aslitet Lyf.
Men nu seen Freden har begynt besättia Landen/
Sch bracht si/n ärdec/ Lya/ Plog/ til bruk igen.'
Och rättar vp hwad fallet är/ ur Mull och Afla;
Sä bltfr' iag vng pä nytt/ och blijd af hug och hy.

XVM.Irmäde.

Läser igen sitt Tempels Portar
Then mig intet känner/ ftulle snart förfära sig
För mit dubble Anlit fful. ther med the wtjfe
Mitt förständ och WLjsheet hafwe meent betckn' och tee.
Lheres meening war/ (war sann) at iag af Tijvers
Och förgängne Sakers lopp/ som inte meer är til

-

Kunde göra Slut em thet som komma flM
Lil then ända ägna the mig dubbelt Ansichte;
Ett til ryggs; ther med tag seer förflume Tyder.
Annat fram r ther med tag seer för ut hwad änflal flee.
Man har meent mijn bäde Anlet ltzke wara
Blyde. Men som krtjg/ thet tag nu rygglings seer/ är stygt;
Freden/ then tag för mtg feer/ är bltjd och Huslig:
Sä är och Hindre ryncke as Sorger/ grymt/ och lcdt;.
Men thet Främre blydt och täckt/ och fult af glädte.
Siunges för then store Fruenttmbres Lallee hwilken gör thet

XIX. Inträde.
Thervthi kallas, kax, luliitia, ^lu5re,och OrariL dansan
Hwad tänckcn I/ som seen och hören theffe Dnder/
Thetz lyk t Werlden/ sättan warde sedd/ och hörd.
Kan flee hwad Edert ögaseer/och öra hörer/
Thet kunnZtntet tro zZsätttenaltttwykr
Stelfmecnandes Zärenkiuste/och förryckte.
Men Mer ttl/ och floder thenne Htmmelfle
Gudinnors Skönhets glautz/ then Majeftetfl kallas,
Lheltufwe 6ratier, och then frösamme kax»
The lärde I^luler, och luttnia then spake.
Befms: at intet Skönt meer är t Himmeln qwart.
' Medkalks understäs ett ewigt Räd och Wytzdem.
Och kallas är then här har fäst sijn Spyras macht/
Hch styrer Folck och Land/med kax sträng lutticia,

Doch wy erkänn En Drottning/ och En Gno alleen.
Z

2O ZN-

Then store eZIIec som danjsasaf Riddcrttar til palläs,
store?3ll38,7Ovi8 ätt/ af Htmliff WtjShcet Then Högstes starke Hand och Md t Strtjd/ och Frid
Then alle Konster stä tiltiänst/ och alle Dygder:
Hwem wil then fidste finnas tilat tce sijn plicht?
Wtj Edert Ridderstap/ then daglig ffeer thenAhra/
At wtj til Eder opwacht stä/ wtj äre fint'
NrMe Eder Foot/ thetwarifig i ivs3rti8
, Blod swettandetorneer/som pKcLl)j gröne Berg. .
Andoch wtjitttet til then Spitzen kunnekomma^
TMEdersnälheetzfiamsteeg/vranmöda/nää.
Sä äre wtj ltjkwäl förttögd/ at hwar mä fölia/
Sä när hankan/och stjjga dtjt han stäga mä.
Wälanwtj lcfwesamman l en Kropp; t hwilko
Wtj är t Armars stad: Men Z/ i ärcnOst
För Stäl och LM som est geer wygheet/ kraft /och styrcke
M Eder tjänst/ Lher med wg äre wäl förnögy.

Then StormächtWe Stvea Drottning

^"M.
t

w»/

v»,»v»s»/ » ;»v»»

Spel-Salen pik Stockholms Slott
Lilen frögdefull Ny- Ährs ZnMgDanAat.
Denr. Zanuartz-^nm dtzviMr.

Then Trrumpherande
Föreställes vthttree särsktllige Kortimöpnlngar.
Ztthen Förste: The Musevs eller Wqs-Gudinnors vphof/ och tilwchande Riike.
In hen Andre: Bemälte Musers underlag / och Förödelse förorsakat afKrijg/ och
ofredigeTiider.
I then Tridie: Betees theras vprattelse igen förmedelsr Swea Drottnings Stger/ Fredsfördrag/ och Lyckelige Cröning.

Z för/le öpning: Bltfwer igenom en fälsynt?erh,cQLv före,
riddHtppocrcnes 8prtogkäSa/»ch tsrrnar/tbeHtMmtlstFntntyoHtlicoatsse
Systrar/thet är/ W>js-Gudinvor»e Konstltg«v och Na»
"
turltjktafbttoade»

Mörste Zpnmgs). Inträde.
Lwä Förstår; en Grekiffochen Romerff/ til Rtdderffapch
LhensomDygdensätterstgtilmäl;
Omähran srgbeflijter/
OchTapperheettillijter/
Then förklarar kkcxbus med sin Strät.
The niyo Systrar/ androm til Erempel/
Dpbyggia honom ett odödlighetens Tempel.

il. Inträde.
Fyre Siblller/ til the Lärde/
Zntet är ä ost/ som locka kan en Man:
Förgänglig Skönheer är hos ost af tngo wärde/
Men een dtup förborgat WtzSheet/ rätt och san/
Hon blifwer älffat af the fää sannfkyllig- Lärde.
Then som klok är/ han kan fielswer spä/
Alt hwad honom kan til handa gä».
r.Zn-

M";

111
Se^ Me Kämpar/förträdandes the Musers ähra.
Ändoch wtj sictswe icke hafwe giort/ rvör Stat
Pä Lärdom/ Bok/ och Pänna r
Sä Mlist wtz doch bekänna
At then är ingen ähra tvärd/ som flär ett haat
Pä them/ som sig bekänna
Titt Lärdom/ Bok och Pänna.
?Y wele wtj the Lärde lVluser til beftärm
Sä länge fächta/ som i ost är Bloden lvärML

IV. Inträde.
klLL.cuv.IU5.

Zag har fijkt och sängtat/ ränt och flängt/ och flugtt;
Zag har sökt/ och sporr/ och rönt/ jomt sam/ somr lugtt.
Z Werldm op neerr
Men märker meer och meer/
Akt intet har nägn ewig ähra/
För vthan Dygd atten/ och Lära.!
KUNLL.Vä..

Min Fader war then högste Guden Jupitev
Vchur hans kloke Hierna iag ensprungen är.
Min idrot är med Wtjsdom göra Lärdom Rtjk.
Then Lärd är/ och ther hoos är wtjs; Är gudom lijk.
Men then som inte Wtjsdom har/ och är doch Lärd;
Han är som Barn, som har i Handen ett bart Swärd»

v. Inträde.
OrxKeu8„rned een Luta L Handen/ sittiandes med sin LunäikrienBätmik tervStS/fördrafFärjkkarlknEtzatt».
ÄZ

Sjsi^

Siji! hwad katt ett söt lVlullc sörmä/
Thtt som ingen kan/ kan hon begä.
Mijn Sräls-Lnst har mg frälst vr plutons hast »
Förmedelst min Säng och Lucas liufwe Krasst.
LU8.IOILL.

Acö ädle LiuS! o Lys! mg syr en önskat Hamn:
Men fruchtar doch mg dör rgen t Or^liei Jamn.

c » ^ v. o i>f.
Dit Spel / o Orpkcu, och dyn Kärstes söte Säng
Har gtort mig Wägen kort / som doch är mörk och läng

Vl Inträde.
Ett Indianer och en perser til the Muser.
Strax wkj/ o wtjse Lärgudinnor/ edert Ryckte
Fsrnumme i wär Land / och diupe Barbach
Sä gläddes wrj thev wid/ och o§ Lyck-sälle tyckte;
Om thet sä kunde stee/ och lyckas/ att och »vy
FitU muka eder ynnest i war Land och Rake:
Sä hollo wri otz Säll och härlig vthan lnke.

vy. Inträde.
En Urmaker/ en MÄare: och en Musican^
Urmakaren
Om Lag än brukar Hammar / Täng och Zrjl /
Eld / Skruff-städ/Kchl ochBläöbälg/ Rasp och DGr
S>i flyter doch mitt Welt / ock all mijn Kunst
W Mätt och Taal/ ochafVrAnic» Gunst.
Mälaren.
OMLaghförvtan Linie mät/ och Sgmrnäls Kunst/
Mltz' gör' ett Stycke slätt där hän/med en blä 0unjn
Sä

Sä woro Pensel» min en Sudb/
Sä wäl som lag/ en lylpU Kludd
Men med Me Kunstör sä beffaffae och bcwändi;
W vthan om pamallö har hon inge Fundament.
Musikanten,
xvi/mnia, dig och dstnegrep förvtan/

Ar en Munharpa bättr än sielfuc Lutan
rhcn sisn,5cala inte rätt förstär;
Sam en Ur.ochs pä sisn harpa flär.

vui.Hnttäde.

Ett vruiö bland syre Wald-WM:
Apmäkte afthe ^ärde ^iu/ers Säng/

, Soyr WH Här med förundran höre;
vakomme wtj en sierranwäa och läng/
^-4- MS ^

Fyre Ädlingar/ til si/ne Gelijker?
W wtz hasMigc ram mcp Hästar/ Hökar/ Hund
^ch genom stängt all Ekögdr/ Mark och Lundar;
Huad vnfä wtz rä sidst til lön e
Hälst' och Tijd.spil>/ RefncKläder.

Alder och armod ost beträder.
O Stalbror/ lär dtzn Lust/ ochLastEmM '
blomstrand Hr til Lär och Wtjsdom lämpa

X. Inträde.
EN §irenL eller Ha/, fru mellan twä ^ryaderl
Hiertans lust.' sii haswet huru stilla
Pä Bergen/ diuren ha sim lägvkng,
Thet ligger/ som een glittran Spegel/ In til rhe§ at dagen synes rödna.
Sä blankt somSilfwer smält i degel/ Kyle wäji wind sachtlig böriar susa/
Alt är blrjdt/ och höres ingen willa.
Smä foglar leeka/ pitrra/ springa;
Marken stär i flor/ och fullan grödna;
Fru Nachtigal man hörer klinga.
Och stogen bär sitt löf i fägring, Alt frögdar sig: ty här boPa-: ochMch.

Sidst träder ^xollo här för med syn Lum thanvcn/ Sm,
«er och spelar H. K. M. kil äbra. Och wld dan sta Dtchk ändar.; Spnar sig Klipp»,
thrr opo har, »ar/ och komma kher »l sprtvgandeS sex Hcroar; hwar ««d
p« Luta thaodcn. Hwtlkeonställe r,n häritg Miste och ther
med äodas Hen förste öpnmgru.

ZZegpnnes then andre Zpningen.
Z hwtlko föreställes äter t pcrtz)eÄiv LäusL afmälade t fölit
»ed Körödelsieo/och i/tap, ^m örlog«ed si^förer.

Andre öpnmgö/1. Anträde.
vilcorM) ( ^wedräche)
Zag är then som Enlgheet förstörer
Och föder af mig olust/ haat/ och kyf:
Att mängen sätter ttl stte käre lys
Sätt wänner tag ttlsmnman förer.
I annars mord och kils
Bestär myn lust och Lijf.
Hjsx och UIMs oense och trätande/
est ^jax.
Skräpp intet ^iax; gör dig intet fäfängt hoppr
Tj-en runde Lyckan hwälfrver sä snart neer/ som oppr

Häx SttMak.

Om Rätt blir rätt; sä har här Lyckan intet loppr
Om Gud stär Rätten bg; sä gör lag mig got hopp

)1- Inträde.
En Swiffer, Trumslagare/och MortanPijpare»
Ther rvärt Spel stadigt drijfs;
Koskällan inte trW.
Ther Pijp' och Kalfskin samman gä i stväng/
Ther har
och
ingen gäng.

M Inträde.
IVIärs emellan kwä^msLoner^
Fastaste Borgar/ bewäpnade Slätt/ Land/ Städer och Äkev/
Folck och Fää/ Godz/ Pänningar/ Huus/ och alt thet lag räker/ j
Malte ga kull/ vthl Eld och Mull; alt maste förödas;
Alt hwad och liif har/ och Anda/ thet maste pä Jordene dödas;
Hwar iagh och miine ga fram. Mord/ Brand/ Rof/ Aängelse/PiinL
Kädiov och Band/ samt Jämmer och Grät äre Mtterne miina.

lV. Inträde.
Fyra som kämpa för KIM, emot andre Fyre som kämpa
för ^jace.
Snart skal thet sig yppa;hwem afthcffe Twä
Ackillis Wapn har bäst förtiänt.
Mandom är/ och WWdom; ther the pocka pä
The äre nu sä samant spänt/
M En mäst haswa kraft.
Then andre gisua tapt.
K

Ett Latlnfl Kapiten emellan twä Närrtfle Fänriker.
Lone Oeu8om iVloruZ) a Swenfla/ heter en Narr;
Och iag rätt hafuer lärr mijn L.vZic3m,
Och weet igenom gä män 1opiL3m.
Och elliest rätt syr/ vthan feel/ och starr;
Sä mäst iag wara stadd ^ Moren - Land/
Och sttifuer en af turka, mitt ibland
Ty här är mgcn platz för ^ienria.
dlec ^r§ ttic ett: in ^retio, nec ^cienris.
Ja/ ja. bians thena folck ar wMta wara lärd/
Nr störste gäckech; och hälbho§ them för flärd»
Bland Narrar narst/ bland wtjsa wara wys
Sig flickar bäst/ och winner wUdoms prM»

VI.

Intrade.

Err ?oee Nattman, som igenom äkende och armod är blifwtn

sin egen skugga.
/
Wid tanckfull/ bleek och mager
Pängen heter en ga fraM
Slarfuig/ hungrig/ tunn och hager/
Nakot ga är en stor stam/
Mal! iag Skrymstas huar iag far Riikdom finner alstäds Nöye;
Sälsam i mitt Taal och Swar. Fattigdom gör en till Löye.
Versav will iag huar man dichta/
Phoebe har tu en Patron;
Mrnar mig thär med at richta.
Satt blifr du pa gyllen Thron.
Far doch inthet än Stortack;
Lärd ästu/ och kallas Edel
^ Är i hwars mans spott och hack. Om tu äst en Man af medel
Ähr thet vnder iag är blyger?
Hav du inge/ weet diin lag:
Buckar/ bugar och mig Smyger?
Narr bliir du/ sa wäl som Jag.
welanc holtik» al han Lr rödd för

Wrs thennes aftrad/ blifwer/ förmedelst behändige Konst?
werk/ oförmodlig teedr en heel himmel med Sttervorovlysi, och chlan lhem en Mana/
kigrgrr ä» Stälsrhöz.HsMkls M^orn son, beflt/o jorden..

8WBWMS

Ett Kluta med refne kläder emellan invläia thet ärWttdm
och Begabb crtj.Musa bekiagsr fig.

Sii/ sadan är war wärld!Om wii sa myckit hinne/
Att wii then dysive IZnorLmia öfwerwinne
Strax kommer os pa balsen/ then wärre är/
Een Niidst/ Siälf-fratig Afund; then sin mun vpspär '
Och gräslig bläckev sirne blod inbitne Länder.
Hon rusar os til liifs/ och Mer/ stakar/ ständer/
Lhev hon siin tand kan fästa/äliest gar hon Lönst/
Och glupar vnder must; och gör sig spvcst och hönst
Pa baken/ huav hon kan. Och diit hon Siälfey räcker
Ditt sänder hon Lalumnia; huilken reent vtfläcker/
Ens gode Namn; och ofta wälförtiänte roos
SMämper/ att alt hopp till vpkomst gar sin koos.
Honnör en hemlig Swart/ och skäller sigh fiin wärklig;
Alt wistar ofwer med en Fuchsswans oformärklkg.
Hon bär i barmen ett langt Bref pä all diin feel
Wed flit bestrefne/ thär i glömt är ingen deel.
Lhkt i Lig gott är/ hon förklenar/ och bakdantar;
Hon gniider/ wriider/ stafuer/ iänckav alle kantar;
Och thetta artigt/ med kalt Löye/ och en glus;
Ja/ med en mästerlig besniiden Räfwe -priis.
Men sii?, huad Afund mig beteer ; hur hon mig häder
Hon har min aftvandt mig bestärde högtijds kläder
k^inervX Skänk, ty mast iag nu sa rijfwin ga.
Men Afund; du weest kntet/ eller kanst första/
Huad Musa kan/ och hennes lärde spitze fiäder;
Hon hämnar sig; att thet dig blifwe dpre kläder.
Ty Musa/ som en Bn/ när fom hon blkfwer stadd-;
Hon Stinger/och i Saret lefser quar en gadd.

VIII.

Inträde.

crildulcrat af fyxe attdkt

Ltzett

Thett som wlls är; mäste ther hos och wara
Ästu Lärd; läts inte kunna läs' i bok/
OM du kanst Latin; sä lät dig inte höra/
Huad en annan gör; thet lätz du och sä göra.
Ställ dig androm M; hos gäckar/ war en gäck
Säg som annar sägr; lä bltjr tu allom täck.

IX. Intrade.
EN?kilos0^ku8 förfölgd aff en 5arZ3N3x)3l.
I Werlden garet fort sa till;
X. inträde.

Man wände sig huart hän man will
.e
Then starkast är; han äter andra.
^Mä Soldater anfächtadeas
Then swagast är; hair maste wandra.
H""^r/
Then fromast är/'
'
Hallalicke sa;En mot en oc twa mot twa
Hund huftvud bär/ ^
Äflangsä hunger maste wq försmächta;
Och är vthaffchet flaget;
Ther ofuan pa med Pestilentien sächM
Som mast betala laget.
Döden kommer efter/
För then Riska/ maste wrjka
Medh yppen halsdch kuster.
Lärdom/ Konst och Skickligheet-»
Huart we? wij fly? Kom/ kom.
Ingen wfts/ är i Prijs
Död; bär osi Läkedom^
Hos en som sielswer intet weet.

LleAir.

Lrrdie Lssortin^pnlngz
). Inträde.
Kärleken/ Fred/ och Dygdm

Efter een rasande Storm/' Slagg/ Hagel/ och ijlige hwirflar
Skimer o§ Solen igen/ Mörker och dimba ga bort.
Then gullharige Phoebus/ klar vpstiiger i högden
Liuflig/ och vppenbar; glimmand' i gyllene Wagn.
Hafuet/ och brusande flod sig sachta; the berg höge böllier
„ Läggia sitt ftirige raas/ bullra nu icke som förr.
Orlig/ omänsslige Kriig/ Ros/ Brand/ Lands-ödande/ FängflM
Jgmmer och ynkeligheet/ gräflig' ohörlige Mord/
/

M

Nu äre nederlags ; alt LM/ och Fägd har en ända
Mars är i boiior satt; Fred haller örlig i band/
Seger är i förbund med Fred; bade/ krönte med Ähra/
Fred hafwer himtat igen Dygd som i Älende war.
Dygd war i Landzflycht/ trängd/ förfölgd/ föriagat afOrlig.
Kärlek är funnen igen/ frusn och illa beklädd.
Lhenne lag heel förglömd vthi Köld förjmächtat af ^ ungm
>. Nu är ok han vpauikt; fägnat afall' i gemen. ' ^
Ey du högälstligeRoo:huru Liuft/ huru täckligit är thär
Kärleek och Dygd/ och Fred halla hwar annan k Famn
O Swea Drottning; Dygdsulle/ kärlige/ fredsame Furstm
Tig bäre wii (näst Gud) Tack for hin önffade Fred.

Vprätttlst och FrrlSVoM

Wis träd' här in med frögd vpsyld' och glädieBebodandes att Rolighcet och Fred/
Nll äre srcgnaf Htmmelen här ned;
Och wele Dygd och Kärleek nu b c si ädle/
Pä Zordsens kretz igen.
karnailus böriar grönflkaS;
Hwad kan ofl bättre önskas r
M M är nu hen.
The ädle/ Lärde/ Wflsgudinnors Timber/
Samt?koel)U8 thcras President;
All sorg och qual är thcm i frögd förrpändt;
The äre frälst'/ cch frijad' alt bekymber;
Scb satt i förre fler.
P3rn3ilu8 böriar grönskas;
Hwad kau them bättre önskas r
hoos thcm bor;

KG
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1.NThe siu WUe af Greklands
WarBörd/ ockHeemwii fordom hade/ Ofi hade frälsi/ och welat hysa;
Och o§ anammat i beflydd.
Vthi the Grekers Land.
Men nlu nu syns o§ äter lysa/
Men seen en omild Marschem lade
Inunder Ook/ och Traldoms band
En L/olmed wiisdomsLius beprydd:
I ches.bestärm wii hoppas finna/
En stadig ewig-blifwand Roo;
Och hade warit all förödde
Then Store Swea Konunginna
Om icke nägre Wiisas Niit
Wikl/ acc wii iämt hos henne boo.

The NlyoMuser, jamtrre 6r3ticr (TäckelighetS gudinnor)
komatgfaranee vrht k-n sÄsilfrsdwagnMeoaa.hoodasiagS B/owstei beströdd. HM,
kr» bjtswer dragen af ru Ltyon/ och drtjfrotn of Asror. Ther afibe sesgo „e.
derfprlnga/»ch D»ns«/sinFrälserrsna M tack och tt^nst.

ärt Riikes fvomma/
Star nu i Blomma/
Bracht i högste flor;
Parnassi högder
I lust och frögder/
Fiires af wär Chor.
r.Aganippes källa
Begynner hälla
Christalline flod;
Then som tillförne/
Torr/Klsnd Törne/
Oswergifwin slod.
z. Then half begrafne/
Död bleke Dafne
Har fat Löf ock Lnf:
Hon gror/ och gronflar;
I Swea/ önflar
Hon sig sit förbliif.

4. The Nakne Gratiee
Amors Amasiev
Löye/L>kamt/och Leek/
Gä städs i Dantzar/
Bekrönt' med Crantzar/
Wet af intet stvek.
^ z-Ofithenna Näde/
Som wii här fläde/
Z)mnig/ hav betedt
Drottning CHRISTINA;
Hon later fliina
Här/ flin Maiestet.
6. All siinriik Tunga
Nu höres siunga/
Pä äthflilligt wiis/
CHNJSTJNAE Dater;
Ja Turck och Tatev
Bäre Henne Priis.

n-

koeilemVpkättHke/ llomerus, kinösrus, VirZilius, ^orgtius.

Ehtvar?3rnassu8 grenffas; gronstas^öch poeter/
Hwar
är ock lVlu5e; ccb eheras ätt.
° I Grekland numeer en förgäss
teeter/
Som fins r Swea land med alt sm Folk förM

Vl.Hmräde.

^

En Bok-Lryckiare/ Stterttktjkares och Läktare»
Gunst lockar Kunstr
Kl°nst rarfwar Gunst.
HMdPandtwättar:
Gtccn/ Steen glättar;
En god Lön tungt Arbet lättar.
VH.Znträde.
vM.Zmräd^
Mre Högborne / the Mm iMus, gläds ösrvertheMusersTrälar.

sersVpkowst.

Then sig icke gör tilMusevs Träs/
Then som förmenar at Justitia/
Han kan sit Sinne inte tämia.
Föruran Musers Lius/kan ha sin gäng:
Musae giswe wen vplys - war Siäl/
I ingen Rätt bör honom ffttia/
Och halle Hug och Siäl i sämia. Hans ögon äre blind/hans hug är wrang
Aa/ Thet een sann säker Frqhet är; SomblmderMa kan blindan wäge tee;
SomOsgör sielfwomOs/oc allo kär.
Sa kan en olärd ok/hwadWttärse.

ix. Hnträde.
Fyre Werldcnes Qwarkcr/ beteknade med fyrr Huswudett;
urh-vtikefyre^lhfltlltgen. twnes Ko»u«aarh/r för spri»gs/vch bekröncH.K. M.
HSzpk Gtgs N«crr/P,hi Dygdens person för hw lkensföttrr chr nryttlSM silmEronttychSptjM.

D-g

Dygden wyrde alle WärldsettS ändar/
Me Herrar; alle Herrars Hof/
Kungar/RMm/Folck och alle Ständer
*
Bär och böre bära Dygden Lof.
Thetz komme
frän sierran Land/ och Nationer Z
Och läggia Dygden ned wäk' Spiror/och wär'Krönen
X/Znrräde.
Then Store Balletten. Therutht then bckcönte Dygden och
khe fyre Konuogarfölgde af the andre sitl HSqavseenlkge Sälssap/ ssm nogast hade wandt
taeo m-ddsnsen som Aurora ( Morgon Roder,) sampt Muserno ntht skr bärllgtt och Mist
enkannerligenther ttl opsunnltKonst we,k oförmodat nebersttjgeafHtwAelen/och
tllstgnptsge Dygden mtr ur dopen afthrm som dennrKröna ochDvrka.Thjx
med helePakuassuödltfwer giSatz ^»de/och vplyst tPracht-och härltghek.

Aurora Och KlufL siunga.
En purpur/ lisflig fin Aurora
Tig stiger up/ o Swea kär.

All fund och list här intet kan/
-Stoet ftrafhan far somRätten kränker.

Then länge önskad /ofta spädde ^
Hwar gör sia om siin bävning fliit/
Then Förste Wevldens GMn >r.ud p)^ ^ med gagn hwaran tilhanda.
Tig yppas/ Swea/liufochblud:
^ ^
lrandtiark»etförmådde/
Landet Gud oek altfa fogar/
i^iarMlnL yandtlgMsormaooe/
Att Åkerman af ingo weet,
Gustavi Arm/ Christine Hand är/
Som annat är än Rolighet.
Then Gud igenom himmelsk kraft AfSwärd är smidde Rist och Plogar.

I Landet blomstras Priis och Hedern
Will Gud af riike Himmels högd
Af alt hwäd som en Lära ma;' ^ Wart Hopp och Bön ännu meddela.

»WWRLSS-
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Thens högstesTempel/ochhansStiftev Then Phoebi klarhetz Mästar är/
Och alt hwad Guds- och heligt är/ Wav brist i ymnighet han wänder.
Mkt ms offv och m>!d- s>M
RSttfjrdichett söwthan räncker

Lh-n samm° Gud hun >Ä« stiiua
IZin bliide °MS Mde.Sod
PäSwkaDr°ttuingsRiike«St«b

Och drögsmäl/ skipas hwario man: Och frögd' 0^ länge med cwistim.

Förd

ZlfRtvder

L U O L Xä O ^
Och hanS trogne Geseller
ochv0R.I5L^

z Stpchholm/ Den 24 Dagh i OÄobri5 Mttat
Ahrcl2 clol..

LilHe Sköne Aamcr
och

Alle rkSanhafftige Riddare
c: ^ kr. ^ e i..
Edan man störste deelen af sine blomstrande Ähr
hafwer anwändt i Krrjgswäsende/ Och til ar sökta
H.A4 och effterrrachta chen prys och ähra/ som Manhafftige tappre Hieltar alttjd i Werlden säwälnu/som
- t forne tyder/ haswe satt sig ttl ett MM af sitt högsta
Goda hch Lycksaltgheet/en goddeelaf Werlden igenom wandlat/och allehanda Lycka och Olycka hafwer mött och vch
städtrSämästemanäändelychtenrönaochförfara/ at then
WmstMchc vi^o^Miomm fä högtpryfar/dochtcke annat
äre än ren bedräglig Lnbilning; medan thcras Lorenkrantzar
icke längre grönflas/än rösten och ltudetaf theras roos och
rychtewarar.
Sammaledes, si-anmängerong QavMcre en läng tijd
hafwer lefwar vnder ^mc>rä stränge Lag fä förblindat; at
han hafwer älffat och kär hMt sijne egne?Band och kädtor/
ther vti han hafwer Zegae bunden och försästlat ;fa och mäng
ähr strtjdt för then fchänge galne meningen :at ett vngt Him
ta icke kunde lcfwa i nägon fuikomlig Sällheet/ vthan iBoyor
förhäfftatafcnöfwertkäffligSkönheet; vppähwilkenswil ck
och ögne-laat hans Lycka och Olycka i Lijf och Död flulle
hängta: Mäste och kan pä sidstone/ ther han wfl grijpa til förnufftet/och Ma banden ifrän sijnögon/ vthan hinder stova
och see at thenne falste inbillade Gudens Smekertzickeär am

Hierta vthi een neeflig Sielff sins sörgätenheet. Ty thetta the
skönes Regement och wälde sträcker sig icke/vthan öfwer week,
lige blöde gemöter/ i hwilka ingen manligheet är/ til ar emotstä
(Hujzi6o8 bläst och brännande tvapn: Vran sedan the en gäng
äre brachte vnder Oket; aldrig meer fatta nägon tancka/ til at
sältiasigisijnförra Fryheek.
Men nu hafwe wtj säsom the som aldrig hafwe satt stn hug
ttlfädane bedrägelige Fantasier/ funitatthen sanjkylligeSiälenes nöyachtigheet och högsta goda; Alle Potentaters LycK
saligheet; Rttken och RegememeröSällheet ochwälserd/een,
daochallenabestärvtiMenntffionestnnerligenöyc och frid,
samheet. Hwilkenvnderstödd med Sämia och Emdrächtig,
heet/ wärcker/ at een dödeligMenniffiabltfwerGudomlijk.
Och är thenne genom hwtlkcn Siälen förer Sptjran och Re
gementet öfwerEÄerne,thet är/Hugsens blinde bängsameReetningar/ Vpäggelser ochAnlopp.Hwilke/thcr the med
förnufft icke blifwe styrde ocb tämde; ovndwijkligen bUswe
rebeHisch/sättiasrgvp emot si/n Droming och Hcrflerinna
Siälen; then the fänga och sättia afi Sätet/ störtandes ther
med Siälen i yttersta wända och förderf; Thenmär then ge,
nom hwilken the mechtigepä Jorden bliswa krönte med ähra
och Rtjkmkomma i förkoffring/sioor/och större beröm/ än
igenom hundrade ViÄoriervthspridde och sporde vthi alle sy
re Werldennes ändar. Thenne är then/som förmedelst Sämiaoch Eendrächtigheet/ som sagt är/ styrcker/stöder/vppehällerochewig bewarar^tZreroch^e^ubli^uerrHwilko förvmn
HeplWgen mäste falla och störra vthi en ewig ovprärrlig
Vndergäng.

Lis

men

Men sis! hwad är ti! at förvndrarThenne Sanning finner
kvijthennetrjdcn/sine Fiender och W^dersakare. Hwtlke in
tagne afehcras ostyrlige förwi!!adl?aKoner,->ch förförde am
tcnafivlartis ährcgirige Drisster/cllcrafFriL Veneris bcdrägclige löflerä sörktuste/vndcrstä sig träda iKamp och Skrän ker emorthcm som thenBannc rättlkylrigeLycksaligheettn sörfechra. Dthaffhwilkmohörligein5oIen2 och öswermodh rvij
HMgk bewekreznupä chenna stund och ort,- enkannerligen aff
ch^nwijdt flygande
om thenne högpryslige Kröningz
^olennirer och samqwcknd kungtorde/in för E. K.M-tStormech mstc Ororntng eMne/och förE.K. M:tz fötter tvär
(^ueiel ^ederläggie/vnderdänltgen bediandes/ E.Ktacklcs vlyiwärRät-tftrdige saak vrhi hwilken wij ost förtröste
ar sielfwc^uäiria wardcr ost btjständ görandes; bette sig som
hon är/ en rärträdig Skilsman och Domare.
Vnder hwilkens höge beffärm wij til thenGuddomeligc rriumpkerande Lycksalighetenes beflydoch förswaräre beredde
rilarvpsättiaLljsochBlod/alfwarligenhärmed manandeS
och förmanandes hwar och en Adeligh tapper Ridderstman/
som wederdeelcn behagar msimenera, ar han sigpä Platzm
lville här ställa; ther wij honom/ cffter hans behag/ til Hest
och Foot/med stökande och bräckande/t stämpt och alstrar
tvele med Manlighcet möta och begägna/ fäledes/ och i sä
mätto/ at han skal i wärcket röna och befinna/at enSanning
och rättferdig Saak blifwer förfechtat as
L v v L !Vl v n
OchhanöManhafftige Cameradec

kbilaacier och Dorisc!»
3Svr«

KM-GttdelM/W kil Hest/anqwlckc ndk MaMpen tik
KrygZöffmngar.
Z)/ du stadlige Fred! Vngdoms fördärflige Wällust!
Manlige Hiercans Wanckiett stel jör modige Hieltar
Til all Laster ett Dphofs/ Fostermoder i Odygd;
Dugse til mgo som Äljware bär: men bringer a Banen
Daad-löft jysior/ lärdt Dwaierij/ sörgäsiigir Årder^.
Tijd - förderff vthi Leek/ och Fröias snöplige Tienjier.
Freden är him jom Foick och Länd med Lättia betungar;
Freden är him som mod - stim M annen/ och Märgen j Beenen
Smälter a wägh: är then som Förstarne wagaar i sömpnem
Trygger i säkran dröm/ vthi kättia/ och i weeklige Luster:
Wapn och Wäria bli tung/ Slott/ Gräntzor kom- vti glömsta
In til thess ar Land och Riste/ rhe fall vthi händer
Them stm i Wapn st a lura thep a/ och wachm pä Glaset.
Wien/ sii Mars! sii Jag/ Jag sörer ett annat i Skölden e
Dygd och Tapperheet är thär vthi iag misne Discipler
Olwar/ och hurtig gör; Sorgfällig och achtsam i all ting.
Nychterheet/ vthsedd Räd/ söretänckt Qmhugsam och Opwacht
Vpvä all handel och händelse; Snäll/ och dadeligh angreep;
Köld/ Heta' Solsteem och Regn; Torsi/ Makan/ och Hunger/ och ArbeThola förvthan treer; sin Hest weta tnmbla wid astwar;
Sköid och Wäria behänd/ med fördeel i drabbande söra ;
Olycka/ mootgangs stiffter i Stryd/ Blod/ Sarmal/ och Bane
Thola med okränckt mod/ vthan anck/ och omanliga Suckan
Thes äre Stycken/ i hwilke bestar en Adelig dngdoms
Tuchran och ijd/ i hwilke bestcr Ryks Säkerheet/ Almän
kandz-wärn/ Förstars xrijs/ Nationers heder och ähra. ^ .
Ty bör Mig/ för all andre) som hembärs Offer i Werldem
Wyrdning och äkall. TM äre Mig Lydstyldig'/ och hörsam"
L.U

^
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^
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Me che Kraffter i Högdenne boo; som Mennistlov Grs
Vnder Gudars prMge nampn/ och stälte Gudinnors
Dyrcklige Förbild. Jag är chen/ som Mdev allena.

Mölia tree Riddare ^LmsGeseller.
Riddare?lu!o^3tcr kkHgande för sitt Fädernesland.
A»Ätigeföra blodige Krrjg/tilat tmaga mäng Land/och
M fastaBorgar/sättiandessincVrQOncr intet määl/och
^ingen ända: Allenast til at mätta och vpfylla cheras
grundlöst ähresucht. Then doch til at vpfylla sä omöycltgt är/
som atvthösaHafwet/ock mättaAffgrunden. Sädav en wär
Landstöraren ^Iex3n6er, then therföre kallos Hin Store/
Sädan war (^^ru§, (Hiar, och steresom söktekallas En-wäldige IVlonsrclier t Wcrlden. Men tag häller Kärleken til sitt
Fädernesland/ för en laglig oc rättmätig orsaak ttlKrijg: Til
Fäderneslandzens nytta och wärn äre wy alle födde och för
bundne :Lchtherförc häller iagtvara högsta ähra wärr/ läta sitt LLjfoch blod för sinaFöräldrar/ Hustrur/ Barn och
Blodzförwandter/ för Huus och Heem/Land ochRtjke/och
heele MenighLtenkS wälserd.Lhen Romerske (HurtM8 som
grorde sig til ett Lffer til at stillaPlägan/som gick öiwerStasin korte LyffzrM Hwad menar man/huru hög war hanS
förttmsttHögreättfommednägre8r3merellcr Werldzlig ära kunde wedergällas. Doch war thenne hans winst/at han
förett kort ob römligt Wigrnom en snM Död sörwärffde sig

nien5er8 Konung doöru8 sitt käre Fädernesland/ pä samma

we-

kvedergällntttg öewDe.Säbörocktcke eker Edert Nampn/
z tappre öcsmolX, »vrarjj, och Outtäch i glömftä Mu!?ch
tast/ sä länge Solen giswer Wcrlden sittklareSkeen.
Rldder OemocrÄtcs.
KrygandeförFrtjhekcn.
Metafalt thrt som Gudh haftrer Ljjfgifwit/fmst/ som
t icke flalfächta för si-n Fryheet. Man bcgynne pä Elephanter och Leyon/ och lychta pä BLjm och Myran.
Hwtlken sa lyten hon är/ när hon afna gon bltfwer reetat elier
ttlat byta ifrän sig/ och bervara sig tsijn Fryheet.
Zttgen Mation warnägon sin saLmb^ist/och si/nsielfst sörgäten/at hon icke hafwer satt sig i wapn/ och lätttLHff och blod
för Fryheeten: Ty häller tag migsören obrotzligh LaghrHckler wara död än leswa enst annars.
Rtdder Ikeanäer.
Krrjgande för ^eli^Lonen.
(T^fAg söker inttttilat blydka Gudarne med store kostbare
hundrefals Lfter/ Guldchörnige/ med Blomster bc^^trantzädeQxar; ellcrsom chen stpre ^lexsnäcr aj
ce<Zon>qt vndcrlägglamig ^latJic^til at hastva vphopade
Berg af Rökelse/ chcr med at vpsylla Templen och Heltgdoe
marne: Vthan Kyrcklor och Altaren til förswar; gör iag mtg
siclfwantilcttwilligk Offer. Z stadh förWyn/ dlhgmter^ag
til min reene Wtälffens betygande/ mitt Rosen-rpde Blod:
För Rökelse, lckcr iag ojpardemtttalkreda t Lroon brinnan
de Hterta vpgä i Pulver/ Celd och^öök; förmenandest/ ae
thcm

then är Gudaruekär/ och Gudock stäster; somförGudz heder
trittt wärdar vpoffra sitt LM och anda.
Z Andre Inträde föreställes
Lher ^upicko lämpt Venus vthi en Triumf Wagn/som VM
«S ao>»k»asp»aPMeS aff L^ckao/wilafw ndathevnge«sr«vMarttrasertj/itt Alftog» lruflige wäanst.

VLM z omilde/ vcht blod förgrymma de hiertan r I som icke
^Wtäncken/handlcn och handteren ja rckedrömcn annat
Grufsamheek/ Drääp/ Mord/ Ro of/ Härtan/
Brand/ Land-ochMennistro förderf.Ach ! Sachten eder!
Seer mig och mstn Moder an. Öm j ändrligcn wele krstga/ sä
före wiji ock Krtzg^ Vnder wärt Baner sörcs store Härar.
Här höres ock GrM/Iemran/ Weeklaganöfwer otacksamheek/oförffylt Haat/ottvingelig Härkhecc/ Afgnnstoch?yranny. Häräreock Wapn/ Bogar / Koger och ptjlar/ Eeld
och brännande Blost/ Band/ Kädtor och Boyor. Här är
ock Slryd och Kamp. Här warder en flurtn/ sargat/ brän
der och bunden/ doch alt vchan blod och wäldsamheet. IVlams
Krijgländer til atbedröfwa;menwärttilar belysta^verlten.
Iföröden/ wijförökeWerlden. Jag och mtjn Moder äre the
som oppehälka Wcrlden; Me Andars Siäl; och alle Slälars Ande/ ost förvthan faller Werlven/ t ett ögnabteck/ vthi
sitt första <^k3v§,ych oflapade öde.
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Eendrächtighetens Riddare
ThenManhastige
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Beledsagadk affsine Geseller.
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ktiilänäer och Oorise!»
införande

^

Lycksaligherenes Triumf.
Lychtone/ sedan manhafwer vthstädt ä ^arrirBaan/
HM^all wäda och wända; Wari för sitt Fädernesland/
^EOIExet/eller ReliZioa; säjpör och förfaar mandoch
Lckeannat/änthetgräjellgttär/Mord/ och ynkclig äthfärd^
Och är ingen Krtjgz ^rLtexrz etlerOrsaak sä laglig/ och god;
at icke sielswakxecuuon och vthförnjngmärgruffam och lasterlig. En FeldÖstverste gtfwe sä sträng Lag och Orärc, som
nägonsin gtswaö kan; Soldaten läter intet sitt okynne. Thcr
af the säyas krtjga för Altare; ofta sielswa finnas wara
jom kullkasta Templen: The som ftchta för Frtzhetenaj äre
rhesom sicljrvefluta Frtjheten i band och kädior r Och the jom
förmena sigkämpaför sitt Fädernesland/ äre icke sällan the
samme/som Fäderneslandet v k pl undra/och föröda.Ney/nch :
IKrtjgstärinsmfrögd/
^
ZifKrijgh haar Siälen ingen nögd/
Bravera Döden dagh för dagh/
Pä stdston tager intet lagh/
Slätt löön är Wind/och ett beröm/
Som swinner hän/ ltzk som m dröm»

z IMa mätto/ wil man betrachta Fru Veneris och cupr.
öosMe och Rcgementtsä finner maninttt annat än ensöötmdillad ^i!itle,fulr af bedrägeligglysnettj och falskheer/och är
mtet kvärvt at en Oygdälskande davalliere therprhrnnan spis,
lerfintydh ochtanckar.
T her ock L thettaSpel alt synes wäl och lyckeligen wara af,
luptt; sä skal man doch pä Lychtone befinna fig hafwa sanrb,
lat Kohlför Gull/ochflärd i wärde för dyrbare Skattas
ciupLävs Skämt och Mfwar; Mr han glyser bränner han/
ocy Mgar när han smeker. Högre är thet määl som Slälm
ästundac/ ti! syn frögd/ och hugna.
Lycksaltgheeten.
Znfarandevtienprächtig Trtumfwagn/ regerat aff Fredm
ochomfattadtsfTeadrachken/sampt audrebtjfltttao»rDysdrr/fyreNy«frr/
och syre Barn/ som representera Charitatem.

E>Urulänge welen s/s dödeltge Menmflior/ vmfänga ett si,
^gureraiMokn/ för en Gudinna ;en blänckiandeSkyy/för
enSool/mSkuggaförcn Kropp/ en Dröm för en liusitg
Gästebodz Högtyd; Hwad är eder förmente Inbillade Ahrc,
prys r Eder lycklige Framgäng/ Seger och VLQorier; eder
älskogs söte fäsengia/meer änett ögneblecks/iag mä icke säya/
en dagz glädie;Ty ingen beständig glädte beroor t nägot anat
vnder Solen/ än Mig/som ärSlälcnesNöyachtighet allena.
Förgefwes och fäfengt söker man mig i Kryg och Orlog/
ther man kan winna en tzdel ähra/ och snart förswtnnande
roos; Men ingen roo eller förnögningttl syn Stäl. Vtht Venus-Bergoch^llpiäos Lustgärdar/ wancka By styng/ sör
Honlg sötma; Anck sör Löye; och Agg för hugna. Welm j
Menniskior sökia en sann beständig Lycksaligheer här i Wcrldm/sä hasweyt inm wKdarettlat gä/än pthi eder egenDarni»
. "
" SS,

Söker sch märcker hwad eder agM och weegör r Sch pröf«
MreheWkescheremothwar vet isimie swalkanoc llndringfäwardenlrönandes/ aeingenroo ellerchsafins/mhan vcht
«dre egne Slnnene styrsel och betämlelse. Hugsens Rcetnln»
M/obesinnade Mlopp/Vrede/ Hreglru/ ochkötzllgeBe.
Sckrelscr/ ärc che som vpwckckla Hugen tllkebcllion emot siä«
lenes Herstap och Regemem/afhwllkosöller Siälenes ändt«
ilge ruin, och obotlige vndergäng.
Z Fterde Inträde föreställes

Modz-Frldsamheetz Lvford
thersämytt.

^.PO QI, o sampt
17 §
VPPH Berget kgrn3ilS
framträda til at worda ochbewysasinAhrepltcht H. K«
Mttt then Stormechrigste Droming<^ ttk r 5
sHsom ren then förträfiigste i Werlden/ the Frtze Konsters och
Wtzsheetenes Fostermoder och Beforderinna/ siungandeS
och spelandes pH allehanda stags insirumemer.
Z Femte och Sidste Zmräde
^ör»fläl!rs.

EEn RaadpH sällsam fremande wijs/ herligen vthstoffera,
deHand-Hestar; oc ther efter mSkara förnämligsteHieltar/hwilke fordom förförde/endeelaffäfängt Krtzgs Beröm/
en deelaf Alffogzstättta/pHsidstone befinna at al! Menflielig Lyckfalighect bestär t ther/ at man Mer ochdyrckar

Syg)>/ Gamdrächtigheet/ och Urcden/
oe thcrsöre hafwestagit sig tilRidderMOLlVl0^§,ochhattS
Gejallers
och vOrrilels, Partli/ til at med them
Lycksallgheeren somafförbenembde dygder födes/ Kfächta
echhandtzafwa.
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The lgenfundne B pgdcrs
Vptog
Dppättzen StonnechtLgsteDrotttingS

Hälitk i Stockholm den n. d^ovcmb.
Anno clo o!c L,.

Fm som che tre högsteDygdenes ÄhreZroNer/Ständs
Högheet/ pri/s/ och Wälde/ numera t nägre hundrade
ähr esomoftastärekomneistort MistbrukrDthi thek G
the säfom en rättmätig Dygd och Tapperheetz wedergällning
och belöning/intet altid ägnas och tildelaS them som sig om
Dygd och Lapperheet bestcha vthan fast meer och oftare bltft
rve genom Wäld/ tswek/ och Lyckones blinde anstifming/
heemfördrchem/som igenom ttzeras obeftedeiigebrgynningar
ochorätträdigeframfärpgöresigiWcrldenstore/och androm
k», .V».vn», sV»/ yavun rsi-Mk

fl«LWn/k<loK/vcht>htElysifle/ thcr fmnledne Lygvckäre
Siälars Lust-Fälderankomneäre/tydtoch ofta/med harm
och suckan weeklagarrMsä hafwe wijnu närwarandeLiddm
re/ ickeobilligt fördt ost thetta/ett jä sälsynt Ärende til mod^;
thet med mäng andre niicälstande/i synnerheet/ med KKL63.
M3NW och hans Embetz-Bröder/ öfwerlagt och betrachtar;
och pä sidstone befunnit af chen Wichrighcct och Wyrde/at
thenMregerande^u^lrer.sampttheandre Himliffe Gudar
ther om mätte blifwa kungiort. Hwilket och altfä fort igenom
then snälle Wingfotade IVlercurium, blefiwärcket satt.Ther
oppä^Vy/tredie Dagen ther efter med samma 28odidapbckö^
mc Swar^ wrd thenne mening r Al 7u^iter strax hade vthi ast
forsambkade Gudars och GMmnorsSamqwämd thetta
Ärende framställ/och efter ettnoga öfwerwägande befunnit/
ar thetta war ett afchc störste Mistbruk/ som nägonsin iWerst
den wore inrgtarmemlkgm/at thm högste prys/som af werst

deneS

Kmnes vphof/war fatt och förordnar Dygdm ttl belömna nu t cheffe Werldenncs tyder/war blifwinett Roofoch Bme
för them somDygdm hara och förtryckta Afhwiiket/medty,
dm ffulle fötta/Gudz fruchtan/Ährligheeloch
alle heljosamme Dygder ftullekommau-nersta föracht, och
ode läggias/eller med allo öfwer heele Jorden bltfwa biltoae
lagde/och Land förwyste/chet man ock förnimmer pä mange
Orter allreda ffedt wara.Lhetea nu til at förekomma/ halwcr thmAUrädandeJupirergodt funnie/til at förmedclstsammewar aWckadc^lercunum/örmä sinBroder/theElysiste
Fälders/ och framlednes Siäle-Ryke§ Konungtttl at gtfwa
orlof/ochtilstädia/atnägreaf the fordom förnämste behiertade Hieltar/ som ofwanbe:'ttreeÄhreCronorfie!fwe medan
och sedan the funnit hade cheffa Gudarnes Döttrar/ the ährsamme Dygder- them tilatwedersättia och förhöyatiltheree
forna Wyrdm Stol och ständ/ och ther emot ttlae vndcrkufwaochvchrotacheffadligeochMennistio flächtc förderflige
Laster/ jempre che rvränge onde Menntstiorsom them LeforDra och handhaflva. Thma then mildeb Menniflio wälwtl^
»ande 7Alters 2ielp-räd til ar efterkomma/och i trärcket ställazärLwyyärerstijnanpeRtddareenhälligen afheele thm Etylnre ährbare Menigheten och Ridderffapet walde och vchkorade. Och säfomwy en god deelaf Werlden/ til at igenfin
na rhe älskeligDygder igenom wandrat hafwe/och pä fidstone
stwälaffthm wldtflygandt Gudinnan BvHtet/
i»ckrwägobfördiför.öfwkrr,msM>)afWfwc^oIIiiieoch

K>il<

callioveäreblefm^rwissadL/ atthe nu eu Wg chd hade sig
vpoehMt / vthl the Nordländifle Werldennes ändar/ tijt och
hela parnaMis, tilat hedra sijn och the Dygders storeB eflärwermnas eyen Mechrige Nordländijke Dromtngcns fökli
ftäenve Lycklige LröningS Fest/ sig giorde resefärdig; Eä
hafwe wii ttWamed sielfwe?2MLlIo.och ther äboendeDygdprstsande GudeUgeHerffap/ til samme ända och vpsät otz hijt
hegifwit/ och som berättar blef/ här sammestädes the odödclige Gudars fostercwtd Namn/ ^elLZio, pruöemis, zuliiriL,
'rem^erLnria^orricuäo) onder högstbe:«HerskcrinaS mechtige Hägn och Bestydd/ iönflligitflor/ och almanna Wyrdning igenfunnit ochandrabbat. Och therförejämte them haflve högsteOrsak tilat betee/ochiWärcket bewysa H. K. M:tt
til Ayra och Wyrdning/ som helechen Dygdälstande WerlVe ngärna bckänner/och sig ftyldig finner til at beteeoch bewijsa een alle Dygders högnrechtige Beftärmerinna/ och the
parnrMke Gudinnors vppehäld/ och milde Fostermoder.
Hwilko wst med wäre beledsagade oftabem:l« Dygders Astuudan/ samr ^o!Iom8 och Helliconi^eSystrars enhälltge li!<
stämande/hacmeottlbörligen och wälförttem heembäreöst
tver g swe/ oci bänder ställe högstbe:?treduble DygdeC rona/
Konungzltgtc Ayre Ständ och Wälde/ samt ett odödeliglt
beprtjstigitNamnoch ^Ychte;Ther iämte wtj til at för wär decl
hedra ochbepryda thenne höglofligeFestochSamqwäind/s^
som och til ar bcree thet Hög Adelige DygdälsteligeFruentiMbrtt wäk Timst och SLyldtgheet/ äre sinnade och beredde tik
at anställa m Ring-och Kappränning/ rher med emot hwar
schen Manlig betziertadRiddaresom Lust hafwer Sig ofie-

ilwtsjttia/ at handhäfwa och echM.i. At Wn bör bekMs
ochkrönaswed bemr«Nhre-Krona/vtha>, »hen/som thetge.
nom Tapprrhect/ och theföretaldefemDygvers btjstckw för«
tienthafwer. 2. Acalla Redlige Ridversmcki cire flywtge at
tckc allenast winlckggla sig om bemr"Dygver; vtanoch ihem
NI at förswara oe förfAchia/ Mtet achkandes/ LUeller Blo»/

«ller nckgon WerlvenmswanMge FstfängM.
S.LLI6IO.
k0EM5.
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Z Mande Lrdning bliswer Vptoget
anfört.

r.TwäMarffalckar.
2-EnPukeflagare.

?. Sex Trompetare.
4. Mo Patrini som föra Lantzer/ til Häst5. Twä Marfkalcker.
s. nercurLurmedMWlngchicrm/ochmedOrmal be,
wickkadeScaf.
7. Olol-ia emellan twä Riddare. Then ena pä högra sijdan/
affänd afviAnit3T(thet är Ständz-Höghect) ärAädd vtht en
footstjd Kiortel/och bekrönt med en Lormkrantz/ förer isi/n
hand een gyldeneLrona.Then andre pä wänstrepjdanafsänd
af?0tett38,khetär/ Välde) klädd vppä Römerff och häller
t srjn handitt bart Swerd/Lhervppäeen Fästning sticker/til
at betcknaat swerdttkanflgaL! tmgpnderkasta.SielM 6Ic>
' N""

1

E

med kil at b«yda/ ae Ähra gifwer Rtjkcdom, och är lhet
högsta som Werlden eftertrachtar.
S. TwckLameler/chervppcktwä Morer rftda.
9. Näst ester fölter Berget xamastu- cher m konstclig
Watnkonst vthgiuter smeklare Wamsprtnger. Oftverst vp«
vä sitter A00II0. sampt che 7!ijo lovis ociMinmotyncsMöt/
trar/ Lärdomz och Wstsheetz Gudinnor/alla Pä ätyMge
Inlirumemer-sssekandeS/

io. Lher cfterfölia Kauo och Iviemori3,(Fomuft ochMnne)kläddtlänga footsljda Kiortlar^äuo bäri ftjn hand/ em
Spijlra/ cher vppä en Arm mhfiräckt vhr Skyn eller Himmelen/ häller een Bookt handen. Ther med til at tilkänna gtfwa/
atSiälen eller chet Mermtfklige Förnuftet flal reZuIera ftg ef
ter then Lagsom ostgifwin är ofwan efter af-immelen/thet är
then Naturlige Lagen/ hwtlkenOst GUdh hastverinplantati
wär hiertan. Z Boken ftär ock strifwit/ Lroo/SY Hwem.
l^emoriL bär een tilstntenBook/gtftvandes ther mrd til at
förstä/at Wftöheet och Lärdom/ som tBoken är författat/är
aftngo nytto/med mindre än han är kommen Mansens wett
ochMnne.TyMnneärtckeannatäneenflutkN Book.
H.Twä?3trinL.
!2^umL?om^iIiu8» sörerwidftidan^eliAio.som förer i

?om^ejv§ förer hoos ftgkru6eriua»sombärihanden en
Spegel wtcklat med en Orm.
L4^rus förer iempteftgiuNma,hivilkenförer thanden ett
barr Swerd och Mcht Skälar.

MM

A luirmdLlar, förre lempenntiL. HEett häller
Vppä si/n hand en Watnkanna och Mndsaat.
16. ^exanöer IVlaZnus sötek k^orriwäo. HMkM
förer een Gyllande Stod.
17. HZnmKal, vtht hwtlkens Person betecs en Lap

per Krtjgs

Ocneräl.

18. Lher vppä fötta tolf Riddare.
19. En herlig vtharbetat Wagn/ dragen af twä hwftte
Hestar/vthanKntschellerdrijfware. Baak vs)pä Wagnen/
ecn Werld Kugel/ hwilken brinnande/ igenom sin afgäende
Röök tilkänna gistver Werldennes Förgängeltgheet. Baak
dt hi Vagnen sitter een skön wäl-vthsmyckiat^ungfm beprydd
Med een gytlendeLrona/ hällandes vppä sijnKnä/enKryddpotta afatlahanda ffönawälluchtandeKryddyr ochBlomor.
Lhenne wil betekna/ ac all Werldennes Prääl pchHerlighcet
icke annat är än een förgäflig wanstelig Fäfängta. Thet sam
me och beteknabmed 1empu8(rhet är Ttjdm) Hwilken vppä
sitt Huswud hastver ett T timglas m ed Wtngar/ til ät betyda
Ltrdsens Flychtigheet.Z si/n hand häller han en Ltja. Fram
för honom stär ettRökekäril brinnande.Baak oiy stär ettDödehufwudmedtwänne Dödas Been. Säsom ock bredewid
honom sitter en litenPllt/som bläservchvthläter iLustenBubior. Alt betyder som sagdt är/thet Werldzlige wäsendes Fäfängta.
7
Sidst föller.
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