
Han mäst Sik Adels Stand t Ungdomen förbyta/
(Dy Han aff aidre Stamm: än mÄga som stosrt stryka 

Ok ropa pä stu Ätt)'red Skada affSrö-nödh/
Han måste joria seen Sm kiarste Makas Dödh. 

Hwem kannOlijckor fleer jom honom hänt bestttfrvg? 
Uti then längs tidh°Hann här t Wärlden Ma/

Som ickewore fä/ dy Gudh behaga sa 
Gudh leggerthe» Hattkiä^ haexstörsta BöMttvL 

Den Salig döde Man haer ok sä rönt Guds Nade/ 
Scet mängen gladan Dagh fränÄugstfrij ok stan WU 

Gudh haer Hans äckta Säng högst-underligen krönt 
MädStnwatstgnandHand/uk för hansMootganaW 

Mäd Sex og Tiugu Barn/aff Hwikke Harr mäd ND: 
Snart fierdeGlcckten jaghBarn/Barna Barnens Löije: 

Slj huru rrilldwärGudh, moot thenna Mannen wm 
Att Han ku.;d kallas ^aer/ ok tAlDde? ^Ux.

Fast Han En Fremdling war längt bort frän KodselbyM/ 
GaffHonom Gudh lell Nad att Han igenom Dvaden 

Weff älstad aff Then Hög / ok wyrdad aff then M/ 
ihe Hans Fromheet/ imlpthans redli Hietta M 

Mm ah nu är Han Dödh! bör wij dä ikke gväta /
Ok mäd Ssrg-kiagand Suck hiert-vnklig jemmer-lM 

Ok sardels I som Barn/bör icke Eer mäd Pust/ 
Besucka thetta §ijk; Ney bott mäd att Olust / 

Iwetenatalltmg hwad som til Wärlden födes/
Haer mäd sigh Hdes.La-gh/ atthet en gäng mäst Hdes/ 

Okserdels Menniffian som inte kan bestä/
Men mäsLe hwadanHan först kom/ til baka A 

I hafive större stiäl/ thenHögste til atprisa/
Som Er sin Godheet haer sä rundlig welat wisa/ 

Oknnmthen Gälle Man trl Eders allas Fröah 
O-wanlig mänga Gr/ dy wnren wäl förnögd /



Skriftek

WH hwad Then Högste giör/ Som alla ting wäl lager/ 
Han gifwer/ när som Han hwad somOfi kiärt är tager/ 

Han älstar mykket mehr hwad ssm w-Z hälla klätt 
Än som wiZ giöreSiälff/ hwad Wärlden ey ar wärdt 

§het rager Han tt! Sigh/(Herr Broberg är nu gängen 
Dl 8ioo, helga Bärg/hwarHanmäd Ängla Sangen 

(Et TrrFalt Helig) Gudh lofwfiunger/ftij frän Pust/
I obegrijplig Frögd/ ok obestrifligh Lust.

Mj som kwarkefwe här/ wij wele alt sa laga/
At wij beredde fins när som ofi Gudh will taga/

Ok aranneligh see till thet wij Ofi sa bete i 
AtMSmaana säwählsom Hon-mjdedt/mä ffee.



l/

GraftSkvister.

Hiattans Sorg/
Ok

SLäia'Tröst/
När

Nuhoos Gud sallge 
f0rtz'om Kongl.May h Troo Tränare ok ksAoe öfiver Ms 

Brunk/ jempt förnehm Kröp ok Handels
. Mann

Hreborn / Acktad ok Wälbetrodde/'

Sk,
g
T

Ntt Hög-ok soickcyk LtjkfolLies bijwirran Jordfattts i MG 
ttp-Kyrkia dm i lumj 4nao 167;. - 

Wälmmt stiftad/genom 
L.uciäoc Then Kiyckilge.

Le

I,
W

l^all Jaghintet fa fvmstgh wäl borde ff^Mer/
^Ok Andan intet högt op pa p-rngsten drilmer: 

^fauIagh imelnogh befnckar thenna MANN 
Som nu ttl Graftvens förs / Sagiör Jagh hwad Jag W 

Ey ,om Jaab wrll ok böör / för dy Jagh fritt bekenner/
At mtet Olyck^F-allcEns Hmta fa hart fpenner)

Som töet som steer mWän/ man taar mäd högre Mödy 
SM egen Mostaaug moot/ ok stacks L rockens Flo-H ^ 

För hwad mighLwäLicr S.äkff/ an hwad En rätt WänplM 
Km vti Hmta mit en Wänstaps Gnista lagar /

Dy bwar begrata Lör( Som är en ärlig Marm)
SVn WäNs Olycka sä / fSM vsviö snäckan.

Herr GCHAEY när jom Jagh först Eert Sorge- 
Bleff Ma Gi nnewörd' igeni-m enda Ora/

Ok hälft när Edert Breeff rhetfamma Bodet baar/
"" migh genom Hmta t staar
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Waf-SkrM

l/

laa hade reda tänkt hmleds Jag stulle önsta 
M Köad ek allan Luft / när Sängen stullegrönsta 

Möss en liten SCHAEY/Iagh laga reda ti!
Ok hade nogsamt Stsft ywar om I^gh sirftwa wrlls 

ftMh tänckt en Lagerkwrft kring Waggan til at linda/
Mleds alstöns Luft hoes Eder samman-binda/

Menah! nuwandlas här allFrögd/i Suck och Pust/
Min Lager / i eyprss, all Gladie / biijr Olust, 

mäft förGladre-Rijm nu Lyke-Klagor Lckta/
Scen Iagh Eer äldsta Stodh ey ffr til Falle swikta/

Män Melswara fäld ok beotköft ligga ueer/ '
Aä kommer okkast Grar na? man som gladast teer/

Gik Himlen öjwerdraer Moln - Kappan / Linset twiner 
M Solen i sir Skyn mäd längste Stralar stytter/

0k Dagens stiönjte Stund ti! Lust ok Gladre satt/
Aff Dimman öftrerhögld/ forwandlas i m Nati)

Lhet aiör migh hiertlig ond / hwad sta! mg da ^ beklaga 
Hwad mrlde Htmmlen gtör/ hwadGud haertäkts bott-taga? 

Wist böör man klaga ah! wift bör mädevnck ok Grat 
Bas Öga/Hierta/ Muun-/ reeKwaal okIemmer 

Whöfwer chetta Lijk/ som nu i Iordin gEwesi 
Mäd hwilket Nedligheet r Stött sk Mullen hafwes/ 

MädhwilketHErrans Fruckt/ NätLwlsan ok all Dygd/ 
Syns siyga Himmel äthj ok vtaff börlig blygd 

För Wmldens Argheet Sigh aldeles undan gömma /
Fördy atJaahhwarMan(som Mann ar) Horer domma/

Sm therma Salle Mann / mäd maak- WAre-Rooft/
Ok sucka innerltgst ah! ak Herr Gchaey ftn Ksoss 

Som Swea sä har tiänt/ at H. n sin Konung trogen/ 
okaltijdh tianftigh faus/ moot allom redebogm/ ^

Sä langt som Dygden han / then M/n mord Erm.r 
Then-bäde Kong okKnap/ Then Siadh okDyg» HE

sk fr



Graf-Skrifters

Hur Han sin Konung tiänt ok hela Swc rges Niike/
Mäd Huldheet ok mäd Troo/ (at fa är honom liike)

Weet hwem som Honom känt / eysa som mangen M/ 
Then Gagnet vthi Mun/iNäfwen Skadan för/

Ok fiiker rnäd all Flijt/ men pa sin egen Nytta)
Then mehra häftver kull/ an till at underftytta 

Mäd Alfwar joker/ Then Sigh siälff will giöra stoor/ 
9k Pipor stär män Han i tiocka HuaHen boor.

Hans Sinne war ratt Sinnt/ Thet nogjamt The bewU 
Gom wor hans Hfwer-Män/ ok alla samman prijsa/ 

Gom Honom lyda mast / Then undergifwen waer j 
Bekienner at Hann mist Em Herre/ ok En Farr. 

Han haftvernär som tidt misi-lyckte Ähren stulpit 
Snart hela Landen/ sit Bruuks Folk 1i>k Fader hulmt/

Ey sasom .osta steer / madh bkat Förflagh ok Nadh/
^ Ney hwad soin tiänligstwar mäd Nadh ok uti Dadh/ 
Dy finner man ey En jom ond omHonom döm mer/
Män rät aff hiertans Grund/srijmund Hans Dygd beröl» 

Hans Oga »tan ^lärdj Hans Hierta utan Gwijk/ 
Hans Mun förman List/ Hans Hand afgäffmildch 

Llager mangen nu hur haer osi Gudh bedrötwat/ 
Igenom thettaAall/ at Döden ftan osiröswati 

War k Radh! rwrksam Tidh/warHielpvthtwär Mhj 
ZDäv Tröst uriwär Gorg/wart halfwa List ärdödhr 

Sa klageIjomBarn/ sa klaga allaWänner/
Sa klagarhwar ökEn/fom Thenna Mannen känner j 

Ney/mycket mehra känt / Han är ey mehr/ Han waar/ 
Ok ingen ting hoosi Osi än Dvgde Minne kwaar. 

Dock hemmen Eder Suck/ afftorcken Cdra Tarar/
Then Högsta är lell blijd/ saft onrHan Edersacar/

Han haer Eer Thenna Man forunt sa mmW Ähr/ 
Hwar lage för then stuld at Han ok ja dijt gaac/

HWl



Graf-SKM

Hwar tbenna Sälle Siäll mädh alla Englar samman 
Sich gläder MhiGudh/ ok outalig Gamman/

H medler tijd ja lam ey höras Klage - Röst.
Mm Thrn jom är ev Krist taagthettaml Cen Tröst.

Hen som rät Kristne Tanker 
stadigt Hierta bar/ 
kastar sit Hopps Ankar 

Gudh som Hampnenär/ 
l later Sigh ey sträcka / 

hwad hätft wara kann/ 
ans Modh Olyckor wäcka/ 
Atstyftsta som en Man.

Kast supirer hart dundrar/
Ok neer mädh Äffian flaar 

stgh eyftosrt förundra 
Van reddes ey ettHaar 
st Jordens Krest blecff brarler/ 
Ok nM'rGraffwen ga/

Lekt kan Han hecl osträckter /
I siälfwa Kalle sta. 
län om Gudh täckes Laga/ 
)wad han höllt ltust ok sött/ 
a plär Han ok full klaga/
Utaff sit swaga Kött, 
en affWaan-hopp sa lata 

Hedna/ Han ey weet/
Mehr ä-.l T hen nij nu grata/ 

Weet vtaff Dödligbeet.
Hwad hafwer Gudh bort tagets 

Lhes s-M Ler mäKwar kiär^ 
§fr , Hwart



Awart haer Gndh-nom dragetk 
Dis t hrvar ev sndk mehr ax: 

Hwtw Sälle Siälar lifwa/ 
Förvtan Sorg ok Pust/

Hwar wij ok stole btlfwa /
Hoos Lhem t äwig Lust.

Dv byten Hiertans Iemmer/
I tystan Siäla-roo/

Gudh lindrar hwad Eer klemmer/ 
Om I man Honom troo/

Ey kan man någon finnK /
Som stadan häller godh/ - 

Lell kan man Sfwerwinna 
Alt/gensm Tä!amHdh°



pa Grimehelm/
Adel ok Wälb:

Herr DANIEL BenM» MermskM
Til Wilesiad/LWaholm vk Löffhombra / ete. 

Hmtälsiade HMs Fruu/
^ Hög-sör-nehm LWllies »arwaru/ <

Ivrdsattes de» r. )umj änno 167;.
EnfaldUigrn framställ ak

L. §.

N icke ttzen rätt sällihen Sudb behagar kalla
somsivNedh'

Fö;byter uthi Lust/ ok Lnftv far aff sm DödhL 
Ca lav ge Menkstran här r Jan merdaken Wrrer/
Ä han- l § lft"k döth / t fak han mt e klifwer 

Mädsme Tankar op/ ok warlrg huxar om/
Hum han ms

liUi v

WWWMUS ^ i Z
W,WO^
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Gkcrf-SkistsS

Män sällok rrefaldfäll! then somsigh weet at wenda/
^ Hwart Himlens Geg6-Steen draer Sinnet/ then sin ända 

I början ok altijdh/ hchiettar: then som gää:
Gnabb-fotad til sin Grafw/ och inte miKlvndL stäar 

När Hde fodrar pä/ en sirjk blijrinte blindad/
Aff hwad pä stijne skönt/ ey injöfwd/ mindre lindad 

Uchaff Wällusts O-!ust:Hans aträ hafwerkiär 
Hwad som hans Himlist Siäl lijkt/ok hwad äwigt är/ 

Iumehra dähanshughftanthenna werlden wijkcr/
>Iu högre gar hans Siäk som otrött stadigt fijkev 

KranrhenneDödligheet/ok hwad som kallas Wärd/
Flyr lijk som Orm ok Tifft ba Wärlden ok thes flärd. 

SomFogel-KungenOm när han t Lufften stiger/ 
Kkgenom Wingrans Krasst högt öfwer Skyna flyger/

Tit Himmlens Stierne -hwalss och mäd sit flygand', lopp 
Syns köllia Solen fiälss / at hinna henne opp.

Et sa högt sinne som wil i sigh sielftvan wijka 
Ok aldelswara sit/ behöfwer intet twijka/

När Siuksom kommer pä/kan pä then swarta Dödh 
Förvthan blundan sij ok lägger all sin Nödh 

För sina Föttermer/kan intet öfwerwinnas/ ^
Aff nägen Olycks Stortn/hur stoor han kan vthssnnas / 

Gar vthan ophäld fort / ok wänder intet om/
Gar öfwer sigh / til Gudh/ frän hwilkcn thet först kömr 

Lk låter Jorden stä: Lnk fom en Eeld sin Laga 
(9tär han far öfwermakt) op under himlens baga 

Mäd liuja gnistrar fläc/ atingen hindra kan/
Sa är thm sigh först siälff/feen Wärlden öfwerwarr. 

Then gar rättwägen fram- Okhwem wlll ey thet glöm 
Nu som wij weet at all Ting Döden hoos sigh föra /

Ok inte? vrhast alk hwad nagon flit ell 6ie/ 
Körntan Hdeständ (l-m stadigt) stadigt blrjr. . ,



Graf-Skristerl

Hm seen som WärldenWärld ey alt mast hädan fara: 
Haericke Tijden Bngt med Gammalt samman paras 

Och eyMäd-Äldren stsnt/ man taget alt sin koos/
Root/ Lörnebuflan / ok mang bratt 'bortwWand Roos/

W Böllier vppäSiön med macht hwar andra driswa/ 
ykwälta för sighfram/ ok ingen Wag kan bliswa 

Orörlig vti Storm / sa drifwer En En ann/ 
PaWärldesssua!päd'Haaff/Barn/Gambke/Kwin'okMan 

The maste alla fort: Dv Döden kan ey ftona /
Neh-ra en Kjkan rärt/rhen som bär Spstr oZ Krona/

OS then som daaken PloZ i rijfna Kläder gaär/
Een David som är! Kong ell' een som wakkar Faar/ 

A!rhrvad som blijr/flye bort/ Degvnsien afiar ÄnSen/ 
Lhet lär Naturen sialff/ dy marken wäl ok wänden 

Ehrt öga hwart I will/ fa kar I kännas widh/
Hurr all Ting moot hwar ann vti ssrildlig Frrjdh 

Hkstadigh Wäxet-Stridh/hwad som then Timmen Ms/ 
Snart äter ok tidt asssin IammW förödes/

Ga waxlas Watt r Torr/ uppa ctt underjätt 
HMVki kalk! sä blött i hardk/ok klmgr i Lätt/ 

ök aldels twärt emooklom Tijdren Tijden ffiffta/
Hk LlemcncreN ssgh mäd Llemevrccn giffta:

Dy giör Lhen aldrabäst som öswertäncker wä!
Ok joner rät! för tbet som äwigt blijr/ sm Sia!- 

Lhen Sinnet effter sin sörmago högt vphöyer 
Hk Kroppens Jllste mäd all giörkg Krasst nedh böyer 

Beskadar med sin Sial fri! frän all Wärbflrg Pust 
GVdh/Then thcn jmakar här en declvthaffthen Lust 

Som ingen Dödlig än tilfyllest weet ok känner/ 
WMdh/Dödh/Sathan/Synd okWärld hans Hierta brämr 

Nar som thet brista wtl/ kell han i Sorgen lecr.
När Lifwes trötta Skepp far stryka Seglen mer-

Gg Sa



Graf-Skristek.'

Ga haer then Ädla Arnu/hwad WärdMtwar förakta/ 
Okalttjd smn en Krrst rhet Kviga betrakta/

Satt SymoZ Sinnen tit thet hwadssm äwtgt staar/ 
Hwar Hnulrss pab-egynt Krögd aldrig mehr förgaar.

Dy är.hon ok sänn hwar hon Guds Godheet smakar/
Ok för hans helga Stock mad allom Helgon rvakar/ 

Iobegrijpkgk Liuus förvtan någon Natt/
Lcer ach allWarldens Pratt / i rhet at Hoon en Skatt 

Som mehr än Himmel/Jord ek Alt / kan trmmlrg stida/ 
Llläwig Äwigheet frij frän all Ängst och Wada 

Som rrycker ost hwa? Dagh/ hwar Skm.d hwareHgnchW 
Til Lhes wij ändlrgh na war LUz- ti dz stdfte Streck^ 

Then Salig-We -Kmun haer Döden öfwerwunnet/
Ok är i Hennes DLdh / ak hwad döbt war förftvunnet/ 

Hon lifwer äwig-rlall / wij willa krmg iM-db/
Ok finna (när som wij minst söka) tidtwar Dödh.

Hmmanga hörer man med sorglig Roftbektaga/
Ök jämras Ah Lu Dödh; Hwi kunde tu.ey taga 

Cn annan ? Som fnll - trött ok mätt aff Kder war/ 
Thm Himlen lijten Frnckt/ oö Wärlden ingen bar. 

Lhen Arsmhett/Kyffheet/ Dygd/ then alla goda SM 
Körfmädde/okhöltSkam ok Odpgd/ sör en Heder/

Gom mästedelen sins i Wärlden länge groo 
Lijk som ett Lager-Trä^ hwi watt' ey Dygden bos 

Härlengre androm til er samalt Effterdemme?
Dy man i Troheet kan gre thenne Fruun Ber ömme /

AL Hoon war from ok k^KV/Mtid/ wänlig Vkan stvW 
Ja M i Dygder Howwar meh« än tusmd rtjk/ 

Dock hwar til äret gott at man sigh sä beklagar?
GBLH eagar khenri' Lah jomhono^ bäst brhngSk/ 

Wij mäste fZrthenffmd ok wara wäl ttkfredz/
Ok gifwa. grannan akt thtt wi j ma sta til redz !



Gmf-GWs.'

M GVd ost kallar bemm/. fä chetta Lrjk begrcka/
Mwij belänke Lhek ost ingen Sorg kan Ma/

Hssn kommer ey igen tt! ost tilöakars Htjt /
Lell haa wij een fast Lroo ar en gang komma dijt.j 

ykrffter alt hwad är med tiiden matt' för-swinna/
DZ siälfwa Wärldenlar mäd hastig Eeld opbrinna/ 

Ga ba! khen läste Krmrs Äsrömm.ja lättge sta i 
G« Länge ttägW katt Sijr hroar Hysn wistgKM.



Graf-SkrM'

O-MkWrjffnelig ^mrramk»
Till

Zttersta Äre.Teckn/
När

KonA May-tz Troo Man ock k-vikoör
8screcersrs»

Me ok Wälb. Herm l

M WW LWM« Wenm/
AffHög okFömemt Lijksellie KristhederligenIord-M 

l Stockholm den ir.^uvli, ^voo l67Z.
Pä Grafweu sörgrligen satt af

I.. /. 8.

ktpomsas träd fram/mädSorge-Nim / ok ^ 
-Ar genom Frommas Fall/All Dygd blijr daglig swG 

Ok småningom taar aft/trllthes flättmgm kwaar/ 
Som om beträngdes Nödh/ then minste Om sorg draer/ 

Är thtt ey Sorgen wärdt/ bör man ey flijke grata/
Som Döden tager bort/när the bäst kunna bata^

Sm Konung sörst okfremst- ok sten sit Faderkand/ 
Igenom högt Förstånd/mäd Hufwud ok mäd HE 

Gom troget Hierta/ rätt ok ärligen betiena i 
Sttn är themsom i Nödh hiekpriZke Händers läna/

Hwrm är sä känste! - löst aff Sinnen at Han kan -- 
Mäd torra Hgon sis orörlig/ hwad en ar; n 

Mäd Sukkanvk mäd Pust/ inäd salta Tikar Mer/
Ok mädHtttt-kwäwiand ah! (fast fösnngt) kallar äter/ 

Hwem är sa grym at Han hsel obewckter biijr/
Mr Han sin basta M an aideles Mllia sijr/
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' Grsf-SkrM.

KM ev mehr wänder om 5 wist mast then wara födder/ 
M c-ucs- öda Berg/ mäddrake-gifft opgöddcr /

grym som Drakar Sralff/ ok mehr an bärge haM 
Mehr än som flintan fast/mehr stahlfast än som Stahi/

§v kennanagon Dygd / ell hwad som godt är sakna/ 
UMstnSÄnMSömpn ey noqensm upwakna/

Ly wtta hwad som godt/ey märka hwad ond ar/
Hwad ingen kenner thet ogingen man begär.

Menthen somKöttok Blodh haer isit Bröst ok Hkerta/
Han finner wift en Sorg/ Han finner wissan Smerta/ - 
^När som en Dygde. SLodh sa hastigt faller kull/

0k drager Dygd ok Konst mädb Kroppen neer L mull. 
Hrvem will dä mädh godh Skral/mifiwkkia thet wi) förra/ 
Sk rhenna döde Kropp (t ställe för dyr smörria/

Äff Mirrh o? s!os, aff Leorion, ollbgll»
Hk hwad k!fi 82bs gler-liiksom hwar Krist ar waan 

Mäd mattlrg Suckok Pust Sorg.salta Tarar spilla/
Kring om thes swartaBär/ dok ingalunda wllla /

M stäret giernaril/at ingen nog kan kmga/
Lhen Salig Cälle Man/Then Gudi täcktes taga/

Om man betraktar hwad/ finn man r Honom mist/
Meh§ än lem KWSN troor dy thet är sant ok wift/

0m wy hans Lejwerne /frän Ungdomen beirackra /
Ok huruHan alt ftamgijnt leswat merck ok ackta/

Säläre wij fä fi! at Thenne Mannen waar/
Then jomti! Konst ok Dygd et seUdels Sinne baar/

Dgh kunde suller här hans Ungdom langt affmahla/
Förman gfunds-Munn i mmfton till atwähla/

Hans Öpkcmft/Hans Bookwett/ ok bwad som ellttft mehr/ 
Hans länga Rcejor reo, men at al! jädant sim



Graf-SkriftB

Mns Lidhen alt för kort / dy wlllIagh häk widh stahna/ 
Ok ey m lanz-off-Skrift/men effterSedewana/

Eu LnS- dickt stslla fram/Iagh lemnar ti! en ann/
L hen Säste Mannes Rsoftsoln mäd rnehr lärdom kan 

Föräwiga Lhens Nampn/ sk rätt Hans Dygder strism/ 
I äwighetens Book / pä thet the äwrgt blifwa/

HosH Sätta Wärldea kwaar/ mit weet gäer ey sä högt/ 
Fast om Iagh qiema will dock gär et ak for trögt- 

Likwäll sa kann Iagh thet mädh högsta prijst berömm/ 
(Om hwilket Iagh lell minst för andra weet at dömmci) 

At ThenneSäste Mann iSprak sk Konster lärd/
Sa ai för Tuftnd han beröm ok rsost war wärd/

Tscm war Honom sa som Modersmale/ wälfla 
Tet jempt franlöffan HmiuthZfwer mattan älsta/

Ok hwad for Lhal ännu Sprak-fahmr hasta krär/ 
WaerHonsm bättre kand'/ än Migh min Swensta är! 

Then Hans Tudfrnchtigheet och Fromheet wille prysa/ 
Ok alla Dygdren rätt / hur Han Them brukat / wijsa/ 

Mast therutinnan langt/ långt mehr första än Iagh/ 
Okföm thet kunde stie för andad's thenne Dagh.

Om man Hans trogne Tianst rattligen Eust' affrita 
Ot tee/mad hwad för ijdh / Han altldh Sigh besiita 

AtfiM-rs Trogn ok m-st L-rrZl. ^gjsstet,' 
Rättsinnig mosr h-aar M m/ Reen uti sttt S-rmO 

Mast manen Större Skrift (än Iaghrmämpnar) stttfm 
Som kunde kommandom til effterdömme blifwa/

Uhr chen the SpegebM fustkomlig/ kunde stj/
Hwad som hwar gröra böör/ok hwad som hwar bör W 

Mäa tidhea hastar bort / thet kan Iagh lijkwä! sälja / 
.Troft^.smurZaster°tand! then ingen Dygd b^r mäha/ 

^err Acenners Hierra brann/l Trona mosr siu M 
I 'Lpshsek mo-t djz; A-HZ /ok efter H;m!snö BE
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'Gms-SKM
>1 kiärkk mssr Krr wätt ok mosLfftt räkra NäAa/
Mns Qga sägh altidh/ pä OudhokMas bästa:

War utan List okflärd/ ok en rätt redlig Mamr/
Som Honom Thet Beröm/ otwMgt gifwa kan/

Lben Honsm rätt haer känt. Hwr stal ruan da ey klaga/ 
NDygk-Folks he^en blispaff sirjke fall sörswaga /

Hwem kan nu intet sij ok troo försanr ok wift/
Atwij Ithenne Man mehr än wij wete/mist.

Jserdels Ädle Fruu/ hwis Slä! med ffräL bedröfwad/
Wdevt Hiekta halfft är genom Döden refwad;
I Unge Barn än mehr / fördy at Eert förswaar/ 
Jgrafwea legges neer/mäd Eer förr krärste Faer.

Dh böör slätt ingen Eer pä nagot ;ä t förtänka/
AtJ smchttta Fall hiertinnerlig Eer kränka/

Sk falla Lamr/mäd en jemmerklagandNöst/
Dok Sorgen som Sigh böör/ ok tagm ti! en Tröst 

Mndh haer gisrt Eer Sorg/ Han kan ek Glädie stänkta/ 
Ur OtySan som störst / ok wij som offkast tänckia/
Msta! nu ftie!pakull/'Ney/Ney/Hans Fader Hand/
A ' ty förkortat / Han Sam-knyter Äckla Band/

Hm kan ok när 'et tidh them ater fonder stl ta/ 
hy Dr wij ldwLast/näc fom wij osi beflina /

Sm Kristlig Talamodh/ Hwem kan sta Gudh emoot s 
Lhen sHmEer Da dan giör/ Lheu samma week sk hHHt 

Wftär uthl Hans Hand/ När Honom täckes kalla/ 
Wstthmsom fastast star/t pa thet/han sta kan) falla/

S mehr än faligt Fall! igmsm 'het man. gar /
Dist dwar stift ttkän Fall / altäwigKZe» star.

Nr rhen stull ÄMe Fruu afftorken Edra Kinner /
JemtEna Unga Smä/ at ingm Tar mehr ruiner/

DvGndh Then Högste är ju Änkiones förswar/
Han ichyk alrrjdh bbj The Kavep- lösas Faep



Iordift Pust/
Himlift Lust/

Som
Fordom Kongl, May tz Tros Msn och MS 

Reitemeftare/
Ädel och Wälborne Herren,

KRONBÄRG
TMHamstawgkokLijhna/
I Wärlvcn funnit 
I Himmlcn wnnnit.

6. /ulij ^nnc» 167;.
Ester Bsbagh ^

Enfaldeligh ok som hastigast
jhugkommrn af

L (7. O. D. 0 -

!uad Olyks-fall/huadSorg/huadMöda/huad A W 
- 'HwadförOruftigLust/sförutanSkammaMM
Ok plägar Them jom här pä wllla Wärlden boor
At insett pinslösi / haav roq i bästa Roo- _

Hur tusend/tusend fäldt/ är hwad Osi usile plagar s 
Sä atwij wältas kring i lijk Haftves jalta WacM/
I ftadiq - yrand Storm / aff fäfäng Lust / Mods) / 
Frän Nödh/ till twijksamtHopp/ til thesi war wisscrM
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Graf-Skriftek:

h'föl!

^iör Ändan uppa Alt / ok wi> frän Natten känga/
O Höga Himlen op/ igenom Grafwm gänga:

Dy kan hwarmädh gottsogh uthroopa (hetta Noop/
O fåfäng Fasättghett:! O WfättZk alt i hsop !

Betänk hwem som en Krist / (minst Mennistla) wm heta/ 
Hwad o-utalig Sorg skPkägorO§ förtreta/

Sa snart wij Wärlden sij / (om icke nästan förr)
In till wärt stängde Lijff/ Offyppnar Luffens Dörr.

W Hwad kan M späde Barn bäst? jemmerligm lata /
M somthe wtllestrax sin Olycks-födsian gmta/

Fast om the intet Siälff hwad the begrata weet;
Ga böriks utom Lnst wätt Lefwem' ast Fsrtkeeti 

Hwad BARNDOMEN wär för Möds affsigh föder/
Kan Jagh ey strifwa som sigh bör / man alla Möder 

Kun wittna bäst therom/ man ftäge man (hem äth/
Sa lär man höra mast at thtt begrärlig gmt. .

Hwad ^ttglinglkapen seen för P-ägor mädysigh förer/
Hurr dä all Kafengheet/ en Mmstias Hierta rörer/

Ok drager hijt ok dijt/ till ond / mehr än ti! gott/
Besmne hwar ok En som Ädren öfwer stätt. ^

När Tijden ökes ok MANDOMEN börrier komma/
Md et fullmoget Wet» Da lrjk en lmfwan Blomma 

Som i sin Fägring o? r bästa Wextm siar 
Ok stmteri sit Fcö / latt utaff Mastar far 

E Sting / som hennes Färg ok fote Luft bort tager /
Lill thes bä NsoL ekGtiälk/ ok Bladens Must bltjr srrnger/ 

Ok wistnas aldels bott / förtorkas /Mer aff/ 
Affo-misikundjam Foot träos i s-gmswen Gmass.

SS är en Mönstra mäd / ok ända myket mchm 
Osäker/ Effter Lhmsämängatusend flem - 

Swänner finna -kan / sinn sta mad Wastemoot^
^ ^ Dygde - SV !>' thk« E° mad 0dvM° S-ok ^
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Graf-Skrister.

Gifw' et omärkligt Sting: Then plägar krUmn Lättia/
Tben at-irhuah Flcksamheet / Obörltg Luft ok KättiaEnWnaniKä^ .

Ga at widh ftarpste Snu tbe lyken Mullwadsi.
Ok ey pä nogot sätt 5 (Hwad Gudhwtll) ofwerwaga/
Men baresie sin Kropp ok Maskesakkenplaga/ .

Dock mäd hwad Mödo/Sorg/ ok Harm / kan hwarwalW 
Dv- är Dygd möossaml Hurwtll OdMd haar--/ 

Hur wäll Ogudltgt Folck ey tanckerwaraPlaM^
Hwad deras Stnnlöst Sinn ok Laghecköse Lagor /
^ M Odvgd kwellierthem ok theras Samwcet madh 

(Ifall thenögot haa) dy will ragh lemna thet 
Till theras Sialffs FörswarrMän om iagh man betänker 
Hwad Sorg ok mycket ond/ En Gudlig Menflra kränckr, 
^Sa suckar Jagh ther widh: Fördy Ln redlig Man/ 

Gom älskar Gudh ok Dygd / tidthålles för en an/
Ja för then / som mäd Fltjt / sin ^äfta will besmlla/
Ok hela Länders Krijdh ok Sammanhäld f^

Dy är en stilla / ftom/ sa kallas Han heel dumm/
Sijr nägon andras Fehl/ mast han haa flere Rumm 

I Höset / än som hwar Hans torra Hierna ligger/
Th«m segaes wara ond/ som ärbar är ok trygger /

Om Lyckan spelar mäd / strax kommtt Affund fram / 
Gsm Dr-adens Frustu Mö / (mehr Skwka taff sin SkM) H§armäd S°°n Them (d>xk backlängs, som -o M

Hwem kan allOlycks-Fall/Sorg/Siukdomockhwad mehr 
En Mennffia plägar här / ok alt thet Ondt som strer . , 

Bestrifwa som sig böör s Hwar weet hwar som Skoon tryM 
Gäll ok mehr än fom Gäll / then Afunds-Löruey sticker/ 

DY tMek äe ännu pä Jordm fiZdd then Man/ 
S9M allyM M VchtrLh ok Mtze störa katt.



Mas-Skrifter.

§wad Möda ÄLDRENHaer/kanIaghey hinna Mftva/ 
M om än mycke fa til älstn Äldren Uwa. ,
^WäekLtjfw begytts mäs Gear/törLares mäd O!M 

Dk siukes ändelig / i Gwagheek / Guck Hx PM.
Lwem trosr dä hafwa stiäl hiärtiMerligh at jörria 
Än som stt rätta Lyfw haer genom Döden börna- 

Lwitz Salig Sälle Gläl fahr hädan Himmel spp s 
När vtht mörkan Grifft necrfäncks hansdöda Kropp. 

5'Mhtalig Luft/O! obestrrfwligt Gamman/
Som ladan Salig Ställ host Helgon'.allesamman 

Mniuter in för Gudh/ ey hafwer Oga sett/
Ey naqot Pra hört/ hwad Lust Gudh haer berett 

M them jom Hteltelijk i chenna Wärlden kämpa /
§k Satan/ Synd ok Kiött/ mäd Trona nederdämpa/

Sta fäste ltjk som BENS/ t Mootgang/ KorHokNods/ 
Ok öfwerwinna Aitigensm en Sall Dödh.

MHedna Skalder fty berömma Dalar/
Lhet Älbeste Feltt / ok hwad man elss om talar/

Ok haller ratt för Liufft/ Siätff kcisa hwarhan är/
Kan intet lijknas widh thenGlädtes-Ort/ som thar 

Moost aff Ängel-Folk/Som Gmn ok Syn belysta 
I HEmns Herligheet / Lhen Lhe^ey mehra lEa /
^ Mn stada Natt ok Dagh Thär hores Hestg Sang/

Som lanat^mpkioll-i Nöst/ ok orpbem Lyre-Kkang 
Z Liufwheet öfwergar, the kunna Sigh Lher mätta/
Wff Guds GodbectGialff! ey ssm the som for thetta

Pa Hedna Gudar trott/som at'^mbro6z.
Ok dmkkottettgr ti! trn Kappar tldt pa raa.

Ey luftar Luffrey thär ltjk woor hon parkumcra.
Mäd ell ok c,vek. lslmm ok hwad man mrhm

K,är brukar / ell ^orsx LslE,
Ok hwad Krsblra elH sänder ti? OH hyt»

Hhr



Graf-SkkiM

The Helgas Böner är / lijk öLyrrb' ok Wijröks Röken/ 
Som gifwa ltufwlig Luft / förutan Ärig ok Töcken/ 

HwartGinm kenner thär/ för Gigh en särldels Lust/ 
Ey hörs aff nägon Sorg/ Suck/Klagan / eller Pust.

Cy plager nägon Ktöld/ ey bränner nagon Heta 
Lhem som aff intet ondt ell någon Ondska weta;

Ey rädddes någon thär / för rlieoo» Laster Tand /
Ok Aff-unds Munnens Taal/ ey nägon Grymmarts HM 

M lttwer uti Roo/ r Krögd förutan Ända /
Lh? älsta S:gh hwar an/ aff Gudhlig Eld uptända/ 

O!o-begri,p!ig Krögd then ingen strtfwa kan/
Sall! Sä'-! k ok trefold Säll» Tben Salightten tvam» 

Dy läten ÄDLE KNMl ey klage-Röjten höra/
Som inttt annat kan an Eder Nos förstöra/

Ey kommer nägonjen Eer Maka äter W/
Seen Han (jom Gudhhaer täkts) En gäng är gängen dijt 

F»war Han hoost HErren flall ewiunerkigen lhftvaz 
Tacksamme Swea Kand! Thu lär Hans Nvckte flrifwa/ 
I S arla Tiders Stähl/ dy Han thin nytta jökt/
Ok (tröst all Afuuds Agg) thit Gagn / til myket ökn 

Hwad Olykor/ hwad Harm/hwad Sorg/ Han här mätt hafM 
Thet wele wtj nn Alt i Graftvm Hans neergrafwa/ 

Whaer sin Ändanätt/ nu BöNIER Han rätt pä/
. Seen som Han fallen är/ Ewmnertig at stä°
He^r .^roneberg bltir no mad Me Lronan krönttt/
M Helga BärF sk för all möda lönter /

Lar Ost og fast som BÄNG/ Ok utan Gwtcktan W 
VäkWM wij krkHan og briäme Krona» nä-

8öt!
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GmMW«e.

L-vdt Lve/
När

Kttdom HöOwä!». Herr LMG MUSLS
^ wälbetrodde c-mmersrar^,

ÄrSom-Aktad^ok wälförstandigh
tzerr ANDERS Nilsons esterlefdve Enkia/

ÄkSorn-ok mrM Lygdesamme nu hoos GVdh C al. Mattom
Wustm Madetvasstr/

Mäd ^
^ömchm-Folcknjkt Lijkföllie Jord-fördes/i Stockholms SS? 
o dramalms KMaiil S. Maria/Ahr 167;. den

z. /tuAvgi. 
stamstält af

i.ucn)0k chen Olycklige

Mennistia sin Menstheet wtlle glömma /
Ok utan Skiälok WeL/ ettGamwet / wille^mma/ 

Om hwad Osi händer här / pä runda Wärldens-Kloot/ 
AfAtsi-könsOlycks-flag/som löper Osi emoot/ 

GämasthanisinHug opbvggLa wist en Kyrka/
Lklijk som Hedna gjort/ korruvsv wrsngwyfl byrrss.

^ Trlbidm O Let / ell Lycksfalle/ som en Slump 
Förutan Ordsak Lr/ förd» han troermPlump 

Hur plumv Han ok ja är i ran ingen kpkka feh>a 
Män at Hans Ode wist hivad Honom Ode/ dela 

Ok twtmgit astfwa mäb/ förman iwrfwl ellltwuk/
Ut Irvs mast dlstw' MM/ ok c^rsielvs mast bil "ir°

Thm öliswa kobcrse, som W stags Lrcka uimer/
Va stwdom moot sin Tros) hwar jon^csOo tluter/ 

(Förwandladien UU-Njkw,Sa VMgengwrr
A-Mstvksar längt §M mart doorz
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Gmf-

Atthen pa Nofor gar / En an pa Törnen sitter/
At mängen önskar hwad han aldrig fänga gitter/

En an faar hwad han willpaslumpwijs o-omtänckt/ 
Thet menar mangen Där'/ aff Lyckan wara fläuckt.

Ok hwad som hander mehr/ i thennaIemmerdalen/
Hwar Gladie/Frögd ok Lust/mäd Olust/Sorg^ ok Kwch»/ 

Omwcxlar dagligh dags / hwar TimmokOgmblek/
Sä länge til thes wtj na Lijfwer sidsta ftreek/

O! Fahnec ntanWeet/ liik them som Grunder leta i 
Pa Stiärne-taket sialff/ Ok troo will-Stiämor rseta/ 

Then ena til alt Ondt/ en annan til alt gatt/
Alt efter theras Num/ alt efter Lrdens Mätt.

Om Solen ttti-kant star mäd Öpirer, ok Manen 
Ey undfår misilynt.strjnj aff ^Lrcs, säyer Fähnen 

Then fom da bliftver född/ mast Mas utan twijk/
Aff Wärldens högste Folck / Han måste Hlrfwa rijk l 

Om swhklige Mercul- mi et Serstijn sinnes 
Mäd v-Qm, ell en an Will-stlarna/ som ey hinnes 

Igenom Äter-Lopp ntaff8scurn ok fleer 
Som tet fyrkant Skijn all Olycks-pläqor meer 

Än Lyckan främra plä; dy nar som rksnHen grymma 
Är Lwärt moot Solen satt / ok lupicsr eyryMna 

Kan undanFadren sin / then Hanför haer krört uth 
Vhr Htmmekn/ (som striftvs) giör Darar fadant fluut; 

Een Mennistia fom blijr i Olycksteknen födder/
Mast lifw uti all Sorg / in till thes Han blijr ödder/ 

Han haer i Wärlden ey än mödosam Kömeet/
O nreek ätt tokot Folk som Weet dwad ittgeir weet! 

Hwad kan en Strärnas Numm/hwad kan fullSträlarhchi 
Hwad kan karum ell Mars, förutan Wan-troon/sttälpal 

O! wettig Galenstap/O! klooksint Lookerij 
Outan Blundan blind / fom Loo-fynt intet sij
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At M hwad som ost stier/Olycksfall/eller Lyckan 
kora/ Jemmer/Siukdom/ok hwad nänsen Ost kan trycka/ 

ck- utajf Himlen Siälff/ok aff then Högstas Nadh/
Som stanker Ondt ok gätt / affOransakligt Radh 

M then Han will ok taks/ then Ena bliftver rijker /
Lhenandra Kattög, fast han T)aghok Nrätterfijker/

Thrn kommer til högt Stand / som förr i Morkre lagh/ 
Then til et Träldoms Ook/ som Tusen trana sagh 

fa förlupne Daer/ Then hafwer stadig Hälsa 
^ til ssn fista Stund / Lhen kan Sigh neplig frälsa / 
MKrsst-ok Skiälfwe-foot / sa taer Brän-Siukan widh 
Ok löaqer förn Han troor/ Hans Krop pa Baren nidh /

M start GudzBehagh/HwemHan thet täckes gifwa/
okkanmanLvckattey/eyGtremomtilstrifwa

Hwadh GVdh allenast giör / alt staar uti hans Hand/ 
^an lättar Korses Tyngd/ ok löser Sorgeband/

Them Han Siälff sammanknöt/ M bwad pa Jorden händer 
M man Sigh Lster-Wäst-Sör eller-Narr-ath wänder/

Skier aenom GudzBehagh/pä et O-wetltgt sätt/
Vkär hwad som Ossticks Orättasr/aMndrätt;

Mom wärt swagaKiött/ tidt giör Sigh Twrwel-tankar/ 
Skintet (fomSigh bör)Sin Troosgrundfaste Ankar 

Neersänker uti Gudh/ som Alla ting förmår/ 
NärWärldens brusand Haaff mad tusend Böllror flak

kn
När

Irppor/Reff ok Sand/ Omey then Högste grfwer 
stadia-aodanWind / okstyrOstSiälff iHampnf rWenrättTroo äkalla JEfu Nampm

Thet synes mangen wäl beek underligen wars j 
A Sorg ellhwad fem Ond/ mast them plarwederfahm 

Som älsta bäst sin GVdh/ thet Job skandrahandt/
Sä länge GVdh sm Hand ^ey Nadm) fran them wändk.



Graf-SKM

Men äter twett emost / plä lijk som Lager gronsta / 
Thenaff-GudhsiNte Hoop / at the haa hwad theönsta/

Pä Jorden Himttn Siälff/ men ah! fomtan Gndh/ 
FörthenstM at the ey tull-föllia HErcans Budh.

Thet synes underlijkt/ sä at man offt-ast swyker 
Sigh Siälff/ l thet atman utt sm Tanka twijker ^,

Om SVdh En häller kiär/ när mani Nöden staar 
Ok sijr hur mängen an'n att hwad Han äffar faar/

Men ufle Därttgheet! wij borde ju beräuckm 
At GVdh affKärsens Kalk / then störste Drrck plär staM/

Äc them Han älstar mäst/sk läggia lijka sa
Them som Han kiäxasthaev thek störste Korste pr- 

Ziik §om en Fader tidt sit Barn mäd Riije tucktar /
AffKiärleek/eyaffHaat/ ifall thet inteftucktar 

Hans Budhord / lijka sä giör HErren Gudh mad S§ 
Dv Han lom krärliZst äe näx Han märL wredZa kW. 

Thet Saligt Sälle Lijk wij här för Ogon städa /
Kan wittna hwad iagh sagt ok then som twiflar rada 

At troor för sant oewrst/(sm nägon twisia kan)
Dy ingen ar sä dumm / ell sä wetlösi at Han 

Ey troor thet HErren GVdh the sina genom Plågor 
Lijk Gulleprötwa plä/ok genom Olyks-lagor .

Them föörtilHimlistFrögd/ hwae ingen Sorg chem«j 
Hwar the för Olust/ Luft/ sör Ängsian/ Glädie far. , 

r^sccolisv som wij nu pä Bären sij ok söria/
Haar all sin Möda ändt / ok Himmel - Glädien böria /

Fät genom Döden Lijftv / dy hon war Gudi kiär/
Hoos hwilken hon ock sä nu Segee-Kronan bär/

För thet at Hoon här haer wäll stridt/ ok öfwerwunmt 
Sit KorsGeenwördigheet/nu haer Hoon Hwilo fwnlt/

Ey rads Hoon däomusHaat / ey Siukdom / eller Soet/ 
Ey nägot Olycksfall/ dy GVdh är Hennes Boot.
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y! Galig Then som sa fran thmna Wärlden drager/
MHarr bekransadt Wr/ey mäd bartwitznand Lager /
Mn mäd Gudhs Helga Nadh/ ok äwig Saltgheet/ 
Etniutandes den Frögd som ingen dödlig weet.

Msom krvaarliftva här / wij mast' O§ sa beflika/
A wlj för Sorgen Lust/ för Döden Lifwet byta - 
Gäll Then soM ltfwcr sa at när Han hädan gaäe/ 
HMföx FöxZänZrjgheet hwad äwige waxak/ Mk



Graf - Skristre.

Äre-Roset/
Lil

PrijswärdlgtAmtnne/
När 

Fordom
Äreborn/ Welrk:ad ok Wälförftarrdig/

Fön.chm Borgare / Ktöp-ok Handels-Man / uthitheU 
Ksngl.HusivudEtadm Stockholm/Krisihederlrgen/ mädH-L 

Aörtichm - ok Folknjkt LUföllie Graff- sams / dm 
Lr ^uZulti 167^. uti 8. I^iclssKMia.

Vthkastave af
r^uolvon. then OlYkkge.

/Ijk -om m ltufltgNoos / ellnagon annan Blomma/ 
^Sombörier sprrtta fram/ok förft begynner komma/ 

Urur simgröna Knopp/ Lufft-fulle Bladen teer/
Ok mad Konst - stlsttad färg paftädaren achleer/

När Morgon-roddan först mäd Nofenfärga st? alar / 
Bärg / Dalar/ Skog ok Mark/ iempt alt bwad fins/bemäW' 

Män muanKweöcr blrjr/ är samma blomster tärt/ 
Maffen lystern hand/ ell Stormwär/rtfwtt bärL.

§hk -em the störst Trän i Skogen Löfnjkt grönsta/
Ok lana Hwllorvm älh Them som Skuggan önsta/

Srgh fpttjda bret ok längt/ ktjk Armar rund i rtttg/ 
Ssm madLmf-Lekand Löfw/ beprydd^är allomkriU 

Hur höga the cher sta / at Skalen Hrmlcn hotar/
Hk roten mder alh Moot-fota n ärlden rotar/

Uthrstas aff en Stoi m/ fäls genom yxen kull/
Giors aff en Men Eld/ ti! Roök ok Wk-mM»
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HMS

M/

lS/

Wkäf-GkrM
Zijk Foglar i en Lund pä gröna Grenar kwittra /
0k mäd et lmfwligt Lmdh / spring krmg/ba LitLr okswittra/ 

yk man hans gälle halls/ som bast Sigh Lustig gwr/
Mj snabba footen fast i Snaran / hwar han döör. ^ 

TnOlyks Kraka ssm längst utaff Diuren kifwer/
0 fall man Mer troo tl! hwad man ther om striftver)

Är ey alt Ogmblek/rätt säker eller frij/
Kör hwad som dräpa kan/ en lrjten beta bly.

U Diuren som sigh drup i mörkfte Skogar ffyla/
oS lBärg-Skreftvor/Hähl ok dyge -Lrastmhwila/ 

Ey jäkre nägon Trdh/ ey stije nägonStunn/
För Skall-Mans Bössa/Nät/ ell wäder snälle Hurm.'

§i>k sistar i en siodh (hur diupt then är) kring simma/
Et gristagt Fistenät/ey undan kunna rymma /

Ell fasna pä et Draag/ ell Slant / ell Mete-krook/
I Ryssior/eller ok i Makor / fä fit Ook 

Som them til döden draar. LijkM hasad ssm matt fimm/ 
Thersitt Begvnmng Hasse/skWijkzmr Ända» HLrmex/

Ok smävlttgym sigh Keer kil Wusia Grafwen köör 
In til thes Dödm siaU ssm daglig afdösx/ dööx.

NN äfwrn lirka sä är MmmMcm äJorden 
Seen som Han en gäng bröt The helige Bud--orden /

Ssm HErreu när Han wreed i L6«r> hart förbödh/
Dv war Ha tts sk wärL Gkraff hmar y§ ctt blijr dödh. 

Mom En BlommeMk/ i kinfffte Blomsiran grodde/
Ai m Nosengärd ass Lust ek Glädie bodde/

Ok grönssa o«6sr lijk/ stark som den starkste Eek/
Som utaff alla Trän sägs komma sidst pa kneek.

M man lijk KeMr giör/ i Säng och Löye lifwde 
Mäd gambla Krakan kapp/ ok alla ting wäjttijsMLe/

Kast om en lijk stm Diur/ Sigh stylde i mörkstan Sksg/ 
Ell lijk enFisti Siöst kring hela Wärlden drog/

Ii r Lcll



kell kund a inte sätt man fluga Dödm stvijka 
Sk pa et ^bgneblek för fläktan undan Ma ;

Dv alt hwad Lom nu är/ alt dw>ad som är- blijxM 
^zaer innm Dug meer wiK/ än at Ult wist blrjrW 

Dy DsdenLrjan bär/ hwar mad Han Blomster fäller/ 
Moot hwilkens bwasse Ägg/ ey Ekars hardheet geller/ 

Han hafwer Snaror nsg en Pngling L sin Lust 
At falla / Lijkasom en Ijsara ti sin Pust 

Han wädrar en snart opp / hur wäl man sigh ok döllier/ 
Dy Han ba sparrok siär/ osynlig efter föllier/

Han bär sin Baga spänd/ haer altidh Dtätmstält 
OL genom mangen Krok okMiäla/ mangen falt.

Lhen ena när Hanstodh i kruffste BSsmster-Wahren/ 
Lhen andra när Ha» stark lijk Ekm war aff Ähren/ 

Lhen siliken Fogel faar uti sin Lust sitt Fall/
Then Diuur-lljk giömmer sigh/ blijr lijk som Fiffen W 

Ok Död / förn Han thet troor / »ar jom thet GUdh behagch 
Som af sin Nadh ok Nadh / om Lijfw ok Dödm lagar/ 

Som Honom synes bäst/ taer em ftent/ annan brått/ 
I daqh et rutit Trä/ i morgon grönt ok ratt:

Mäst när man tänker minst/dy hwem kan Timen Mtal 
Saft om enHrmlens-Hwalff alt genom willeltta/ 

Skatingen/ när wart Glaas uthrunmt / Klackan siar/ 
Sa ligger then i Dagh/ som frodig stogh i Gar,

Tid: pa et Oneblek/ ey är then länge ligger 
Pa Ssotok Twmesäng/ ok nästan daglig tigger 

Aff Döden Döden siälff/ rnehr säll an nogon ann/' 
Then Döden o-Lilsagd fällt/ doch ey öfwerwann- 

Lhen är i döden jall/ ok Salig ti! at uemvrm/
Som haer et godt Beröm/hoos hela Wärldm lempnaf 

Han faller när Asm wil/ sä kan Han rätklig M 
SkgmyM kimliL Dödd/ t ii SNtzk Lijst ingär.

SB

Gc
Hr

M
<

c

L!

T!
Zli

N
P

N.
Ll

kr
Aj



i

er/

kal!/
»aglirj
/

ätt/

al
lr/

/

Graf - Skrifter.'

Gom lhenne Marinen giort/ then wrj tik Grafwen MW 
Hms böriige Beröm / wrj intewele döllia/

Kast hela thenne Stadh/okhwem Han knoen waar/ 
weer st Han ökffa Grrd/ mäd Folk rätt redlig wE 

ZWäster Göters Land war Han ba born ok kläkter/
Man räknade ey sin Mt/ fran mange hundra Släkter/

(Som thenne Tijden giörs) mäd en Löy.wärdig Iidh 
Kast Hoon(tros rmgon ann's)räkte iftan Adams Tijdh.

Hans Faderwar(fast om utaff det ringsta Stande)
E» ärli^h Dcmne Man 08 Gwerres Rstkes Aonde:

Han Siälff war Fadren lrjk/ kil ahran ok Alt gott/
Men uti Ståndet haer Han högre Trapsteeg natt.

Han elstaKtöpmanssap/MM war lell rngen Jude/
W nagon Korne Buuk / som baa mäd Hand okMrde/

Beer Folke/ kH'nMen hijt/ syn Iagh fks! gie bält Ltöp/ 
Ok när Han them bedraer/ t hierLatifs tayh nööp 

Them dm) Siälff/ athsigh Siälff/ ttystanminog plarsayal 
Ur Owäxt kommer pa/ ey Gudh ell Mann wil wäya;

Men gömer Säden bott/ then GVdh lat waxafram/ 
O/Mänffiantarfwar högst/in til han jm sit ramm/

NOrllg ell dyr Tijdh/ ell annan Olyks Laga / 
UHmrmelmförundt/ et Land begynner p-aga 

För sine Synder stuld / da weet Han taga stiähl/
Ostiäligt för sik Gods; Fast 1.222? swM ihiähl- 

Ney/ ey war chmua Man ja Sinnander/ thet kränkte 
Lhm Armas Klage-Lät Hans Hierta / at Han laukte 

Sin Willia ar ftnHugh/ Han wahr cy Iernehahl/
Aff Hierta/fast än om / Hans Handel/Iern okStahl/

Cy är gott/fast han Koppar: wam sp^ke Lammen lhker/ 
Affhwilkes leensteUll/Han bleff mäd Äran risker/
I thet Han kläde salt mäd Kläde Oklädde klädt/
Ok hulpit them i §!ödh uppa alt glörW M

Ii? Mh



Mäf-GKLM
Iaghkan ey hans Beröm som sigh rätt borde sirrswa/
Dy tiger iagh ther mäd / ok !attr'et nu blifwa /

Hans äwige Berömm/ är rijktok mehr an rijkt/
När man kan sanna/ther Han aldrig sigh föriikt 

Md nägon ärlig Manm Dy bör Eer Sorgen döllia/ 
Gom gräts thmna Dödh/ ok mädh Ogn-tarar stöllia 

Aran Hiertat Ängst ok Puft/then Sälle Man haer satt!
I WärldeoAll MnttsYnst-H-os Gndtz ek äwtgrGU

Egräten intet kiärste Wänner/
Then i förr känt/ nu GVdh bäst känner/ 

Iuti Kwal/ GVdh uti Krögd/ 
Dvtarken aff the salta tharar /
Lät tahlamodh hwad som Eer sahrar/

Nätt heela. Om I rätt förnögd.
r.

I weten at wij Alle ganga/
Fran stlötta Wärlden til then langa

Natt/Kroppen hwijlar/ Slalenwar 
Et äwigt Lijftv i Glädie förer/
Hwar ingen Olycks.Fall ost rörer/

Hwar wrs rätt Ltjfw af? Döden faar.
?.

I weten hwad i thenna Wärden 
Falflheet ok ondflo/hwad som Flärden 

Wil älsta/ älskas aldramäst /
Dy länken then som hädan drager/
Then GVdh tll sigh i Nader tager/

Kast Han was wäl här/är ther bäst.



Graf-Skrifter?

L-' Graat/ lät Suck/läkPust okIemmer/ 
Lät Engst/ okhwad jom Hiertat klämmen 

Hwem jom nu förtjrr/ ga sin Koos/ 
DyGBdhCer äter wäl förnöytt:
Ok när I döö/EecSiäl ophöyer/

Ar blijswa lrjk ftljk Hrmmels-Roo§»

Märk Läsare eho thu äff! ^
ligger ingen gammal Präst/ 

bs Ey heller någon RiddersMann/
Ey nogonDiärff ok modig Hielte/
Som mäd en »-Ltor jpände Bälte/

Ok starkste Murar öfwerwann/k 
Män en som sigh siälfföfwerwunntt/
Moot GVdh ok Nästan altijdh brunnik 

IKrärlek/ok hwad Heligt är/ ^ 
Dv mar han GudokMannomkiaU» 

Hans Fader war en ärlig Bonde/
Han siälffaffKiöp-ok Borgar Stande/» 

Män bleff en aldels annan Man/
Seen wärld ok sigh Han ötwerwan^

Dv sedan som Han Säll bleftv dödU 
Dä fördes Han uhralstlöns Nödh/

Ok haswer all Ting öftverwunnit/
Kör all sin mödo hwrlofmmtt/

Nulifwer HaniHimmele-Nijk 
Präst/Rrddap/ Ltöpman/ Londe M

TN ^



Mcrste Ähr, 'Bnöinm/
MrZ lkdom

Kongl. May.tz Troo M a ok Lftverste til Foor 
Ädel okWal! >rneHerrn

Lil Huusiby/ SLeensholm/ ok Hoffby:
Som pä M Sathcrij Sttensholm ^nno 167; dm 17. äpnl iW- 
ranom saligen asisomnade / samma Ähr then 06:0b. mäd 

derligLijk-Prydnad opbars Lil Jönköpings Stads KM. 
kia/ sedermehra i sine Förfaders Graff pä 

Afwek--Sela Iordsattes 
Ester Begäran

i ttnfaldlg h«st
Spreest af

I^UOIVON. Hen Olycklige.'

" I Bart U.eipomene! mäd thtna salta Tärar 
Bart/bart mäd Suckand Pust/fomSZrgse Smen KO l 

Part Klagan/Iemmer-lath / rkelpomeoe lägg neek 
ThinLutha/som all mäst etSorg-Lindh stan sighgM 

Hwar tjl bchöfwes här bedröfwde mehr bedröfwal 
O§ mäd örättkwäwiandLiom-mSsrg-söfwde Sinnen W l 

Ellwäkka cheras agg/ somaffsintröttheet Hft/
I tankar utan Taal / betänkta hwad the mift?

Nog äret/ at hwar Slgh som thetta Falle krancker/ !
AffSiälf-sin Hiertekwaal/beklämde SEen sänker

IÄgnens Prrle-flod/ ja mäd SLnn-willand Pust/ 
Vthbltttar all sin Krögd/ vthbläler All sin Lust-



-Mb nekar inttt til at mm ey billigt klagar/
S-i iädai» Mltts Fall/ hw«d Hlmlrnlell bchagars 

tk-m ey mäd fogh ok fliäl mistchagas aff een> am/
Lbm Ii«kek<Jorben-mlst i 2lr)H<mmels-Frogdrn)waW. 
träd min cli» stam / mäd Dygd-roost ok B!k)»ime/

L sätt chmseeme Wäcld till ester-Sy» ok-Dömme/
Lhm Saiig-Sälle Malt/ som nu til hwilo gatt/
Ök iör o-aktlijk Stofft/ hrier Seger-Keonan natt.

Wtz nth mäd ltndand RSst/ The» A»>» M«W Bedrifter/ 
Mot lärla tidhers meen / Then billigst lärde Skriffter/ 

stängt iswer Syknas blää/ mäd o-utfläsckltg Skrift 
BSr mähla/Aswund/Tidh °k Dödm til KörM/

Hansgamble ASe>s-A», hen utafftz-kiöld^ SMer/
Lan stamtees mäd Beröm/ om Hans lMZEASuerf 

BehöftvS ey räknas opp/ ok mäd en särldels Flyt/
Vhr Grifften lttas fram ok Alla föras W;

Lyhafwer man behoff, mäd SMcstr smiukm E^ 
Hans DDGDi som aldrig an mad lante Flädrar prahm 
^ Lldpi Skata lijk/ Hans ADEL fteeg M än ^

Mebr böaer opp/ hwar fom en Annans mänd lgan- 
Hans Ungdom borde wä! med korta Rljmm bestrMas/ 
Thm ksUa, helgat war / dok bättre synte tnfwae/ 

Inunder öäsrns hand/ dok Tldhen är for katt 
Okflyter för än fem man troorj ok swmnrr ba^

Men om Iagh mäd en Mun aff Koppar kunde raala/
Eä aff wählhärdat Stähl/lljk hog lmdt gaala /

Sa wtlle ^aah Hans Roo§ sa langt som Iordms Rmg 
Sigh sttäcker / ropa uch/ all wijda Warrdm/Kcmg: 

Thet kalla Norrte haer Then Sylten ttdt siiL stn da/ 
Saleds ar Fienden ey ft»r Hans Hand torde brda/

Ey heller halla Foot/ok Lcke mehra staa/
W Haren/när han hör ak Trumman taar pa gaa°



Geaf-SkriM

När Jordens Tohrdön uhrMakm-böflor AstreMktfmWl 
At Iordm darra widh/ OkOrne-Locken fälde/

All Lufften opsyld bleff/ mäd hiftlijkLSkrij ok Gny 
Ok man förr Eld okNöök ey dagh säg eller Sky/

När som Eld-Mortlar högt mäd tunga Stenar spelte/
Ok stundom Fem/Gex/Sm/ necrflogh/ dog sällan fthltej' 

När Kulor utaffBly / ok Iern Lodh flög lirk Regn/
När Nyttertt brööt in pä starpa ki^vers hegn/

När Fienden stiöt uth Eldkulor ok Granater/
Storm Klubbor / giftig Rök ok hwad som eltz Soldater/ > 

För/ Konstgrep funnit op / sin Fiende till meen/
At hijt et Hufwud flög / thijö Armar eller Been;

Da wäxte först Hans Modh/ logh tuftndfalt ath Döden/ 
Som ba pa fram ok baak ok sijdan syntes / Nöden 

Huurstoor Hoon nansen war/ forffreckk ey Thenue MM 
Dy Han bä Nödh okDödh trofl fahran öfwerwann. 

Han haftver Hunger/ Torst/Köld/Heta / tålig lijdit/ 
Regn/Dagg/Siagg/Hagel/Sniö ok hwad mehrond/ey krvU 

När Lyckan wrang-lyntsaK/ EywaarHanSeen/ey Lach 
Mett Höftvids °MattiRadh/i facktand en Soldat- 

Ey mhl Ord som then som sitter widh L>hl Kannan/
Ock diissar Tobacks/Röök/ tilhierta gar i Pannan/

Slar Ztäswan neer i Bohl / ok brukar gräsilig Mun»/ 
Om Krijg / fast han ey fägh L Fäldt em dödan Hunn. 

Heer GLA LT E wiste hwad Soldat hger til betyda // 
Han wrste hur flgh Kör befalla/ humlyda//

HansHreetta gaffgodLRadh/HansHieetagafffristLMW 
Hans ^and gast. Seger/ok ath Fienden Skam okMA 

Halt eiis, clio tyst/ Thu kant ev nu besttlswa/
Rätt som sigh billmst bör Herr SLÄTTES Noofl/ som lifm 

Skall mädan Dygden fins / (Then Hans SiälälffadPÄ 
Pä Jordens, runda Mot/ Ot nagon Hicke kwaar-. ,
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Wrsf/SkrM.

r^heri största Lyckan Hant Wärlden haer athnuttt/ 
at twä resor GVdh/ Hans Hierta samman knutitf 

Mäd Skönheer ok medhDygd-fulkomne Gialar/ fäst 
Mi et äckta band / Hans Htelte-Modh ther näst 

WdÄhre-Kronor krönt / aff Mass/Lek-Löss/ok Lager^ 
Wn nn är han bekrönt/ mäd Nwnan som mehr fager/

D DVgdfulksmtte Fen/som thenna Dödh beklaga

Gr-iW



GE-Gkiste^
^ Grifn- Run«

ALT
Hwad^som födt/

Hwad som giödt//
ALL

Thrv/ Mijr döVt! 
LVandrings - Mann stL kwaak/

Till chesThuiläsit haar/
Hwad som pä -thenna Sken siäär skrifwit/ 

Ok mäd hwast Stähl ophugge blifwit.
G ligger uti Mull / Then utaff Gammall Adel fod der/

^ Hans Kropp är nu blott Stofft/ som fordom mäd all Dvgd bleff möddss^ 
H^kr° ERJCK SMTTEwaar Hans. rätt Oftgamle Adels Nampn/. 

FranWärldens wille Haaff/ haer Han här fät sin trygge Hampm 
Han hafwer Hieltelijk tidt stridt ok Fienden öfwerwunnit/

Mn nu är Modh ok Mackt/jenwt Styrckian witznad/ Llr fsrswumit-- 
Then aldrig rädder waar for Döden then han öfwerwann/
I mängen blodig Stridh / lijk somen modig Ridders Mann 
Then Hafwer Döden som ey nagvn menffia kan undwiM 
NuGVdh thet haer täckts besiykit/ meney kunnat swijka;
Dy Döden tvgh man bort / all RropstnsOmak ok förtreet/

Män ^iäten feck ingen Then Himmels -Lust somingmweet.' 
HmS Kroppbortmultnas här / HerrSLNTTES Nampn ffall äwigt lism 

Ok Dvgden stal Hans RooH i Äwigherens Book inffrifwa/
Sä länge Thenne Wärld lär i Ostadigheten sta/'

Skak Hans Beröm ok blij Mständand', ingen ända »H
wandrin-s - Man / hwem som Thu waarj

Sedan Thu här läsit haer /
Hwad pa Thenne Steen staar ffrifwU i 

Ok mäd Stäh! ophugge blifwit /, 
gack thin Koo§/ 
tänck ther hovH?

ALT
Hwad som födt//

ALL
Hwad som gtädt/

ALL
Thet blift



nu t HLmnitlrn Sahliqe/
Md Krisi-prr-dlig ok Hög-hedcrltg- Ltzkseeö Iordfäxdks 

i Stockholm/ dm rr -Lgrrii Mr 1674.
Efter Legärerr 

fattat af
En Mäd-Sörianöe.

Ä ftall iagh äter wata 
ISorge-LärasAlödh 
in Panna 5 äter fiata 
(Mäd högtbedröftvad ModhZ 

Kring rhenna jämmer-bahren
L^pres ok ^msrsrrrk, 

Bestrifwa Sorge Såren/
Lill min madönckans Pant§

Lwa Ähr ä näplig gängne/ 
Seen jags) en Lröste SkriO 

Lhem streff/ som äter fangne 
Widh thenna mörka GrifftI 

O ryo hiertlig gräta/
Ok kiaga Ach! okNödh/ 

m sr.ckand' irmmer-läla/. 
Ipäv dästa LVättv ttpöW 

^ kF



The grtte tW sin Fa-der/ 
Nugrata The sin Moer/j 

Owannen ak nu glader/
Men Wänners Sorgen/ stoor/ 

Ta miste Stam sin Stytta /
War KONB en trogen Manu / 

OkMangen/all sin Nytta;
Dy grat än / hwem som kanl

Nu kommer Sörgpa Sorgen/ 
Nu dööc all Dygders prakt/

Cy tagar Döden borgen/ ^ 
Mewbrukar all sin Makt/ 

Affplokkar hwad gotr sinnes/ 
(Kast i Omogen Höst)

Lhet nu nogsirmlig synnes/
Aff Eer förlorad TRÖSTA

Ler- Dygdens ädle grenar /
Ok Losenh-lrrrens Wäxk/ 

I/aret-Themiag menar/
Them Döden stänker baxt.

Mäst hoopas Cder Jämmer/ 
PathenneSsrge-Dagh 

Etflag full mängen klämmar/ 
Mehr twijyee dubbel- Zilaas.

Knapt ar en Natt förswunnen / 
Seen Solen ater leer/

Knapt Glädie-Dagm funnen/
Gk Goleu gaazer neee l 

Os/ksrreGläsieTimmatt 
O' Glädre ukan ^frSgd l 

Dj Llusi n altibh di n m ar!
O! O-lust ttär maU ttögd!

Hwem



Grof-CMM

Hwem later ikke rinna/
Pa kinners blekan fnö/ 

Salt'pärlor5 pärle trinna/
At DvSdcs mästeDö!

Wist then ey Dygder kenner/
Ey Sinne ^känsell baer/

Lhen Odygds-elden bränner/
Och wargen haer til Faer,

Nar Täkk-mäd Skiönheet blandat/ 
Vti en deilig Kropp/

Som bli jr aff Dygd beandat/ 
Hwem stull' ey hafwa hopp?

At then stull längre bliswa/
Än Okygdshamnen giör/

Gom synes länge liswa/
Mäv uti ltfwct döör.

ThenKropp mädSklönheets gaswor/ 
Som Mdev fran ostrrckt/

War full aff Himmelshäfwor/
Ok makalöst mhsnmckt;

Om GtandetokFörMnde 
Som waar cff Dengim ätt* 

Odödlig giort/ sä n ande ,
Mäd. stÄ MM klaga rätt/'

O lustkehari Wäihen 
Gom effterföllra Dvgdl 

Hivar Munk List obstär ken.
Lk then ch weet bwad blygd//

Kan lifwafomhanönstar/
Ok AeMors ahrt roo/

Mst Lager rrana) grönstar/'
Gom, ali it h gröne gros..

MW



Wak-i DkriftE

Men Döden weet Ly stoona /
Hans Lija hugger aff/

Dk sänker Spijr ok Krona/
Sa wäll uti en Graff/

Som hwad som fins pä Jorden/ 
Aff ringa Stät ok p.rakt/

Hivad Ho» war/är Honwordenf 
^zä bltjr ok all wäe makt.

Dy läten ey Bekymmer 
Eer kwellia/bort mäd Sorg! 

Ev nägon undamymmer/ 
Gudh är war säkre Borg. 

Men lätn Ofi wara fromma/ 
Ok hälla GudsDomm gill/ 

kar seedan Döden komma / 
Rätt när wär Herre wtll.

AffGreff!. Stambuset OcKNere. vk kaft 
lar Konung Jacob uti sit brefftil beggej 
Härtigene (sedan Konungar i Swerige) 

^0)» Härtig jotiLn vk Härtig e»ri Sahlige 
Fruns Fader Fader Hr. Lrusrr, 
Mlods Frände.

- ME



Gmf-SkrkM

Efftrr Tegäkan 
Framställk af

Lasse Johanson.

EMWad för en vemoc-ric mäss icke Tckrar Ma 
WMOk »ersclitens Suck ssck stiäligt lata giällar'
EM Hwem ar som icke leer ath hwad som steer ok steet 

Men heller grata bör athamher ath haer leet/ 
Afallat hans Förstånd förft pa sigh siälswan aktar 
Sch sedan mad förnuffr allWärldws Lopp betraktar 

Mad hwad förfawetsthugh okFafengheet all ting 
Kringlöper daglig dags fm föresatte Ning .

Ttl thes thet ändan nar som oförmarkt ftamflijker 
Nan hwilkens Ddemrähl ep nagon undan wijker 

Igenom veäa!s Konst / ey om en wore saft 
Baak om LeUeropkoll uppa en flygand Hast ^

Ey omHanGokens'Wagn fing lijk en kboebus kom 
LklaLa sigh Est-Wast-Sunn-eller Nerdast löra 

DijtSolen reftr op/ drjt hennes Gäng blicr all 
Han mast kjk kksecov dok lljkwäl fä sit Kall



Gmf-Skcistrk!

Sk mäd sin Jordist tyngd Lrl medel pricken illa 
Hwar som Hans karligheet igrafwen far sin hwW 

Ok all hans fåfäng sidh i mullen bliswer giömd:
Han för än mastar haaförlärt hans Kropp/forglömd 

Ok siyx som utur syn fa ok uhr allas Sinne 
OM ey Hans Dygd / om ey Hans Konstweetet Aminne 

Igenom Ärefrägd i Wärlden lemnat baar 
'Dy när som alt flyr fort blijr Dygden lijkwal kwaa ' 

Hwad ^ör en vemocric mast icke Tarar fälla 
Ok k^srsclicsos suck som stiäligitläta giälla 

Hroem är som lett ok leer at hwad som steer ok stett 
Thtti icke borde mehr begrata thet han leetl 

En P'?glma Mer bott sin Ungdoms liufwfte Blomma 
Til Smädleck aff sm Gudh Sin nästas ringa fromma/ 

Mau Sigh til minste gagn ok bltjr mäd Lljfw' ok Sial 
Härwällusts Lcgedrcrg lem öwigh Satans Lräl. 

Thm söker Konst och Lust pa boknen utbi Kannan 
Ok troor Siah wara klook / mcn wmet är t Pannan ^ 

Sa snartHet dimmar uth är Han en dumm re Gm 
An en ärcsäist Häst som dricker uhr en Bäck/

En annan lyster sigh i Brädet tätt förstanfa 
Hk leer när Döda Been mäd wanga Ogon dansa 

A? läja dLeLrtz Book har Han en sä'dels ijdh.
So spelas mynte bort/ ok spillas all Hans Tijdh> 

Then fm manifyrsprong fortttl corimkea löpa 
Hoos ingen Ting för högste Prijs at köpa , 

Hwar ssm olustig Lust mäd kiärleks nampn blisrdöpt 
Til tbes Han Hälsan faltok dyrast anger kiöpt 

En Pral- Hans kegger av sinsiijt pa stiöna Kläder / 
Haer iijk ^opiSkior eynaqsn egen fiäder 

Sn när han seer grant ach vti sin Klädcoast 
SäpralKr han med Dmm ok mestedels mäd Mst



Hrnf - SWer.'
S Me darligheet som strax mäd Ungdoms Ahrm 
Myns sk offtast ey lägs aff söm som xa Barm!

Da all otijdigh Leek / Frögd / LäMe-ok kiatfians Lust 
Mrwändes vthi Sorg i Tarar Suck ok Pust. .

Sm Ähren endtlrg en iftan flijkt dmstap draga 
Straxfär Hans Sinnen Hughok Lust at företaga 

En annan fafängheet som fast hon mindre syns 
OM hon ey ftörr' ok wärr / sy mrndr' at waramns.'

Lven siir man aff all makt mäd rätt ok orätt stmfwa/ >, 
At Han sin Vgelheet ma til högh wyrdnad hafwa 

Ok om bland tusend' en sa nätt en Härstaps Staff ^ 
Mattlell Hans maktiijk Bondens Träldom i enGraff. 

En annan söker til at jamla stora Skattar 
Mll altidh mehra haa ju mindre honsm fattar 

Lhm pa et sadaM wij§ en ann pa annm Satt 
En genom mödo wäid ok gensm oratt Ratt 

Man siir en lefwandes i Jorden nederstiga 
Utur sin Moders kwed then dolde Skart at nswa 

Som aff Naturen dijt ar lagd t härdan Steersi 
At ei thes blanka stijn stull giöra Siäken meen.

En waghals hwilkens Siä! vtaff Guhl gull-S'^t lagar 
Lar wäga Sigh astadh pa Haswets willa Wagar ,

Vti en ihahl Eek ok räds för ingen Nsdh
Fast om Han neplig är en hand bred fran sin Dodh.

Man söker GsdS ok Gnll igenom hwassa ftale 
Sk mangen hemtar thet s-twiikligt hoos Hmn Hale

OM nagon wore wi§ at Han thet kunde fa^
Lell lemnax KuLlio när Han matt har sira 

(Okweet ey hwem tt! tiänst) Alt Dods ok Ägodelar! - 
Hwar blinda Lyckan sten sa underligh mäd spelar 

At thec assafwunds Mantthen Han thet unna minst ^ 
Ok wärftan Owän tidt undfar^then.största wrnst / ^



—

Han Slälff haer ingen tack men tappeö Mkmr Sinne j D 
Sa snart Han ärneersäukt Hans Namvn ar sttaks vhrM yk 

Nä- Andan kahr sin Koos r sa är Nykdom ok Makt 
Fölv:han nagon Dvgd aff ingen Krafft ok akt 

Mm then som moor sin Gudh tnäd rätt sann-trogen dyrkiik l N 
Sin styldig plckt beteer seen genom Dygders yrkan ^ > W

Först ämier nästan sin / Thens Noos kan stadigt sia 
Tit Himmel Jord ok Alt i förna klumpen ga.

Den som man stker Lust / Leek / Glädie / Skratt ok Löye ^ Ht 
Ma^r eller Nrikedom Han söker uran stt nvye 

Hwad hugeu hans är täkt ok fyller kcäfwan wäl 
MenrnivstomhuxarHanat fa En pryddan Giäl 

^arnom Konst ok Dygd/ Dy then somrhen besitter 
Wcet huru lrftvas bör/när Korsie-Kalken bitter/

Weet Hanmäd Talamodh at giöra honom ste 
Kan i all Olyks-Storm lyk som uhr Lyckans SM 

Leeath thet som m an'n Odogdrg Menstia sträcker/

Thet gange hur' et wiL/mäd/ eller og emoot/
Sa taer Han först hoos Gudö/seen hsos förkande besk. 

WeZt Siälff at trösta Sigh/ ok androm til at rada/
Kan angst / förtrtt ok harm / ja Sialftva Döden stada ,

Mäd E)gon vtan blund/ L Fröqd sin Anda gie/
När andra ropa mäd förtwtsian Ahl okWe!

En Dygdig kan ey dö / ognär han längsen döder/
Dy Dygden daglig dags a nyo ater stder 

Hans aldrig glömde dkampn/ som trossar tijdens HE 
Hwar Därar swima bort mäd ^rielke / Blaad ok Mi 

Lhen Salig unge Man wi) här för Ogon stada / I L
Kan genom Ähre-Frägd/ Osi all i samt bebada? » ^

Hm' öftver - Säll then är/ som Odygds Laster ssyr/
Sit Wet mäd Konster nähr/ sin SM mäd Dygver M



, qaqh kunde mar Ut si! a k min Panna fiarre drifwa/
MiM! Hk en läng Ä e-Dickt til hans Äminm sirifwa /

Om mirför ringa weet / ok tiden räckte kl!/
Men Tbenssm honom Siänt/ weer hwadiaghsayawil?

N Han E udh ok en Wän / haer älsiak öftver alla/
Dar red b^aen när Han säg stn Mädhroor falla/

A reera Honom opp/ ev endast genom Rädh/
Mm vthr wärke sialff/ ok börlig klarleks dädh.

Smingh Hane Konst-weet sem/ok lärdom at berömmg 
Mgh vndettogo/mckr tagheffm Mda/ dimma/
A tbet Latinsie Spräk ek Grcsian r gemen /
Zör honom läka stvatt/ at i Nom ek Mhrn/

Han Man nZgon Twtst haad Borgar-Ratten wunnit/ 
Zlbcmis wäsheet mäd en säridels wetsiap funnit/

Hwad Lo6ex ok NsnäeLi: Luchemie ok kubric - 
Hwad fom dloveUer war ok hwad som Mehr them lijk/ 

Hwad Larcolus ok Ls!c! sory IkemiZ Tolkar / sirifwlt/
Ok hwad Fullimsv MLagh tilkänna Mwit / ^

Haer Han til pricka tvist / som kdoebus Fofter-Sonn/
Ar Then belrangde wrst förwänte mycken monn/

9m ey then grymma Dödh aff aftvund Honom flagrt/ 
Mdeles stan Ost ryckt / ek rber igenom dragit ,

Uhr mängens HAta Suck/ Or uangmsDgon Graati 
Ät Högom war Han kiär/ at Lägre war Han Saat 

Hen alsiad mgen lust / som utaff odygd smaka /
Ey sikt Han HögheetMral dreiw Gimgheet ttl baka/ 

Igenom frnEml hrelp/ ar then som fMiawar- 
Then som föriwarksis fans / ? hen war Han for Försmår» 

Sm Himlens Godheet ännulanger welat mns 
O Stockholm ibenneMan/ sä hade Staden kunna 

Uttff hans Ikksamheet an n ängen rytta-^ am/,
Män Hoppet haswersigh nu mäd hans Liswsrid

-oskl

ot,
Rsi





Graf-Skristek

Alt Inte
»th»

Wärldens Förändring ok Andning
Widh

Nu i Himmetm Hög Sahb 
gl.My:tz fordom Troo.Man/Radh/okä>fwerMarstalck 

jempt Laghman öfiver Wärmeland/
Then HöqhWälborne Grefwes

ref Mensiiernaö /
oir. rir»

Kristpryddepk Hög-Hederlige Jordsättning 
n mädHög-förnehm-ok Folckrijkt Ltffföllie skedde i Stockholm 

den 24. dä.si; Lnno 1674.
rnfaldellzen

öswertänckt af
Lsnsropkilsnäsr. ^

^LthwadiWärlden är/är faftngheet/ Alt Inte/
5ast nogle fins som ey i thetta Kall fa finte/

Ok isin Troo-lös Troo ev annat kunna fa/
An at hwad synligt är ewardekigh lär sta/

M en wexel haer/ som daglig dags ombyter/
M bort hwad öftigt syns- vndsätker hwad som tryter/
At alt jom stapt / vrhi en ewig mndningz lopp 
Mgwaltes/ lijk war Sool gär neer och resor opt. 
ten tings rattnan äth thetandra födzkcn giiwer 
lh säleds Döden Faer äth fielfwa LijswebkWer/
^Gom 8rgZyriten kärdt allwarelft bksiar/

M mgen ting begynt / at MM ända fär / ^



Graf-CkrM'

Fast om thet til sin akt syns ändras/ nrtet ända 
MenlhkenEld affEldsighalrndh ^ttctanda/

Omstiffter blott sin hy/ uthaff et änd.öst Mff/ - 
HwartÄhr/hwar Mänad/Dag/hwarSmd okOgmhivG 

Om någon sädanttroor/säkanI?qh inte neka/
At sirjkt omstifftesteer/Jagh si>r dtamren leka 

Mädh under- ändring/i alt hwad man nastan M 
Okathwad dör/et flijkt/ dok ey thet samma dim

W>:i
Lkil

Som thet tilfömdewar: NärWatnetvpärh kistwer 
FöraMM vrhi Mnd aff S°>m!°m M ^

Lil Lufftens medelrum / ok theraffKiöldenseen 
Förandras vthr Snö/och hwijtan Hagelsteen^

Sä faller thetaff tyngd full ärher neer pa Jorden/
Blijr Wattenkijk fom för/ Stren fsm affMull ar worden 

Blijr Mull/Mull äter Steen/aff ttuffr blyr Elden tand 
Ok Eld aff Ästian blijr i Wäder snart förwand. 

Sakan hwart Memenc sigh uhr sigh siälft förandra/
Ok aff sigh i sigh siäiff- thet ingen man San klandra/

Thet synes daglig dags/sä blifwer af et Diur/ - 
Et sardels Måste flaag / alt effter hwars Natur/

Ok Mastar kunna jeen/mad fetman Iorden glöda/
M theraff BIomste-r/Gräs ok Ogräs fär sin gröda / 

Som äter haa sin Mast/then blaad ok root fortär 
Ok ltjkwä! assin Död/ et annat lys frambär.

Man kan af Lrtens Satt/ en Ort a nyo wacka /
At hoon uhr Astan sin/ sigh äter later kwäcka/

Sa fnatt honisitGlas/ en börlig wärmaspör/
Men när som wärmqn flyr/förjwinner hon ok dor- 

Bly hacr-sin mmis. Ten srlcmc, Koppar grönan/
Ok Iärnet haer sin Nost/ la siälfwa Gilfwer stiönan 

Förtärs ak thes t/»tur» Gullmalmen hälles reen/
Men haer pä mänga lätt/sä wahl som annat mem/

I
Wi
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W
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Mm sädan t wil lagh nu ti! andra tyder lämpna / 
ckimitt-ok ^eklwitr wert sadant bäst at nämpns 
' W hwad förwijs st Wr vthr lhet andm byt/ 

Ess sk sa genom Konst as themgiörs nago nyt.' 
Dok kan man flykt 6MstiffL' ey ewig Ändring kalla /

athenflyk lärdom mäd heelMagÄ fotter star/ 
wad wil W nar som Jord ok Himlen sielf förgår? 

Wj them Gudh genom Nadhhaerwyrdatatoplysa/ 
zM wijHsos Förstånd ok Trosni Hiertat hysa/
W sijwij at a!t thetssm WriWZrldenär/
Dan sin födzelstund sin dödhikswetbär.
Msijr at Elden snart vthflocknar som ey näres / 
AtWatne ssmfärfta/ snart Lioknar ok föttares /

M Loi hwiwok hwäser hwatt ath drager Han? 
hmr blijr hanÄndlig af? när Ort och Blomstren swimra/ 
UWN tt flnkt ther af/mm §y Lhet samma finna.
Hwad nu är/ är ey hwud för war / fast afstijkt flagh/
U dagen somigäar war/ §y är daeni dagh.

M nagor sedan ey mchr dugft til at föda/
Kom hwar ting haersit Mah! okMH) som alt kan öda/

At all Lingdlijr oplöst ti! hwad som chek först war. 
NärkhennaiArnndwa! fast/ LEwig-wärdlzlig-sinnte 
Micke Werldmda mäd Lyden b!ij til Ime?
Som vthaffinte giord/ ok sä hög aldrig är 
At hennes Ode-Dödh wLst mMe wara, nar.

Slm höm Siö och Haaf mrer än som wahMgt brusa/ 
Wn hörer Wäder Gum med grymme Stomnväer Asm 
Gtstijdm haäer ey som förr sin wissa Lijdh/
Dedh Hetnn eller Frost/ alt synes som med StrO

Mm



Gr/sf-Gkrifter.
Dlfallelutäneer / okftamttländan nla/
MM som trött uthaff sin möda/ söka hwila- 

Then trötte ^celsz,om sä länge Himlens last 
Haer burit / signar kullok orkar ey sta fast. 

Aknglodder Uker wil ev mehra f rrckter bära/
swrttas rnehr / ak plöya'n än at stiara/ 

Gra kDimm utan Weet/ syn^ med förlänqtandVM 
Forlcsinrng oilssa/ frän sin radzlan ok Olust? ^ 

Owart sk et Llem°oe syns efftersinart kwijda/
^war at man dömma k-natthe og twungne ML 

Skyn hota'- med sik Fall at täckia Jordens Rund/ 
-Eorden horer mäd sit siunkand ak Mgrund. 
Hwad ellrest genom Konst acglortat t-Ma tyderr 
Ar mästedels sm Koos som ttjden siälf forlrjden.

Owar ^.niDrottnn g; nnmr hwar är ^gulokmarab 
Hwar /ov,§ Belät stood? hwar kdaror fom förlwal/ ' 

I owaer n angen mekp. s hwem wi! nu fuller dmcka ^ 
DisvenmavWijröök u h-th'Ephesers Kyrckas^ ^

^us nu KKo6o^ Nees vthaf sa mycken MM/
^ (rgh bsgraffue. Lrik somHakrr ^ 

läga Mrsom kijkn äi strax förjwmmr/
Sa warokchLMs praal/ ther man ey mch a sinner/ 

r-äplig ställe hwarlvm the tilsörnde stM 
Allenast haer af akt eken äldste alder närt/

^7prens Underwärk the hwti jse kvrawillex,

FSSLLLLL.



Maf-SWK'

Micke filurs Mackt längst krafftlös ok förgäten? 
sy mehr än blot etNampn/ ltjk kerlsns präl Npäten.
Haer icke Tidms rost längst ftatet äggen uth 
M 4!sLsn6ees Swärd ^ som khm Konst-knutne Knut 
pkr/ziea oplösts hwar är the Lager Kransar 
W LLlarhaer förrients ar nagon som Mkhr ansar 
Hans fordom stora walds Hans höga modh äc dödt 
Erm som hans purpur i hans egen Blsdh bleff blött. 
Ilcheras Pra! ok Prackt/ok Mackt/är platt förswunnen/ 
ffoin m giäUer M/ som hörs / ok ry bkjr funnen 
M tiden som nu ar/ i warelsen ey siaäc /
W som en Skugge flyr/ok lyken dröm förgär. 
ivcir äe nu 8oioos weet/ hwar erLkus stora Pangar/
M ^rclrimecles Konst/ hwar c?rsilus okhaNsdräNMk 
HWr 6so^me6cs hwNk ^cloais deilight§t5 
ZGrafwen/pa hwad orts then ingen mehra weet»
M wil ta icke troo( ok sträligt) at Wr IMe? 
tck sin ända feck sa snart som thet begynte/
Cy hLelper hardheet^Stcen/ ey finheet något Gull/
Ty m vemsar sit ffijn: hwad mull är mätt bkij mull 
Ullen mgm Ting- Wij som bland andra Diure» 
kimstar krälla kring/ mast Skatten ath dlscurm 
Zekala ltjk som The- Ey hiclper Adligt Blodh / 
kvRljkcdom ok Konst/ ey styrkia/ weet ok rmdhe 
!>n öar för ögon syns / hwar som Wij kunm lära/
W en dödan Kropp/hur ustel wäridsligh ära/ 
ökhwad ther hänger wid/ had' högheet Döden sträckt/ 
Woor'wtechenne Bahr med Sorge-swatt betäckt.
E at nagon Släckt i Werlden sigh kan lijka/ 
khchm Sall dodes M ^ sa mä ey thenua whka/ 

nagon hwems thet är! som älst och Ädlast sias- 
Sk jörftan ophofs-rost aff uhrmins mmne mins

Mm r



W Kom the Lrucss fritt sk kskrer berömma/ 
§äl Warlden et) k^erslyok ZlLj^joner glömma / 

bät Qcst-o sst Noos/ok ^-ic hwäd sighbör
ElVremmnehaa/ som aldrig nänsendör: 
Kljkuun' i thenne Släckt thkm allesammans wijsa/^ ^^4^'^zzLtLLUtiV LVtjsil

Ja stelswa kom haer Hrr mast rädas / ok lell pnjsa/
En Oxenstiernas Nampn/ ok särdeks högaWeet 
Som han Meen Soldat ok Stats Man hnswer teet.- 

Then^ANe Släcktsn dar thet Nampnet Oxenstmna/
For theras Styrka ffull/ tsienThe sa hlertlig grärna 

Slt Si fferkand bewist / son- ftijds Männ mhLSkttd/' 
Som Acktar aff högt modh n-äd föresyn i MG 

Sahlm-Salle Kropp som nu til Grmwm bäres/ 
HmsLyk mad mongmsSuckok flytand^Saon ahres, 

-Zaer vthr KrM ok Frrjd / mäd O ok aklwar gwrdt/ 
^Hwad Oxenstmnar plag' ok sädan Hec e bort-

Utädd dadh/ f-mNädsiathich-r 
^Kb H?ud jawäbl som Dmn/ bwad ssadligtfans at M 

hwar okEnssm rättwijs honompriA 
Konqlig Nädh bewijff»

Hwad ^nLOrltKhgwrL moot Mndeni Fättt/
Mad bwad däa Lp»Mqh^t ban mängen Tianst bestälit

hwad förijfrig ijdI Konungr^Hofwmäd siwadUsid^
^ Ä ^kr stn HAga Tienst in til sin sidste Tiidsi 
Fo uädt o. altijdh sökt sin Konnngzgagn ok nytta- 

Hok lär stwijkligt tiden htttE
-Hand/ som kan sians Dvader M 

EA^W^tens Book mgräfwa Ätt til Ätt»
Mm Fläder ar forstvaa/ dok kan mak rme tiaa/
Ok mhan Äre-roos ok hedersord omstiaa 

ThenSasig' Herrens Dygd ok Swenska NedliakM 
Sorn hata smicker ord/ okhwad som salst-sött lett



Fan gillad' ey förtahl/bakdantan ok srd-fmekning/ 
WOre-hwistan ey bedräglig rätweleknmg/

Han frygdes widhthen som för mycke war uthlänst/
Hk älsta som en Man lhen som war redlig stvenst,

Hans Oron lnstad ey sik Siälw-roos til at höra/
Gom kittar mängens bug ok kan rätt hiärta r örar 

Gliik fahrlig sälängheet war honom m ätt emoot/
Kast om thu ä ok blijr en almen HäswEoot:

Uan lijk et optänd Lins/ sigh offsigh siäiiwan närer 
Hk tränar kel! en an/ för then cher sigb törlärer/

Sä ät en stak ig Sorg för androm ändlig opp 
(Igenomen fäll dedh) Thm Salig/ Herrens Kropp» 

Oom äm / stal pä nytt af Jorde-mastar ätas/
Hans Wre Frägd sta! lell bestä ok en förgätas i 

Hans Gräl är nu hoos Gudh / iftän all wärdzlig flärd^ 
bGxmStterrm wax ekk bättre rum ju wärdl





Smf-SknM'

VettivigttrLtigcnd.Rchm/
Durchem

Dm - Ständiges Sm nen - Bild
Luff

. -DesHochsehlrgm
Mer Königk- May-stet Weikand Rath Md SberMarstSalk^ 

wie auch Löer-LandRichms Liber Wermeland/ ^ 
De»

H'chwo'gebokrncn Gmfett und öerr»
Hmn OKENSTJRN/

etc. ttc.
SerHgeliedkctt Gemahli».

Ter
^ NuinGottSehliM
weyland ^Hchwoh^ ebHbrren Gräfin

Uaum cttKI-

Gebohrnen Grasin vonSevensternund Scharffcn Cck/ete.
Grt-bmahl-

Smch der Lcidfragenren Dähnm
qrätzt von

^wpken dtejkr MelerZMt/
WK Sast dmch Nernunfft gemrschkes kermm 
^^Imfall Euch Likbc kan erwermen/

Erweisen chre Alan m'und Elmh;
LaK dieseSilbkrchclleMMn/

Durch cu er si-rfften Seusszer Ach/
Uud du^ ch der Pärkc-zchlkn Bcch/

Doch nech ein tt-enig höher schrvctim?
SchlsM



Maf-SWM
Schlagt mit gelinder Hand die Bmst/ 

Last mlt halb unterbrochnem Lallen/
And wslberedtem Sch weig en/1 ch allen 

Des Hertzens Sch mer tz und UnlustsLM/ 
Skeubt auff die GoldgekMten Hare/

Vor den btliebten Lyper-Staub /
Nur Aschen von Liprelien Laub/ 

Beydiejer Traur-und Lodren Bahre.
Ach schauet hie die taub und hlind/

So man wurd auff Altaren ehren/
Umb ewig Lhren Nchm zu mehren 

Wennryirden Hetdengleich gessnk.
West Ihr/die/soman Ihr verglichen/

(Und derer Wesen blosi em Tant)
An Majestet/ Zucht und Verstand/

LLinervs, Vsous WlchM.
Sie ftlbft hat wWichst offt verlacht l 

Dre NuhM'Sucht falscher Citelkeiten/
So mancheSeelzum Stoltz verleiten/

Vnd sie zuchren Schlaven macht.
Ihr Hertz ist me dadurch gewonnen/

Sie,war beständig me das Gotdt/
Und wenn manste vergleichen -olt/ 

SogleichtMe best der Himmels Sonnen.
Wie wenn diestlbe sich erst zeigt/

Mit Ihren bundvermengten Strålen/
Wenn Wald und Felder zubemahlen/

Sie uber unsern halb-kreisi steigt/
Den Augen giebtein sW Ergetzen/

Unddurch oerguldnen Strålen ScheM/ 
So in der Pracht recht Göttlich sein/

Vor anmuth bringet ein entsetzen.
Ss



Maf-GNW.'
So blitztediejes Wunder-Brld/

Go jchon die weitgeschränckte Gräntzen 
DerSLerbligkeit/im fchhm Läntzen/

Mit hoherHoffnung angefullt/
In dem ste unter Ahnen zehlte /

Den welchen fthon vsr langer Zeit/
Anm Höchsten Haupt der Kriftenheit/ 

Das alte Teutsche Reich erwehlte.
Orwtetstdsch dcsHlmmels Schlust 

So gar nnd gantz nicht zu ergrstndm?
Wer will dochwol die Ursach finl ett 

Warumb ein Frommer leiden musif 
Ein Schalck geneutt der höchsten Ehrer 

Gs must/ auch Sk ihr V uerland /
Eh den Ihr nsch die Welt bekant/ 

Verlaffen/wegen Christi Lehre.
Gleich aber wie der Sonnen LichL/

Mit Wslcken sffterst wird bedecket/
Ja gar in fchwartzen dampfverstecket/ 

Doch heller durch den Nebel bricht/
Was ildisch wieder zu erquicken- 

So ltest des Allerhöchstr n Gchutz /
Trotz aller fchwartzen Feinde rrutz/

Sie im betrubnis nicht ersticken.
Das klnge Welschland war der Hrt/

Wo dicft Soirn die Gorm' crst fthe/
So durch des Schicksels triebgescbahe/ 

Zum Vorspiels Merck-mM dafi sie dort/ 
Sich blost im Auffgang so!ke zeigen/

Bald aber durch des Himmels Macht/ 
Glslch eiue Ssnn die Mitternachr

Nn Drumb



Graf-Skrifts__________

Dmmb folgte sie des Himmels Nath/ 
Wenn Blrtz vermischt MitDsnner-Knallea/ 
Den Erd-Kceisi drohten anzuf allen /

Greng immerihrmTugend Pfadt- 
Kuntglcich der Sturm dm Schein vertunklm/ 

Brach dennoch durch der Tröbsahl Nacht/ 
Ihr Lugend-Glantz in heller Pracht/

Der Smnm gleich/mit doppel-Kunckelm 
Es warIhr ftetes Augenmärck/ 

DcsiHöchstm Ehrand Nechstm Nuhen/
Do'fft allem Unglöcks Trutzen/ ttutzen/

Auff Schmttchcl-Wort uud Heuchel-Wärck 
War Ihr Gemärh nicht abgespihet /

Drumb hattauchwas vom Himmel stämt/ 
And wafi dre Lugmd arrffgeammt/

Kem Schwcstrcht Crdenrauch beichmiHet, 
Ichhsmnre hie der Feder Lauff/

And wrlldmMmd Mit schweigm ehren/
Go Svsäen kunte redm lehren/

Mein unvermögen rufft / halt auff? 
Vernunfft Hat mier es selbst erzchlet/ 

Dasinichtes an Volkommenhett/
Alsieintzig dre unfterblichketr 

Ihr hie imLeben hat gefehlet.
Ach abcr; Iarnmer/ jam,ner Acssl 

Sie/ ist dahm / Sie ist verblichm/ '
And wie em Sonnenlauff verftrichm/

Wier schen Ihr dcttubet nachi 
Sie ift dahin / Sie ift verschwunden/

Aolgt dem den Sie vor Ore Som 
Hielt/wie Dia»' Luckimiorr 

Mttd em Sieewlg ift vkltmndm.
K-Mmt



Kemmt wctzt dre Zähn anUestmSarg/ 
Ihr H^ssernmen Edler Iugend/
Md faksche Lcidwach' aKerTngmd/

Neid/ Misigunft imdwasncch mchr arg 
Hrerwrrd em Splel euch rncht gMgm/

Ob gleich du blauer Nerd viel kanft/ 
Somrd dier hiedoch Zchn und Manst/ 

Dorr demem ertznen Gifft zerjpringm;
Dre wahre Hoffnuug so nicht treugk / 

BelWnchL es werde wol! gelmgm/
Md drejer kkoeorx Sich verjungen/

Au si Ihrer Asch: dasi w;r erfteut 
Ncch fthn/Wieszwar mcht uach dm Namm) 

Eiedmch der Erbm Slugen Wrtz/
Behalten wird dmEhren-Sitz 

Vmb ewig Tugend zuöesamm/
Ihr aber dre chr ubrig fett /

Und dkesmhohm TraurgeVränge/
Zu ehren fokgt / in langer länge 

Betrachret EureMmblichkeit- 
Mas hell sich zeigt Md lchvelke steigt-k 

An Glantz derMonNM ubergeht/
Fällt wens amMerbeften steht 

Mie drejeGotttt Gich mhig neiM

Merfölliakde GmftSkrist finnes utan ^ttul.

Rn Z



Graf-SkcrM

MIMAs sind dieseZeiten?
ZWH Oie unsschnur-recht letten

Nach der tuncklea Grusft/ 
Und eh wirs eins glauben 
Drr ch den Todt weg rauben 

Wenn der Himmel rufft/
Fuhren uns ins Grab hmetn 
Da wir siyn und auch nicht seyn.
Es find eitle Smndeu 
Dieso bald verschwundm 

Als sie angehebt/
Wir sind hingmssen 
Ehe wir recht wissen 

Ob wir eins gelebt/
Denn die Zrtt verfleust bchend/
Unser Anfang ist das End.
Alleswaswir sehm 
Musi wie Wind vergeheu/

Mes ettet fort?
Mes musi verderben/
Was Geburt hat Serbm 

Durch der Men Mords 
Ja dieZett felbst/wieihrseht/
Alle Augrnblick vergrht.
Nosen und Narcissen/
Lukrpanen missen 

Ihren bundren Rock 
Iährlich/und verwelckm 
Wie die schönen Nelcken /

Beides Stiel und Stock 
Ob man sich gleich hoch bemuht 
Sterben/ wan sie ausgebluhL

Scham



Schaut die hohenCichen/
Den anfesteweichen 

Buche/Tann and Ficht/
Kaulen/eh mans meinet/
Obs gleich tangfam schemet 

Lauren sie doch nicht/
Kelder/ Gärten/Wietz undWakh 
Sterben schteunig/langsam/ balv-
Geht der Gerge Nippen/
Kelsen/Stein and Klippen/
> Dre sonst ider meink 
SaststeeMgwähren/
Kan die Zeit verzehren 

Kast unmöglrch schetnt/
^ Gind dennoch det zeiten Nnub/

Werden Sand/Grietz/Erd und Staub-
Ms sind Vabels Maurenk 
Htt auchkönnentaurm 

R.bo6is grosset Nietz k 
Wd ift na geblieben 
Wast man hocb beschrieben 

Und Melt-WanderhieHs 
Sind diesleben nicht schon fort f 
Zltchts mehröbttg knum der Ohrk-
Denckt ihr Menschen-Kinder l 
Keins vcrschwindt geschwinder 

Als rccht eden wir/
Eh wtrnech beginnett 
Mössen wir von hinnctt 

Zu des Grabes Tbör/
Wenn wir kanm entginsstet seyn 
W^össen wir zum Grnb hinein.

Nnr Schreibk



Graf-SkciM'

Schreibt manvm der Krahe 
DM ihr Lcben Me/

DM der Hirsch iuletzt 
Stirbt von Men Thieren/
Kan man dennoch spuhren 

DM der Lodt ihn hcht/
Uud demselben nie entrant/ 
Hätter gleich des Mossers Banh-
WM sind schöne Wangen?
Watz rstEhr und Prången?

Was ist Gold und Geld?
Mes mM verschwinden/
Alles bleibt dahinden 

In der langenWett/
Sie muMbsr/samvtihrenSchM 
In emGrab und Nichts hinery.
Kan denn Nichts auff Erderr 
Nicht gefunden werden 

Das beständig blerbt?
Nichts! als nur die Tugend/
Die der Nach-Welt Iugcnd 

An die Sternen schrerbt/ 
Tugend/Tugend dre besteht 
BM dch Me All vergebr.
Und rvann dis vergangrn/ 
Werden ewig prången 

Nach der Eitelkert 
Frsmmer Menschen Seelen/ 
Diekein Todt kan kwäien 

Von der Welt bcfteyt/
Frey von Sorge/Neid und Spott/ 
3n den Himmel / threm GOtt.

Drumb



Maf-SWek °
Drumb l§Zr eure Lrähnen 
Sampl dem HertzensSchnen 

Mit ms GrabesGmsst/
Jhr dre ihr betrirbet 
SerrmLätzav liebet 

Russet/wstuschet/rufft 
Lebe himmels-Kreuden volll 
Lebeliebstt Seele Woll!
Sein Nuhm kan nie sterben 
In der welt/ weil Erben 

Geinen Tugend-Pfad 
WLe ste thun/bttrttm/
Laster aus zugäten 

Wie er selberthat/
Hekkm Lätzaus Tugend str-bk 
Nimmer/ wannderLech verdiM
Er isi hin gestiegen 
Dmch sein Tugend-Stegen 

Uber Stern und Soun/ 
Daervölligjchmecket^
(Wsst uns ift verdccket)

Ohne Weh/ dre Wonn/
Wo -ein kroger Tugend-Seift 
Nichts als Himels --Manna speist. 
WozuhllffLdasÄchtztn 
Und das Seufitz-mrd LachHeyk 

DieseTrahnm-Flut 
GM ihr billig ipahrrn/
Weil ihr mit den IahrM 

Zudemhöchsten Guk / 
WoHerU Lötzau jchgist/ ^
Auch zu kommen HoffennM.



Graf-SWer.

Wtrd euchbtlltchkräncken/ 
Dochntcht euchalletn: 

Arme/Wttwm/Weysea 
Dre erpflag zu spetsen 

Dtelasst^
Ihnen tynen ist entwnndt 
Setner milden Väter- Handk
HerH-beträble Seelen 
Lasiet euer Kwälen/

Und dte Kummer Noth 
Der thr euch ergebet/ 
Dencketdns Er lehet 

Ift todL dochntcht todt 
UberSonnund Ftrmament 
Auch tmTode l onder Enh.

z^lage Rl»m/
Ofivex

Then nu Sahttge/
Fordom Ärbom/Walacktad' ok Wälförsiandiae/

Werr Wandöerg/
Wälsömchm Kröp ok Handelsmans Lthcnna 

Kongl.Husivud Stadm/
Omogne DöhL

wrdh
HmS Krisihedersamme IordsiMmg /som ssedde 

L Stockholm dm n. ^vMlti, Lono,674. 
Satte
Af em

Wälwtttig WäN.



Gras-Skrifter.
»Waal/ Angstan / Sorg ok Jämmer/ 

Som föder all Olust/
All Frögd ek Gamman hämmer/ 

Uthkryster mangen Pust / 
Uthtrvcker salta Tarar

Thin ratta Fruckt ok Frö/ 
Ok drager bleka Fahrar

Pä Kinners hwitan Snöc 
Kom hielp migh at Jagh klagar 

Aff hkrta / som sigh böör,'. 
Then som i bästa Dagar

Sit. affstedh taer sk döör 
Uti sin bästa Blomma/

Sm Ålders Middags Tidh/ 
Sij sa kan Döden komma/

När wii som tryast i Frijdff

EörstöreS / för lörffe hörcs Zrär/
För Lust sk GlMe WF - för wtzssr KlaAe-Lär- 

W Lrögd är nu stn Koos /sk LWättas aff mäd T ärar/ 
Nu Döden dräper ett / E mshr än hundra särar i 

Hans Lia skar L ru rher Band / ssm Astrild knör 
^anlrr^tcr ttzerförbund / ssm D^ZdSkKärleckstök 

Hwem är sä härd aff Sinne 
Then inte gräta kan?

Nar han stgh draer til minne /
Then Saligh-sälle Mann; - 

Medh hwav för ärligh Handel 
Han hwar ok en bemstt/

Hur' ärligtz all hans Wandel/
Ok hans emgänge sötd 

Wj l,sw' Mhi the Tider ^
Hwar Slyks finnes fä 

Hwar Drärrwysan rider/
Rärewijsan knapt sär ga/

Hwar bäde Skinn' ok ffafwa 
Walsignelj' är aff Gud!)

Fast om the handlat haswa- 
Emoot hans siunde V-ndh.



Graf-Skr-M
Herr BraadbLrg war spriktigh 

I gjärmnp som i Ord/
I alla Ting forsiktigh/

Fast Kroppen war aff Jord 
Sa spordes Himlens gäfwov 

Lell/ i hans rena Siäl H 
När han illwunne hafwor 

Ep dyrka lijk en Träs»
Han handla medh sin Nästa 

Sa / som Gudh haer befalk/ 
Lthtydde ti! thet basta 

^ Hans fehl / ok fram för alt/ 
Lat han then hielp behofde 

Ey Sörgse frän sigh ga'/ 
Seen som han fkiäligt profwde 

Hwad honom aeck uvvL

Dp lär hsn mhan Trug sigh leda 'rast Gvd- Hand 
Hans Hirrra läga liust/ alrtdh mäd de m BRLNS> 

BERG som sit Hofwnd högt t lufft äk sträA 
Kan insen blast ell Storm ep siclfwa Thor swing lkräcka 

SästoaHerr Brandberg fast i Olyks-Srormok N-d 
Bara Himlen lr1,5 hk pä axlen rik fln DöSK.

Uthi hans Sang war Kiärleek/
Som styrdes uthaff blygd 

Ok war en akta Ähr-leek,
Som grundades pä D-gH 

Ey alsta nagon kättia/
Ell en olustig Lust/

Som södes utaf lättta 
Ok afstar Svrg> ok Pust»

Hans Nampn haer lhet Bsrömms/
Athan heel fwijk-lös war/

Ok et sant effterdömme/
, För en godh ährligh Kar/

Sall rhen som thetta wlnner/
När han frän Werlden stils?

Hans Frö ,d dä ey förswinner/
Hans Hial sahr inte mls»



Dras? lNrifter»
Hwem wil tä intet ära

Hans Lijk medh nägon TääkE 
Ok aff then Döva lära / ^

Ät alt then Wägen gäär/
Hwem will dä ey bedrösivas?

När han the fromma sijr/
Igenom Döden röftvas/

Hwar Argheet stadigt blyr»
När liuswe Roser rifwes/

Sa blifwer Törne kwarl/ t 
Sä swinner gat/ ok triswes 

Hwad som aff ondan art/
Ds bör man billigt klaga

Herr Srandbärg- snara Död 
Ney ! dy Gudh täcktes taga

Hans Siäl uthur all Nödh.
I! förr älskade / nu hsgti bedröswde Änkra/ 

öi.^Lär ey för mycken Grät ok Tärar aldels dränkta 
E-r Trso ok Hopp til Gudh/som roZ Eer kiärstas SM 
Letänken ae Gudh ey gt-r annat än som wäll 

Jagh nekar ey kher til/ at icke thet häre fwtzder 
^lär Lw«nne Hierran stils ^ ok at ens Siäl dä fljder 

Then aidra grymsie Kwaal/ men när rhee -fwerffäte 
Lör man wär s-rrta/ dock lell (som en Rrist) mad märe. 

Dy torken edra Tärar 
Frän edra Kinner aff/

Ok laggen hwad Eer särar/
Mäd Lrjke 'ti en Graaff:

Tät'n Eder thet behaga
Hwad som then Högste giort/

Han lär all Ting sä laga 
At hons Kiarleek blrjr spord 

MD-umien intet frögden 
Then sälle Siälen haar/

Hoos Gudh i Himmels Högden/
Dy han blyr EerL förswaar/

W>! lindra all Ehr Pina/
Ok effter mulin Höst/

Frögd-Sloen lata flina/
Lrl Eder ymnsg TM-

Os 2 Ari



Anhang?

LykönstanStKlaz/Siim
Hans Hög-Gresi: Lxce!!:' Herr Rr'j'ks edsoc-Mr, 

fordom Hof Predicant/
L
Zi

V
I högste HastlgbeeL opsatts

§!
Lr^uelvon. den Olyklige/

Stockholm den II. fanusr. 1671.

Ä wil min wäna Wän nu aldels frän osi rceja § 
Ok lemna Stockholms Stad ei liten Blygd sk neesa O 

För det han kunde ei behälla Eder kwar/
Eer fomafLmdom/Dygd ok Lefnad rosad war.

De Högste af watt Land 0? Nikftns störste Stsder / ' E 
Wac Unga Konnng stelh/ jempt Hans ekArjkftus Modek A

lWär Drottning menar iaq) de hölle Eer rät klär 
Hk hwar man önstad at I wiste blifwa bär.

Frur/Iomsrnr/Kwinnor/Mör/ja Gummor/KiemgarE
De sukka / klaga sig ok gräm hwad de mN:

em I meo taröom i Straff/sörman-ok tröst-rrjk LulW 
Sä tldr hugswalat ha/ de gi Eer tusen Roosi 
Sk wcta först hwad de mist fem I drog sm Koosi/



»> , , -M»» ' , ^_  ------------- ----------- -- , y ,

! Dg siälf beklagar mig/ när mig ihugen rinner 
! Eert snabba Nunme/ när allenast tag pämmner 

I hwad för haftigheet ek mchr än staskot LA 
Eert wcttiga Förstsnd igenom Mig IZd 

> De Britters Sprak haerlärt/ sa atdtt mig hätt kränker 
! Ät Dan nyttig Man för Stokholm / GMLt lenker 

Ti! Lande / ok wil der uti en liten Stad 
Förakta Hnsud-Staen/ok heller wara glad 

! Med ringa Solk/ än här hoos höga Herrar lifwa;
Man om iag sinnar rätt sä mätt iag Eer rätt giftva 

MIM mast I kun ok ei mchr kommer när 
' Det Num/hwar Fromheet ok Gudsfruktan biltog ar.
M giör I intet rätt/ I kundemed prädika 
Dem lära som I gisrt/ at de mast endlig wika 

Frän Wahnan som är ond; Nu I är herrftä 
! Lär onde blij som förr (Gud kat ei sannmg spä)

Dsk tror rag utan twijk at himlez< sä behagar 
Ok at hans willia Eer alt efter willias lagar/

Dy elliest kan iagh ei sii / hwr I Hatm det 
Hwad Eder Mat haer / ei weta rätt hMmnch 

! Cer Stockholm gisrt emot/ Iworju älst ok ährat 
Af allom/IHar hafft hwad Hiertat Eert begiarat/
I bodd uti?slg2,1 sik Eer krästig Maat 
Med Herrar öfwer bord/ äl'mur SölftverHaaL/

Eer brast ei nägon Ting/cy Böker/stiöna Kläder/
G Pengar; (somer Eer men Mhug-bukm gläder)

Alt stog ti! Eder Tienft/ lel! har I ei behag 
At bllftva ti Stokholm/men gijrdet alt god Dag 

Ok reestr pä en Tid dä kM Nordan-Wäder 
^ Trast Lapmnd/ Warg okRäft trast Mckd ok Lsoffins Kläder 

Kan kyla Hand okFset; Nu Luftenyhrmed Snö 
Som kläder Jorden hwit at sörja stals sin Dö/

-SoZ M



2WW

D) alt cv istuGcaf/ Tulpaner ok Naxziffer/ 
Liäi-Nelk-okNsssrmeddem maugen Mö elst kofier 

Ä' falnad/ wrstaad bort / er bär nu nägor Ttä/
Er paras nagou Fogl/ er löper nägot Fä/

Er leker nägsn Kst / alt är nu kalt sk kullt/
Alt utan F ögd ok Lust / alt trumpit illa wulit / 

ttepcuau-z hafwer siäkf/ jämpt maugen Klod ok M 
Ok alla Strömar ha nu dragit Harnlst pä / 

Väk/Gyttm/Dy/MoraH har Klökd ok kalla Winter/ 
Med Broar öftver lagt/ som fasta W fsm Klinter 

Er hörs i Skog ok Mark dr glade Herdars Röst/
En Kakekmg o§ Spijs är nu den bästa Möft/ 

Lrkwäl sa dra I bart ok räoz siäk intet Kiöldm/
Jag tror Eert rriffa Msd kan träna Eer för ssiölden 

At dampa hwad som Ond/ dok Kar jagh er förstat 
Hwad Orsak I matt ha at bytmOnd för Gott;

Mm halt/hwad är det ders hwem nruper mig i E>ras 
Mgtykkes at iag här en siungand Röst far höra.

^En som Mas/ok eihar 
Den han siälfwer krar kan hälla / 
Lrästhwad smckkm orden valla/ 

Kan ei längi blifwa kwar 
Hwar som hon owillW blistver/ 

Hwar ok en ar sälcds fatt/ 
AthansHierka stedze liswer 

Äer/hwar som han haer strrSkatt»

Dm som Eld har i sin Barm 
, Höfwer er at rädz för Kiölden/ 

^striläsBlHargod Offrövlm 
M ei Frost kan Kiöra Harm i

-Dm som brinner liusan laga 
Ok har Hierta fult med Glö/ 

Kan sig ftW i Winrern waga 
Ok förakta W ok Snö.

Dy ma mgerr undra pa 
At HerrCarlbcrg frän oj; wljker/ 
-Ok sa skpnk ak W crmland Der 

Hwad o'k Winttm grära mat 
Dy/ast Kroppen litet ryser/

Ar hans Hierta dok i brand/ 
Hwilket ei hoos elden fryser 

SydeLäriWermeland.
Suktt



Surrar mgen Msiig Wäsi
Med etswa-kSdSomar-Wäder/ 
Fasi igenom Rese-Kläder 

Wädret ffär medNordan-bläst 
Kan Ett hopp lell öfwerwinna/ 

Tänk hur lärden dag bli söt 
När I Eer lär (fasi I brinna) 

Werma i Eer Kiärsias siiöt.
Resen lyklig/resen fort/

Himlm Eder wäl bewahra 
För altDnd ok alsköns fahra/ 

Lil I kommen til dm Htt '

Hwar som Edert Hierfa hwM/ 
Med et annat sammanfäst 

Genom gplne Kiärlcks-Pilax 
Dk fa hwad I önsia mäst,

Gudh wälstngn <Bert Hione-lag/ 
Edert Wisihuus/edra Bullar/

MIbWven trött' at lisiva 
LkiGmfiBMga til Roo/ 

^)a wlll Gud Eer nådigt gisim 
Himlen för et ewig? boo» ^ '

Brölops-SkrMhwartrl ingen Titul.
Berg Räärs e3er d^mpkwrs QKor.

i
lj)m säijen ttympksr knnaMälare-Strömmen 

Hwad för et G?ä0ie. SpkLl ok Fröade- Säna 
Höres alt ruttdt onckttng l I ^ympder dömmen ^ 

Hwatt ut sig äcnar alla Gudars Gäng / 
Gomallesitmmun/
Med störste Gamman 

Ok Lust / sij the §sc^re» Bokke - Eprä-A
r.

Alt sijr man hwad man stjr at det sig gläder/
FaK om det töper Ähchns TrH emol»

N» grfwer Himlen här mehr ltuflrgk Mäder/
Gktjn hasrver hänil ond haft af NäarEoot/

Alt nläln fördrrfwer 
, Ok Himlen grfwer /

För hwad han fargnt/ ma Läle°Veot:
z.



Anhattg.

Män hwad är Orsak tilat det ja händer?
Hwad för en Under-makt fom lagar sä l 

Hwem ar jom all war Sarg ok Olust wänderl 
Som Wij alt hartil Haamastunderga/ .

Kör rätt ok wifla 
Kunnwijelgtfla/

Om wij det ei igenom Eec första.

Wij sij wäl at siakfwar Mälare flyter 
Med rmhra Liufltghet ok stillan L?lod /

Wij märt'at ofl ei/ som förr/ Glädie tryter 
At wij i kulna Watne fa Elds-Mod.- 

Män den ofl tänner 
Ok ofl fa bränner

Är kiänd / män maste ltjkwäl warageh-

Lell maste wij med god stial ofl fömndra 
Hwad som i Dag kring Mälaren lär blij/ 

Efter fom lupicer nyfl wänsterk dundra/
Ok wij a demm Dag sulkomligt sij 

Hur alla Gudar 
^cr-cur jambuöar 

Ok ingen/ än Lrillnis, lemnar ftij.
6.

Wälan s i fallat wij rättligen hora 
Sa hörs iwädret en rätt gudlig Röst/

Ok hmu luserns liuft stranger röra;
O ' stiöne Sommar - Wäer t fö.sta höst/ 

Wist boor när handen 
^ Wid Mälar-stranden
Den/ hwilken Himlen tillför HrertarisTröst.



Wlst är'et We/ förr ofäll nu Ma r 
Som ännu gråter HZmiMns Död / 

Igenom ttsbsrs Kristal-klare Källa 
Nu kan utsiekka AZmiM buhrs Glöd 

Ok hwad som särar/ 
Sorg eller Lärar

Aftwa/^ok gl then bästa Tröst i Nöd.

7.

NMstke ^mpkcrs Sirsr.

r.
Nympker som l Watne bos 

'Eer Glädie bör sa wäk jom warnu aroo i 
Fördy at I/ som wij/ för sant ok wist 
Igen fa/ hwad som wij i fiol ha mist.

2.
Nu haa wii fram för andra mon/
Seen som fin bomng bygger Uremis Son 
Uppa war önstlig grönffand ströna Land- 
Ok I/ I N/mpKer wid Eer liuflig Strand.

Nu lär'wij begge ti god Noo 
L§ glädia/ hwar uti fit egit boo/
Nu war Gudinna/ jem här omkring räar/ 
Rättrådighetens Son til maka fär.

4*

Dy ftögdas alla Gudars boop 
Ok all Gudinnor giiwa Gkadie - roop/
Gij hwar som- framför alla deras trsp 
Gud tt^mevBrude Faklan tänder op.

Pp 5.



AnhanK

5-
SM willSi dnnFrO /
Aswärja Ond ok O!yk«-^wist ok S md,
Dcandm Gudar/ hwar for sig I bMr 
Hwad nymgrok jä WMt «t drm är.

6.
Luemsksfwar detta Pav I
Zti Ikkmir Son at Ähre stal W Far 
Ok Vrous en ung ^Lirllä bära fram/
Om er/ en Men Vssus i sin fam.

Dy laten otz lrjS andra nu 
Lykönsta bade Brudgum ok sa Bru.
Den högste Himmel signe bagge Lwal 
AL de siälf.önstkgt gott med fyllan A

Mu ha wij Eder ardels teet
Mälar.^vmpkvr, hwad som steer sk steetk/

Dy will wij / nar som Solen mist sin Glan§/
Med Eder träda fram i Spel ok Dantz.

Effeersom Mande Sam-Laal af^uckom fM 
,idigaDidz.S°ll M -V ha» km°Ä 
nias-; ty baer en ann Pcejohn Lttsamma i ^)asilKhttlZ 
Ket/ här och var ManM/ och af sitt naM dattmM



emellan
och k»mi3

om em Möös Plikt.

. Ms isin UngdomsWaär 
ull Ma grönffanb Ähr 

ZrWodig/längt frän Sorg ochPlrsi 
W älffog hade största Lusi/
Tech af InSilning obttäntt/
Amn rällaWägenwillad lentt.
Kom ärroa /fom mehr mogenwak 
AfWll/och päsin Lijv att tack / 
Wyat hon lllförnde sill/
Kkkillll lefwde något M/
-Ar som bon säg som öäst sit Ram / 
Ea siäMhon allari Fahra fram/ 
Lom mäsien Jungfru hända plär/ 
Den altför mykit Manfolks klär/ 
Zmaltijdteepoch ählaswill/

Inledning.
Sch häller Pär och Päm! gA.
Här knorrar kllillis twert emooll 
Men giftrer henne booll 
Jag/som cy längt ifrärr dem war/ 
Och hörde hwad det liufwa Paar 
Lill ffiffteS härom sialtefram/ 
Besiöt strar utaf deras Glam 
I SinneMälnmg genom ditt 
At wifa hwad een Jungfrus Plikt. 
Men I som willen Ayllan hsa
Afhwad i läsen har ä Ra 
Svkn rntefäfängt uihwagsSwaae 
Af nägon LiNg / som Saningspaar: 
Hwad kkillis saqcr är full mäst 
Goll/mmhwad-knnLMr häst.

kkiins.

tl!on niN nupra viZcr.

WTwäDusivor kullra liuft i maak/ 
Eä at jag / när jag frän dem g "'
Hm Kärlek söte Tankar seek
Ä«!ag/„-r kg M omrck/ ^ Tils«man

Hwart stäkllwtzs effllr M
Ppr ^

G
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Eamtaal

Alt gilliar/ och sin Kiärleek mr/ 
Och giftes Mer sik Mancer.
Ek Palm trä sörger snart sagt bort/ 
Sin Ungdom/ wistnar/ och blier ML/ 
Det gifwer ingen liustiglukt/
Därpa finshwarkerrFrögd ett Frukt 
Till des at deL et annat far
Som lijk des Maara hoosct siar/
Ka far Trät / fatil färja / Mood / 
Och glfwerFrukt med Osiverflood. 
Är Kiärleek därusi sa siarck/
Och genomtränger Trä ochBarck/ 
Om alt sig Mar med sin Art/ 
Hwrj stal dä Menstian ers blipaaE 
Om Biörn ok Leijon Kiärleek haa/ 
Hur will een Jungfru dm förtaa? 

r.
^NNL.

IllksÄnm pericur- piZec yersLki. 
<^ag ärei med eert Taal tillfredz/ 

är wisi med eer Mödom ledz'? 
Ty efter vet jag dömma kan/
Sä lyster eer full med haa Man. 
Mm troni at al! Frögd och Lusi
I Mans Ckööt sins förutan Pusi? 
Och at med Blomm-och Rosor röd 
Km äkta Sängar öfwersiröds
Llch ners det gar ers säleds till/
Om nagon man ratt niärka will.
Alt aktas högt hwad man atrar / 
Och skattas til des man et far/
Dä är't som mte? ty man weet /

När Nörje sökes fins förtreet. ^ 
De gamAe höllo utan Dvljk o 
At Äkta-Stand een Miäia lP/ ^ 
Rätt sorn det faller i ens Sin»/ ^
Alt hwad som utom ar M in i ^
Men sedan sirar med fafengt Prtz § 
Will hwad som mn'är ater nth. ?
En sticka / som siar än i knorr/ Z 
Och neplig baakom äron ton/ L
Ängststuckar bade Dag och M §
Hur'hon ma fa en Man snartsati, <" 
Men mangen/achen Man hakrftz tz
Som seen sig baakom Hrat kU g 

3; -2
kkillis. ^

lonupcs moeeori ouplic. ^
ch trsgendet är lapperq, ^

^Ty bättre gifft / änwara fris: ^
Hwcm gijftes ers f hweni blifwerA^ >- 
Som icki heller wille dö? ^
En Mödom är een Börda tung/ 
Odräglig för den som är ung.
Sidsi sag rag Änder nagraPm 
Uppa m Herrgahl / hwar iagh Ai ^! 
De sirmmo pa em liten Ää/ !
Jag siog och stadde däruppä.
Mm Fogden sade: Marken.M , 
At de är' honar alla stätt.
Ty de summ'inttt i m Hoofi
Ey hörd man nagotFrögbeM! 
Hwar dreefhcelt siilla för sigkM 
Och stiött' de arrdra urgMting.

W
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M hören /hur det sedan gek:
Sä snart som Andren Synen fck 
Pä en Andrak / som satt sig mer 
1Ään/dä teeg esinagon mehr/
Ay fiöt där nagon mehr omkring;
De siös om Andraken en Ring/
De siaksa/ plasta fram och baak/
De ropa med er kwarrand kwaak/
De doppa/ och de.twttta sig/
Hwar syntes säga: Kom sill mig. 
M stjr/ när Faer min reser barr/ 
Blier Tiden lang/som förr warkart - 
MinMoer är sorgchnt/ey hallsFyr/ 
Wär Pigaspinner / eller syr / 
WärKorsteenwilleyda draaRöök/ 
Eqkennes Stcek-lufi i wartKöök/ 
Tron fritt / iag ralar utan fiärd/
Alt huse sorger utan Wärd:
Ty intet Boo sall mara kan/
Hivar Kwinfolk ar/och ingen Man. 

4. .

Oe Vincula 6zmmis.
5N7 Haren / det iag aldrig meent/ 
c^Wärt Stand/ som liuft/ som 

frit/somrcmt; 
Men om Iendeligen mill /
Inträda i det siora Gill/
Förn I ga sia betänka Eer wäl/ 
Crjn sill / at I med wctsigt Skiäl 
Rätsinnelig förtaga weet 
Eer Kalfwe ^Kiärleks Kialingheer/

Ach tama med god Skick eer Brand 
Ltzk sonr Lunbindarn med er Band 
Af Iern sin Eld / sa lagan ma 
Egalt för langt pa Sidan sia;
Eerk Hufwud fölgen eij för brått/ 
Hwad hastigt, stcer blier sillan gott. 
Dm nagon Brand i Hiertat boor/ 
Dptäcken den för eder Moer/ .
Sa talar hon därom med Faer/
Den för eerWälfärdDmsorg draer. 
Han/ om I kunnen haftva Namn 
För Hustru / föhr eer wäl i hamn: 
Ty honom böör/ och ingen an 
Sig wällia Mag / och Eder Man.

kkillis.
loäios, non lomeu.'

/Vert Rad dtt semmer eq min blygd/ 
^Dch/ som mig tyckes/ Iungftu- 

Bygd.
När som man rakar uti Glam 
Bet Drde gifftas nämna fram / 
Strar rödna wtz lqksom en Glöd/ 
Ty Blygsamheten: giör oh röd. 
Hwenr ärsa drärf/ som säga kan/ 
ForrM oer/fljr hit/iag will haaMan? 
HwadAurrgfrur plägar är et Kwaal/ 
Comwillförsias förutan Taal.
Ty fasierUhrwärck inte siar/
När Wisarem allenast gar/
Sä kan man lell den hela Bag 
F örsta-hwar Tima utan Slag.

Ppz



Samtaal
Sa snatt een Flicka blier sa stoor /
At bon är jemnhög medsinMoer/ 
Dch bon kan utan hinder draa 
Möers Kiortil eller Kaffika/
Ell när een modig Piga far 
Lri ftx Mi sill Älders 2lhr/ 
Föräldrar/ markeir da fönvisi/
2lt bon back Fcel förutan brisi/ 
Dchstsi bon tiger/ rrägon bräck.
At bon ar lustig/ stalt/ och käck / - 
At bon är modig i sin Gäng/
Dch älffar en liuf Alffogs-Säng/ 
At bon upbeonar nett sii har/
Lch lagar/at att artigt siar/ , 
Band/ Kraga/Knytnirrg / Arme- 

kruus/
Aöm som Son gar utur sit Huus/ 
ArMärkcn/märkm Moer och Faer / 
At bon Eld uti Hicrtat haer. 
EnMangillPrga tänker krmg/ 
Fasi om hon säger ingenting.
Tro fritt/hon haer afSorg sinDeel/ 
Aasi hon häcr alt/lcll haer tt Feel.

6. .
dlolomg slio äuosväg.

yQ^)räldrar märken/när i sce/ 
8sAt asivanmälte Tecken skee/ 
Lch giören hwad som eder bör 7 
Dlyckan bidar för ecr Döör. 
Närsom en Wgnsioks ungaGrem 
Kan föda sig sielf utan Mcen/

- Da bör han stillias start sin Ort 
Dchpä enanPlatzsiyttasfort,

Ty far han mera Rum och land/ 
Sä widgas han uth Mer hand. 
Ach? at min Fader wor sa klook 
2lt hiclpa mig istän mit Lok! 
Skilt och omplantat tiänligsi ar; 
A; blg försatt jag mest begiar. 
Min Ungdom örtlgkt skulle dä 
Långt utspred full med Blomster D 
Da skulle man ok snart fa sij/ . 
At utaf een twa kunna blg.
Men Mer Faer min dtt ei week/ 
Lch will eg hela mit Förtreet/' 
Sä tyks mig utan längre Trug 

. Bäsi/at iag Mer egen hug 
Mig sielf en Kiärsia wallia ma/ 
Pä det iag kan mit Nöyena. 
Iag stagad' eir om Rad i Dag/ 
Som sa / dtt mor cg mot När Lag.

W
Lch
At!
Lie
M
Alti
Sa
Sä
Me

W<
Wi
Wi
Föi
Dä
Do
Pa
Fö

Di
- ^ 7-

8era pock vulnus osucio.

Le

6
<Lch syntes haftra något SÄ 

Mer;detta harar Giöke.-Roop/ 
Lch hällgeringcitturg i boop. 
Tyks cer / at det för diarft och Sks 
I Laalet nämna Giftas strmt 
Lch I wÄ önska/som iag spori/ 
ZttI det langsecn lynbliggiort. 
AchSyster snur / I fahrcn irilk. 
Det kommer Faer och Modertill ^

L
H
G
L
L
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Kmd giöras stall i detta Wärf, 
M I/som hörs/ar dok sä diärf/ 
K I will allom oätsport 
V eder Kiärleek fara fort.
M Frändcr först haa genom ser/ 
Mmg medSkiäl och moget W et/ 
Sa kunn I trygg och säker gä/ 
Sa kan eer Kiärleek bäst besiä:

Lell den förchasiigt plumparfia/ 
Begråter ftent sit snabba Ja.
Ben Spettt. wänder alt för fort/ 
Hqer Steken sällan/som man sport/ 
Giort möhr och god i men tit är stett/ 
Athonhaer häfwitSteek ok Spett 
IÄstan. Hast hacr ingen att/ 
Förmyckit Bratgiör inte snart.

Mm fräga Rad när man förecnt/ ^ Förhasin Eer crj: ty det är wisi/ 
Gemeenlig blstwer altförseent» Ben sig mäst hasiar/kommer sifi. 
Wahlfänget plä / förstän mig rätt/ o
Wed Grönland stee pä sädant sättt -
Wahlststen ey akt pä sig taer 
Förn som Harpunen drabbat hacr/
Da styr han först med snabsia hast/
Kock fäfengt/brodden sitter fäst/
Han renncr intil des han dör 
För Äöden/den han med sig föhr.
Hffä förgården altförtrygg/
Hch uti Kiärleek ey är stygg.

8.
§srivLpsr6cic vlwir properoos.
/UMEinkan är een elak Soot/
-^Bch mangk PigasLlyks-Root/
Hon är sä fatt/ at honey tääl 
Lijd- Hpffäfcllerdrötjes-Maäl/
Hon kommer äten när hon will/
Gar när hon kan/ giör mängen will:
Ty hon föraktar Wet och Skiäl 
Lch föllier en i Hamn och Hääl.

' När Pigor denna Arosscn fä/
Will de med Drängen Z kogseät gä^

l)uo6 licec mgratum «K.
§^Är MaatätFistmhäfsiÄän/ 
^ ^Sä styr han sirap med hast där?

frän -
En Karl som älstar / plär altsa 
Förakta lätt den han kan fä:
En Ungerswen snart blisiver leds 
Wed Pigan / som sirap stär till reds: 
Han tror/för det han ey fek neij/
At han haer förkiöpstaga scijr 
Harr menar/at han är förrådd,- 

^ TilbrwenLiänst blijr där försmådd»
^ En modig Jagar' ey gar sia 
I Lägret Haren til at ta,- 
Men sökcrn genom Dam ok Busi/ 
LyMödan hWässerSkMmansLusi/. 
At fängahällrr han för Skam 
Bet Biur / sem gär MBören fram. 
Igenom Möda och Lmäak 
Blier Kiärleek Leek / och fär rätt 

Slnaak.
Dm



Samtaal
Kyss ar sötast/ som man stiäl/ 

At neka temmer Kwmfolk wäl. 
Nar Jungfrur neka hwad man bcer/ 
Förlängtar man det mehr och mehr. 
HwarPina/ Pgl/ och Eld eg är/ 
Kan mgen Kiärlcek mara kiär.

10.
" kkiliiz.
Oacssio premsnäs.

»! tigen/jag förnimmer nog/
^I will haamig pä galen Bog. 

Hur' är et? Skall iag necka till 
Betsom jag mehr ärr giärnawill? 
Är det rätt Rad? det giör iagetj/ 
Neg/neg/ Iag säger aldrig Neg/ 
Ma etj en hungrig gapawed 
När såsom honom bruds ecn Sked? 
Ben i Kiarleck stamgäng begiär/ 
Giör somFist-Mäsan giöra plär/ 
När ^hon secr/atpäWatnes felt 
En Fistsig swäfwand kastar snelt/ 
Gier hon gran akt/ och brukarIjd/ 
At fattm rätt i rättan Lgd.
Ben rätt sin Tgd akt-taga weet/ 
Haer Modren till all Lpcksällheet.
^Nstmäsa Vallsnio mslculini ^en. ek.

Ka w 
Meur 
Lä la 
Mi

».
Virginicscis loonos» vir^inirses 

peric.
s?lg mig härwed nu minner pä

Hmhwadeen Jungfru h 
Dchhon i Broos-Määl haerSkU 
I kännerr na säwälsom iag/ 
Hon plä gä hijt nästan hwardag. 
Hon är eg leed/fuhl/eller stygg/ 
Fast hon hacr Ahren pä sin Ayg§, 
Horrlgknasig med eenungRoos/ 
Som stiön / men nHnar snart jl» 

koos
Iag hörde med förundran M/ 
Hon sa / som iag nu säyawill. 
När först min liufwe FärgfraM 
Utur mit gröna / stöna Skööt/ 
Bäprunka iag uppä min Stani/ 
Fä tordes dä sig nalka stam. 
Iag krafsa/rista/sa^ga/stack 
Hwar Hand/ som rörde mig:

Snackl
Sä snart min Ungdoms GlaliS 

swan bort/
Föll alt knapt rört af/ och bleefN 
Äch.' den somafeen wänlrgHaO 
At bindas in i Akta-Band 
Förr inte wille Mas af/
Fär urrder Föttcm nu sin Graf. 
Ach meg.S omförr eg will'/ach Mtij! 
Hwad stall iag eg nu giöra ? SG 
Hur gicrna söp iag Kahlen i 
Som iag förr spottat haeruti!

Hon i

At wara stolt / twär utan Mätt 
Giord' aldrig än een Jungfru B 
By när som Pannan farar fär

Mat
Eäsä
Md

Lchlt
bom
Föm>
Lchf

LH/^ 
Till t 
Liffor 
Lchtz

W
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nf.
ME
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smeenMöösPM.
Za Me hon fust gierna faa/
Me.idä är ingen som will haa.
Zä läk honkienna Gifffe-Soof/ 
M någon Lä/ hontoog emoott 

n.
LNNL.

lgon oiti mocs capic.
AEtt Laa! och Skiäl/som I nu 
^ sagt/
Mäsi blisiva nämmar öfwerlagf. 
Mal mif Swar blier raff förstått 
Eä Mer iageer sadanf Mätt/
)-rg dömmer ja/af def sig bör 
RJungfru lider/ och eg giör.
Ty gitter iag est Masan sitt)
A gripa star een Mö ers fritt/
Hon mast/fast ärdek/sommansijr/ 
Harm/ wenfa fill hon fagen blier/ 
öch lstk ef Snäll-Naf stända fast/ 
bom mfe faller med en Hast/
Föm säsom Fogeln häppar dstf/ 
Achfangar sig lisk som med fistf. 
FasiI eer gierna gifffa will/
H/ af I ers haer Hug därfill 
TA des den eder al siar kan 
Lijksorn mädWald blts E)fwer-Man/ 
Öch Slätten eer med siiälig Brifff 
Syns fwinga fill af blisiva 

r?.
Novsiac, von llueico

^>6 def I bättre haer i Sitt
ungaPigorsBörd ochPlitt/

Oq

Sa märken / och gien att uppa 
Wahlbofen/ som wed Efranden sta / 
Hwis Eld längr m i Sion blier sedd/ 
Ochwistr Skeppen pä god Redd/ 
Ochgicr fill kanna/ af Lär när 
God Ankar-Grund / cll hamnen är^ 
Men Vari Ebb / ek wari Flod /
Sa mäste Skepparn wam god /
Af frakta fill fa önsiugf Land: x 
Wahlböfe gar est ftän sin Sfrand/ 
Gier Lösen/ den man wäl kan fro/ 
Och lafer sedan BääsMan ro.
I ma wal wrsa med eer drätt/
Af I est är afNunne - Slätt /
Eer Klänmng est för alfwarsam 
Ma wifna def förufan Skam.
Men fäncken est pä Kiärleck fök 
Än man om Äkfensiap eer spor. 
Eerf Taal wäll ställen och edrOhl/ 
-Och klifwen Frstarn est om Bohl.
I masten aldrig stiga fram 
Läll def / hwaraf I wertten Skam.

/ ^ 14. ^

kkiM.
OIsm psr csrrruM awbi.
En efffer mgen gilla will/
Af Jungfrur binda siclswa fä'' 

Och rnärrgen Frstar' är sa laaf/
Af fasi han haer den besia Maaf/ 
Han lstkwäi inre gapa kan 
Föm han far Skedan af een an?

Sä



Samtaal
Ca wari got-t / af da min Faer 
För mig et sädant Omaak taer r 
Ett at war Piga lagar sa /
At iag ma snart mit Röste na;
Ty genom tridie handen man 
Med gott Förstånd och Tysiheet kan 
Till Määlet ga/ at ingen rätt 
Weet/hwad somdrifws/ochpähwad

Sätt.
En Fogelfängiar' utan Läat 
Atfanga bär sig saleds at:
Han sitter i Green-Hyddantät/ 
Rör-Finken ställern i sitt Rät/
Hch haer därpä sit Ogne-Märk 
Till des han ändar alt sit Märk.

!5.

Lcnksnäa vis est.
g)iiT sista genom Lcgchion/

Syns wara rätt et gÄl Loon/ 
Hch är min Mening full ochchee!/ 
Letar för dristigt Wagccheel:
Ty at I. tankey laga sä/
At ingen det statt meta sa /
Let gar est an/siäat ur eer Hug/ 
Ty Werden är nu alt för sug.
Lch om ens Anstag mistom gar/ 
Marr sedan siaat med Ckammm star/ 
Len stackars Jungfru far da Kwaal 
AfEpee/Begabning/ Esstertaal.

I sorn will giöra sadan Ting/ 
Cisti Eder först rätt wäl omkring/ 
Bttrakten först hur det star till 
Med den som I't begynda will. 
Ly stn om han haer titt eder Lusi/ 
Lm ckj/sä lefn förutan Pust.
En Räf är harti klook och wsts/ 
Som löper öfwer ingen Ijs/ 
Han lyster först at/ om han bar; 
Men markern /at han falster ar/ 
Ca gar han Magen renhan kom/ 
Ett sijr sig om een annan om.

i6.
dstrmo kplenckore facistit.

^>1Hwst ha sa längt hint och M 
^ ^i§ör wst om Jungfrurs Kläde

dräkt/
Hur den stal wara fatt och giord/
Med rätta tala nagraHrd.
Ty älstar iaghhwad ärbart natt/ 
Est altför grant / est alt för siätt. 
Bart den/ som baakom Knuten gäst 
Pä hwilkenPieltan Pieltan siar/ 
Lhuswad/ fiätug/ solkot/ feet 
Af siustot Slast/ oreculigheet.
Lett haller jag est heller af 
L en som sig häller alt för braf/ 
Hch samlar genom Prä al och CM 
Hwars Löste / Glosor/ EM och 

haat.
Alt fahr den will/ som i sit Sim 
Med kostlig dräkt sig Mar m

Ät



tg/

LM Mö ös PM.

N lacka till Sig nägon Swän/
Ey ardttstet/ey steer et än.
Em Lampa fläks af mykit Fett:
Km Solen skiner alt för hett / 
EloErmen kappar da sm Krasst: 
Kch Prtren mista dä sin Cafft:
Sä tynar genom Prääl och Prakt 
I Småningom Krärleekens MM. 
Ecn Pigas altför stälta dräkt 
Hacr mange Ungcr-Swän afsträkt/ 
Kch all hans god förhopmng lamt/ 
D endlig aldeeks frän sig strämt: 
Lp utaf dem / som präktigt gä/
Lch timlig för sin Spegel stä/
Fins mgen uti Femton Skock/
Som aktar Sy-Skryn/ eller Rock. 
Hur mängen Jungfru hacr mäst dö/ 
Som Mfwit Kiärng / och änwar 

Mö/
Fördenffull at hon altför gran!
Ey kund bli gifft och fä en Man! 
Altdärför/ Iungfrm / hwad I giör/ 
Ca kläm eer lagom / som sig bör.

17.
Lulcs viwis 6r foeäa licu.

ZlA a äm / som I siclfkunn sij / 
^Ey altyd bäst för of/ at wy 
Ks; prunka mehr än myckit op/
Hch sätta Seglet högt i Top.
Tron fritt / at Manfolk lmstan wct 
Eämäl/ somwy/wär Lägenhcct/

O

Dch huru det bland of gär till.
Hör n pä jagh eder säya will 
Hwad jag sist hörbe/när jagspan/ 
Utaf ecn gammal / ärlig Man:
När Persk-Lrät/san Blommor bär 
M fagre Trä ti Gählar är 
Sä längi Blomman färst och Ny; 
Mcn styggre Trä fins dy i By/ 
När Blonmman wisnad faller necr^ 
Dä hacr et ingen Prydna mehr/ 
Stär finskot/ Löflöst/fahlt och bart. 
Den Piga är affsamma Art/
Som stäms för Folck/ och blisivcr

rädd/
Dm hon ey altyd Högtydz klädd/ 
Dch Bröläps prydd kan föra brast 
Som kumm hon uren Alruns-Ast. 
Een Jungfru/ som sä bcdclgran/ 
Blier^flustot strax honfär en Man.

" i8.
^ frigörs fervor. 
nu sist Tyden kommernär/ 

^ ^At n:an till Äran eer Begiär/ 
Dä mät ni grant i detta Fall 
Eer wakta/ stalln Eer ey för kall 
Emot hans ynnest/ hällen Mätt/ 
Förmyckit kallsint är ey gott,
Mcn wakten eder lyka sä /
Dch war pä Gröten ey för bra. 
Dmweet all KiärlÄsKonst/ som 

weet
Rätt meka med Konstewettigheck. 

g r Dfläk



Samtaal

Dsiäkter Kalk / sa snarr man siar 
Kalk Watn uppau/ Glöd-Hetta far: 
När Solen siundom rrägra Daer 
Stt gyldne Skeen osi undan dracr/ 
Syns osi / när hon sig äter teer/ 
At hon >mhr Klarheet frän sig gicr. 
Wam Kiarlig - niugg / och konm j

Hu§/
R Kiärleek öks med wänligtDug. 
Den artigt afsiar ens Begiär/
Hon den/ som fodrar/ fodra lär.

Lg.
ka smörs WTv6gx iraeunclig.
^Asi siundom Hrd-Kasi/ Klage- 
- Lät

Syns Mia Segges Kiärleek ät/ 
Det haer est Pä stg/Ham fördraga 
Rätt Kiärleek hafwer detta Lag/
At et o skad ligt Drd-Krstg siecr- 
Hans Laga mehras mehr och mehr 
En som glör Konsi-Spräng/ haer 

den Seed/
At ga tilSakars nägra Ckrced 
Förn som han aldels springer sia/ 
At han mehr Makt och fahrt kan haa. 
Syn AsirildFriggas MaPilt/" 
När han sin Bäga spenner snilt/ 
Ju mehr han Senan ät sig draer/ 
Ju mehra snaSt hon framat fahr. 
När lite Watn i Äsiian siäs 
SM Lagan op i Wädre siäs.

När man en Wstn-Garbwä! km 
stär/

Han sirade mehr Frukt ochdrujM 
Sär.

Igmom Klagan/KiärleckEnO 
BlierKiärleek siark/Sesiandig/snM 
Tron säkert / det giörs wälSehyf/ 
At frstanr sättes först pä Prof. 
Pa det hans Läla-Modh Slier sM 
Wsttn honom hwad han aldrig gN 

2.0^

8i nimis smuaZss, excinZuiM,
SJ? fahrn för härt i detta Fall/ 
oJÄ sistktförflag giör ÄlstogL 
Ly mll I denna Wägen gä/ 
Lär Riket wart est längi sia. 
Hwem/ som em dwppahiert-M 

haer/
Skulsthoös mig kunna SlifwakivM 
-Lm Jag fulfölgde eert Förslag i 
Neg/ mst/ jag giertt eengodZG 
Man ma nu'g aldrig giöra wP/ 
At Elden tendes utaff Ijs/
Dch Kiärleek födes genom Lwisi/ 
Härti misitaen I eder wisir 
Ly Kiärleeks Riket Stött och sött 
Will genom Wänffap mara stött 
Det lilla Kiärlcks-Game tähl 
Est sadan Lärdom/ som förhaN, 
Det är swagt/ kiälingt/ttakot/baaä/ 
Htäligt/ Bräetvrem/ siikmssmäl

All

V
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om em Möss Pllrt,
Att ar bland 'iiustve Rosor fött 
Kch plä Md offer blffwa stött?
Att bär full Facklan i sin Hand/ 
My est af outhsiäklig Brand. 
Nmpn est för hart eer Lius-Sa-.' 

Snuth/
NV stacken I wisi Liuftt uth.

2l.

OuZczus est via nulta Lsrvntur.
den somfrrjar blistver söts 

^Hanterad/och far sitta blött/ 
Eä lär han last atwara Look/
Lch spenna eer i lcedsamt -Ook /
Ja / trost at I törs kny därmoot/ 
Eeen trampa eer heelt under Foot. 
En gilliand Swen ar uti Twstk 
Em Böna/ när hon wercr/lstk/ 
Förty om Rsts ell Stakor sia 
Wed denna Wext/ och henne nä/ 
Cä stingar hon sigom dem fasi/
Lch klifwer ring-wsts med en hast 
Till des hon nar till Stakans Lop/ 
Ceen krylles hon i Wädrtt op.
Lm een/ som älstar/ finge ra/ 
Hwatt stull' han icki klistra da k 
Fast alt för honom siog till redz/
Ea wor han lstkwöl est till fredz/ 
Han glafsa hwar han kummefram 
HigMrsias Pust/ sin egen Ekam.

En Unger-Swm är sällan nögd/ 
Lörs sasta: det är ingen Frögd/
Zlt man sin heela Onstan far/
Om man det est förtällia tar.
Ty wakten eer för Bonde-Blygd/ 
För myckit from är mgen Oygd.

kkilliz-
^ gamla Daar kan stceär stett 
^Hwad I med Laal mig fram haer 

7 tett?
Mm kiärsie Syster/ tron det est/
At han som frstar lönt till mest/
Oen unga Herren / som I weet/ 
Skull' ärna giöra mig förtreet. I 
Om jag mig wänlig wille tee/
Och Kiärleekför hans Kiärleek gie/ 
Wor lag hans Hierte-Korn och 

Siä!/
Han altstd min ödmiuke Lräl. 
Skull' han bli ledz i M Eapperi; 

22.
> Uumilis äursvcö veners
EL rätt enfaldigt Lam är ni.' 
^Achkiarc kstillis, tam i akt/ 
När Winn i Rörm blast med MM 
Hur det nstg-bug-och bocker ncer/ 
Ia/nasian in till Jorden gier? 
Mm neplig Wäder-Stillan fpöH 
F örn det sig reser lstk som för 
§ Sä

t



.Camlaal

Sa längi Jungfrun med manneer/ Divarom I förr för-nanttig KU
Sig ch förmyckit wänlig feer/ 
Sädemper hon sin Kiärsia-s Mood/ 
Och blifwer han moot henne good.

5ale csnZe li^uetcec. 
m sirart en Ungkar nägstgiör/ 
'Ell talar hivad som irrte Hör/ 

Gar öfiver Skrcsivet/ blier otäck/ 
Sä wisen ät en säda.r Gäck/ 
AtSälskapi-t hans ers siar ccr an/ 
-Och certSinn crj det lida kan: 
Dyltsk' oräckor Haa den Seed/
At älas till man blisiver wrcd.
Ty wisen den med Alfivar fort 
Hwar Timmer - Mannen kohlet 

giort.
En Snecka/ etoreenligt Ting/
Om man det lätcr krypa kring/
Sä pyntar dtt Trä/ Steen och alt: 
Man sirön pä fuhla Diuret Salt/ 
Strax krymper dtti hoop/blier kart/ 
Ochsiäpper Slimmen/ysiW/ bärt. 
Laal / som mcdh Wijsheets Salt 

bcsprängt/
Och med Försiänd och Weet be- 

mängt/
Giör at en näs-wrjs Fleep och Gäck 
Strax sioppar Ptjpan i sin Säck.

kkillis.
«FAg weet än myM bättre Räd/ 

undsiy sitzkes Ajwerdäd/

Och är: fahr sirar mes Mnch 
Hör Iungfrur/om j bl-en 
Till ähran / och eert Apkcc kräch 
Af Haat/ Ilwiilia/ Klaffen/ 
Taerr snart enMair/ sä ärm fri.

-l än 
»rstpr 
lfhren

llsbsc
^4.

Anna.

kallimnr iZnocir.
will wisi hufu - siupa sia 

^Bli Brud för änI, , 
Och gä i Brud - Säng som

troor/
Med Hufwa / H ättav Ctrumff 

Skoors
Nch/ingalunda. Hören pä 
Hurlcdes nnm plä Tranor fa: 
Af Paper limar man ihoop 
EnStrut / som sättes t en Gror: 
Pä botten lägges Fogel-Maak/ 
Dä blicret Tranans Dödc-ffach 
Ty när horr siicker Hufwud sia/ 
Tags hon / afhwad som hon millf» 
Och Papers Struten fasirlarkm, 
Som Tranan altan SynförM/ 
Hon mäsi i blindan blifivadöö. 
Si sä/ sä rakar den i Nöd/ 
Som hasiar myckit i sin Saak. 
Ty falas sakta med gott Mak/, 
Man mät här ltjksom BlysioiWi 
Sä kan män bäsi sik ojffät nä

Mg 
llckej 

still 
chtän
Unn

Ml
sastal 
ms 3

lspe

Ora 
ä mi

MN
lar en 
loos r
Ubr



tM me Möös Plikt.'

ii 
kläli 
n/ 
lisli.

M

IMU

irooj
ck/
Mtz
lil/

M ^ supen Soppan fett/ 
Mvröstven/ om hon är för hett/ 

hlkrm I Tungan/ ropenWeh/ 
Mn/och de andra lee.

25.
jgbsc vevsvnm lnum blavös 

Orscio.
. ...... . in eert Förstånd kansij/

han / som wil! eer Kiärsta 
W/

Wlig är/ell fahrmed flard/ 
lelliest eder inte wärd/ 
ä Mlien eerialdeels ifran/ 

ch Men icke mchr uppän.
M intet/effter jag nogklook/
D mä jag höra denna Look/" 
ig Mll ändock blijwed mit Sluut/ 
msTaalskall/ som det ingeck/ 

uth/
speele bäst han kan och will/ 

ag hör/ och stoppar E>rat till. 
!kij/mtefa: Lyomdetsteer/
! E>rat länasV länas mchr/

W >il tnängcn Mö pa Fall haer 
brakt /

M mchr/ än I/sig tog i akt.
!v en/ som älstar/ artigt weet 
>l>os nägon Mö sin Skikligheet 
Ä bruka / och uti sit Kwaal 

Kpsar / Skemt/ och lustigt 
,Laal

Sampara Later/ sij / da steer /
At Jungfrun alting äten gier.
När Waktel - Mannen med sin Laät 
Sig bär i Skogen artigt äth /
Lch Wakteln lyder däruppä/
Sä kan hM Fogeln lättli fa.
När Pigan giernahörhoor-Snack/ 
Gier jagför henne knapt stoor Tack.

r6.
runiis.

Ouoä ösclic»16 reeinec.
alt sakta! det war alt för hart / 

W/Lch faller nästan mchr än swärt/ 
At strama bart en gammal Wan 
Förn som man haer en ny igen.
Sert Laal det stiär lijk som en 

Knijf..
Hwads Ma man etj för Tijdeför-

drijf
Lphalla efftcrHof-Manneer 
Tri/ fyra/ fast det wore fleer/ 
Som med bestånd - och liufligt 

Laal
Belysta Lust / neerkwäfwia Kwaal? 
Tch gcckes man/ och brukar Skemt/. 
Wär -Ähra blier eij däraf dempt: 
Lch gier man Kysar utan Breck/? 
Eij smtta de/ ell gie en fleck.
Et Ermklä tarkar mangen af/
Lch man bchaller hwad mangaf/



Samtaäl

Sch far der sarnma / som man gicr/ 
När sädant afkyff Enrfow/keer. 
Er Brj/när dtt uppa eerr /Ärt 
Sig sätter neer/sinHomrug-Wött 
Och War ar sugadarnmr/
Sä kyssett Blomman as Natur/ 
Men skadar hcnna mgen ting;
Ty dar syns crj tillnägot Styng. 
Om osi cnTing crj ffaoa dan/
Och lijkwäl bata marrgen an/
Kan mmr full dtt med fog och Skral 
Förneka någons Inte wal. >

^7-

Vs! tsLlu peric omms konos.
^E>r oirt ell gott erjaktas bör/ 
sHwad hostvet later eller gror» 

Aöx Lijd-fördrrjflätn hwar blrj frtj; 
Ty Kiärleek tahl erj Geekertj.
Hwad s meen I at et gekkok fiaas/ 
Och at etklemot Älstogs-Raas/ 
Som een ung Mö afPär ellPäl. 
Lill goda taer / och willigt taal /
Erj stämmer hennes goda Frägds 
Jo wist/ det blier en almans Sagd: 
Är nagot swagt/ och stiört/ förwist 
Är t Jungfruns Äran utan Lwisi. 
Ach ! wrj kunn'inte mehr fördraa/ 
Än ftista drufwan: will man taa 
Och Hand-emillan näsivaden/
Da swmner hennes Lmfheet han/

Hwad förrdarpä war liusiLgt-blässt 
Förwandlas sirar i Mötte--gM:
Ty hwatt man med sit Fiiiger W/ iZet h 
Där blifwer sirar en Färg-MWrl 

kiraar. »Pii > 
War Färg är sim / war Ära Dr/
Som mtt myekit handlas bör.

28.
dkulla rspsrabilis arcs.

M^an masi erj cenligst hasts 
- Blygd

At giöra hwad som mootali ÄM 
Enmasi oek flj at man förtaer 
Hrvad rranstnSkcen till Odygdhscr. 
Ty om wart-Namn kring GtÄc» 

gar/
Och alöraminsia Lyte far/
Fasi om det falstt/dek hänger fasi/ 
Och starsives sällan hwar det brast. 
Een Nött/ när hon et Skaal hG

Misi/
Strax finrter man obootlig Brisi/ 
Man leter/ passar/ sättr i hodp/ 
Där felas / och där blier cen GrM 
Man stoppar hur man stoppa mil/ 
Sä stoppas hahlet aldrig till. 
Wär Ära är lijk sädant Skaal; 
Ty hwar räds komnr' i elakt Tasl. 
Den en gäng Äre-Lyte fatt/ 
Hon grörtt aldrig mehra gott/

Rt! 
Le st

or 
)? 

Dtt k 
Atgie 
Tsen 
Ar si 
ba la 
IPa> 
Men k

Ty af 
btrar

Dtt ni 
A Ho

Deirn



att:
M/
Flcck

siv-r

Hon ma sig wakfa bäst hon weet/ 
Zet hielper intet/ ach for-ret?
M Ätzran en gäng far et feel/
Hon bltfwer aldrig mehra hcel<.
Ma ma urrdfly sadan Skam/ 

thks mig bäst / at ställa fram 
Zefcel/som Pigor mäsibegä/ 
Hivaraf de Namn ech Rykte fa / 
Mgax nu för/ min lltnttis, märk/ 
öch fölg mm'Lrd/eil andms Wärk.

Oovars est peräsrs.

isi/

iwsi.
tzakl

isi/
/

oop/
Mll/

aal.

förstat Wmyckit ondteenRoot/ 
N-M Pigor gie ell taga moot/ 
Det kan man lam i et Köök/
Ngie/ gier Äran Los och Röök. 
lam akt pä Kocken hur' Han giör/ 
lär säsom han plä smälta Smörr 
§a langi Smöret flyter kring 
I Pannan/mistes ingenting/
Km hasivcr Pannan något feet 

l) Elden / da / dä blier et lett;'
!ky af det lilla.Glöden fär 
^trar Lagan m i Pannan siar.

Hni Pigor ät en gilliand Swen 
Det minsta, ckäriker / tänker den /
' hon migwilligsthetta gic;7,.

ihon gie mgot annat MM / 
Dmnagot'ffärrker at en kar/i/ /
Hm läter ta alt hwad hoir hack» '

N .zo. -

^uro 0MN!3 psrviÄ.

MTi inte gie är osi eij stvärt 
^Nl'ör det at swaga Siekte wärt 
Darr lqksom för stn Arsive-Deel 

Niugg- ochi Girrig i- hetcirs 
Feelr

Men den som tager / fals sä sirart/ 
Som den som är af gifmild Art>,

^ Jag hamras tit nar jag med I s 
i Läs och sijr pä wär fornas Lejd/ 
At med Gull-dyrkor märrga Mör 
Haa latit ypna Ärans-dör/
Lch nräugen Kwirrna/söm war gW 
-Sin Man förgifftat för eenGifft. 
Allting synswnnnit och förlkang 
Hwar gullet barast blifwer/näMt. 
Ert Stäl-Port genom trängs af

Gull kastar Wakt och Makt om kull. 
Fast alt med Spuk igenom siaäs/ 

i Gull-Nyckeln läser alla Lägs. 
Leggn i KwickDilfwer Leenellbly/ 
Het synes samma Mglmar fly/ 
Ierrr/Koppar/Stäl alt Ma sä/
De flijia däri asivan.pä/
Men gullets guhlheet och des Krop 

' Cwätgs af Kwtck- SuAet aldcsts 
' '^ op / "

Lch tags emot.Md yppit Skööt -.. 
Där M.vandra afwanflööt.



Samtaa!

Gulltt och Penngm hör rätt M 
Dm MedelPnck/hwatt ätaltwÄ

Amscor, cvm äse, rspk,
läten eder.mgenting 
Näfwen sticka / hwarkm

Ring/
Gull/ ell Dcmant / hwad hälsi dtt

ar/
Den gier/han tacr förn han begiär. 
Em Dstra mister hwarkm fukt 
Ell Flff/ sii langi somhonlukt; 
Mm ypnar hon en gäng fit Ekaal/ 
Sa biudcr hon sig fielfwan faal: 
Ly Krabban kastar drjt mCtem/ 
Som fem giör Lsiran myckit 

Mcm/
För dtt at hon etz Ma kan/ 
Somförr/fit Skaal/mathon Läran 
Dch lemnas baar; ty ststens Krsp 
Äts utaf Krabban akdeels sp.
Erj rakte heela Dagen till/
Dm en alt grant opräkna wikl 
-Hwad ondt som gäfivor komm' ästad. 
Med Mutor mins jagwttetz hwad. 
Han som gicr/ giör alt hwad han wikl/ 
Hon taer/ fördraer ogild och gill/ 
Hon taerch WoerstnmediTaakz 
Hon lucker est stt ypna Skal;
Mm Mer Karm haa sit Spee!/ 

nfwarn gisiver Tn st ^

VirZo In6en«!o lLäicM.
/AL minner jag mig ännu xa/ 
«^Som ringa/dock högt aktas niL 
At reeta Drängen med liuft SkU 
Haer Pigan tit i fällan kkemt.
At leka Natt-Hugg/Ticketack/ 
Dkgicn snart här/snatt dar enPlaK 
At läggra något i hans Säng/ 
Bortgiöma Klädren förenDränz/ 
At kiänna ti hans Bytt-Säck/ 

l - Gier mängen Irmgfrus Hans en 
Fläck.

Dm pä m stänker Wattn ellSpN 
Hch kastar ötter/ Stickor/SmÄ 
Ät Karm/ troen fritt/hon begiärr 
Kom kien man ät / hur ftt jag är. 
Ach Ungdoms Skemt är sorglig 

Frögd/
Som aldrig med m Leek är nögd! 
Jag säg r sidstes/ hörm pä/
Em Mö i gröna Gräset ga/ 
Hon leta blomster / och fek flj 
Uppä em Dtt et Honung-M 
Dtt söta Barn had lust till leek/ 
Dch narra dtt alt hwatt det weel/ 
Hon grept/ hon nöpt med Knep och 

Prick
Lill des hon endlig ftk et Stick/ 
Da Hon med ynklig Klagan streck 
Em M/ som hade Lusi tilLeek/

Lchst 
A sä 
Asm 
Fast» 
Mli 
Dtzar 
IM

N hc 
Det k



-m'M
KafdigsiuckmifinKrop/ 

lIMgaKiöttct swellerop.
Ga rakar Pigan uti Pust/
§W HM till Leek och Lusi sioor 

Lusi.
ö ?z.

LZcä VKZ» VirZo pnäior eL 

Af Dör och Fönster altisd stä/
MLll hwispa kring i hwarien 

^ Wrä/
Hch skumpa alla Gator kring/

! Är kör märtStand en skamlig Ting. 
Lithaer een Jungfru Ryktet misi/

Dämfl irn) haa mehra Winst/ 
God; mäsi päfalkat sällies minstr 
Man sörjer sant i detta Fallr ^
De bästa Koona sig pä Stall. 
Och om et Lam ell gammalt Far 
Igenom Bus?--och Tömen gar/ 
Sä stavar et des Mnu och Hull/ 
Ät minston mister det sin Ull.

Z4.
rkillis.

Speel.
Ty börn I märka detta M : >
A spilla mängen ärlig Stund 
PäBiur-Gähl / LÄjhölm och Ma- 

lund/
Lch smyga sig i Bustarr Härt /
Alt sädant blisiver innan Kärt 
Af en och an misitydt och spöort/ 
Fasi Man där intet ondt haer giort. 
Fulllarcr ^s5or Gillie-Book 
sannat/men han aren Look 
M fall/at han är tillfred;/

Lät honom sätsa hwad han wrtt/
Dtt kommer mgen Piga till.
Ml I fördenstull haa Beröm/ 
Mnhcmahsos cer Rockoä/Söm,

Ar

5i prewis» ömnapie.
äijn mig/ hwem / tusend Pocket! 

haer
Nånsin i sine Lifwes Daer 
Sä härdan lag för Pigor satt/
At iiggia hemma Dag och Natts 
Är icki b ätter at man lär/
Och sijr/ hMad här giörs eller dar/ 
Än at man sitter innom Knuth 
Med Suck för manersfäk gä uth/ 
OchläMsäledzsomtitstet 
Bortrotna bäde Krop och Wet s 
Skall Man -gitt' Mö ris mara srij / 
Men altijd bredwed ungen bltss 
Haer Hyn eis wsrit redderarog 
För Fäst-Man ur cg Biöcke- Mog/ 
Sä langi hon i Skokan gek /
Och mangen Stum och PlaggaM 
Lät Pigan hafwa någon Lust/ 
Snatt kommer hooptals Sorg och

Pust
r ' Näk



Samtaal
När honMans-Wald och Huus- 

. ^ Sorg/ar/
Och sedan Barn mast Ahrfrarr Ahr. 
Man ma full binda hecst och Träft 
MmKwinnans adla Mood cij wal. 
-Läas femton Läas om hennes Krop 
Ea Slaser hennes Wct dem op. 
Lapt Wtjn/jäas- frääftoch sprengcr 

tit
Bä Band och §aat/at Slifwa ftit. 
Een flickas Kiöttfördraer cij Prnch/ 
Ems det hart in/det spricker uth."

§5-
DlKcikib lervaru cumr'63 VirZi. 

mcss.

Nar som man gicr dem någon Luft 
Igenom Skalet med en Kluft/
Bähaer man afdemGagn och Gott- 
Merr haa de ingen Ppning fatt / 
Savpnas Skalet innan Kart/ 
Och söta Kiärnan springer-art» 
Mar een ung Piga stundom ma 
ÄA nagot Lag och Camkwem ga/ 
Hwar Ängdom ratt sm Ungdoms 

Bran
Med SKM och Är-leck flccka kan/ 
Och kyla sa fln heta Blod/
Ba wärttar hon med Lälamod 
Lill des hon blier med Ähran Brud 

klädas kan i Hustrur Skrud:

Men blier et lustigt Hierta kränkt j 
Med Wakt och altijd innestängt/ 
Och det sa masi med Lwäng ocbPrsi 
Förtaga all sin Ungdoms Lusi/ 
Ach! det giör Pigan tit till fru/ 
Och mangen spricker mitt i tu 
FörOndffa föm som hon blicrBm/ 
Sa höfs etz Krans/ en IungD 

Skrud.

Lrma.
Ard Kwin-Folks TmängK 

sällan gotu 
By bör man billigt halla makt/ 
Och wet jag mehr an mycki wal/ 
At I harti hacr kamli Skiäl. 
Gicr Ptgans Fromheet OM 

P ro of/
Ca giörs eij Läas cij Lwaug tz 

hooft
Men om hon är pä Tygeln lätt/ 
Fast hon blier fluten pä alt SD 
Nar som alt kornmtr just omkring 
Sä hielpcr Läsning ingen ting.

Ca
Sch
Et^
Et-
Eij.
En

lc!

^ om man en ssull'Mtt 
Gä htzt och dyt Hoos en ell an 

Ae höra ttoch annat Taal/
Hur ssu man dä rätt drabba 2M

Oer
Ha,
Sch
Ar
bli
bo>
Än
Ty

Z6/äM
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NLZ

VM em Möös Plikt.

- Zä.
^NN2.

Nube pruöenri
/NN klook och wrjs Kar tam till 
^ Man/
Com eder Leeds-Man wara kanz 
Ly medan I ar ung och stiön /
Och eder Älber ännu grön/
Behöfwes den med Wcttigheet 
Ecr i eert Lcfwcm styra wet:

Och finnar alt pä nya Streck/
Han är wed Folkoch Sälstap ledz/ 
Och med alsingen ting tillfredz /
Pä det han man ma synas klook V 
Far ingenNäsan ur hans Book. 
-Hen stackars Hustrun glömes platt 
Är Mamoch Roolöös mängen Natt 
I Sängen: Om han trött afW 
Semt fijd om fijder kommer drst/ 
Sa Här han Böckren dist med sig/. 
Ga blicr hon än mchr ynkeLig / /

Ca räckn enat enhiern- löösHand/ s at han pä hennes Krop
Ochfästn ers med enGloop certBand 
ElLius/ som aldrig nanfin bran/
Et otändtLius ers tända kan.
Eijkla hwaran et nakotPaar/
En hlifwcr nakot / och en baar.

37.
NUiIIis.

lc! cursc, lzuoä ponäu8 kaber.

^Ag föllier ers c ert Rad: ncts/mij/ 
wrssMarr en behagar mcis.

Den som haerK onst och wttstap kiär/
Hans Panna alttsd rynkter är.
Och fast han reenl.g / utan Lös) /
Ar Hustrud lrikwäl fult med Möst. 
blisk är af Segel-Stenens art/
^om inte gierna will bli paart
An med en Tung och miktig Krop, Cn-haer Förstånd/ est Wettiahcet/ 
Ty elliest lyfftem intet op. L ch knapt tris Ord förutarr Skam/

'-Lusi och Leek/' När säsom Mäss/ talar siarn?
^ '7 ^ I

Som pä en Bult flär Bökren op/ 
Seen snus och snarkam fom em 

Soo/ , /
At stackars Hustrun knaft fär Rooi 
Neis/ncis / Jag witt ers sädan Man- 
Men en / som stämt' och leka kan/ 
-Och inte mehr i Hustvudt haer/
Än hur jagmä bli D^ocr/ han Faer.

38.
AttNä.

^MLN8 3M8NS, ri6icu!us msrims^

^ Ä Hällen I stätt intet gilt 
Än barsta nian en Venur-Pilt/ 

Som kan pä intet annat sij 
Än Leck/ Smeck / Lippelapperrs/
O ch/eftter han ers mehra wet/



GamtM
I filen om Itänckm sa. 
Kalf-Kiärleek är man Eld afStra/ 
Som / fasi han snabt lins Laga gm/ 
Strax faller som fahl-Affa nccr.
Om ^.emriom Belät skrisinit siar/ 
Gom jag af Brocrminhörd igar/ 
Ät det / nar Solen skeen därpä 
Et gelland Liud lät frän sig ga; 
Men/när som SoleE kogs^at sieeg/ 
Strax som en Fiff helt Ma mg.
Ga längi Musi/Lust / Skämt och

Leck/
Med Leep och Speel/ lned Klapp och 

Cmeek/
Gamt Lusigang warar / da bestar 
EnÄlskogs-darcs KiärleeksWätt 
Men när Smeek-Manm och ecr

Roos
Är bärta / draer hans Hug sin Koos. 
Mig tyks/det är den bästa Man/ 
Gom wetig är/och leeLa kan.

5ruleos clolor urAec smores. 
Z^n Fisk/ som heter Lepkzl, är 
*^Ät intet/ som ätLius/ säkiär/ 
Mm Fiffiarn wtt ak debsa skier/ 
När han sig ut pä Fiske gm/ 
Gachmkarnhwarken Noot ell Nät/ 
Men setter Linsiran drjt för det/ 
Jag menar' oppa båtens Stam/ 
Och koor sä sakta Ään-längs fram- 
LynärsomFllken Lmset sijr/

En styr han utan siadigt blijr/ 
Och blygar pat/ pas; inte pa/ 
Hur det med honom scen lär gä/ 
Han happar in i Baat ochEraf/ 
Seen löper et heelt gali af.
Jag hafteer hört/ och sit/ och W 
Af läng och wif förfarenheet/
At dm ät nagon gier sin Huld 
För bara käta kittlan skuld/ " 
Förtacr sin Uugdom utan Frögd/ 
Och lesircr mestdcels oförnögr». 
Ly märken at cenFrögdfull Em 
Plä blifwa snatt em Sorgfutt K».

Lkllsi

Tacr

40.

wu
Ses?,
tam

0-h fa 
blih

^gplencirsLism sucumnus pulchik,

(T^Acn ingen Look för Fägring 
^ ffull,
Lacn ingen Aleep för han haerM. 
I äktenskap fins hätt och blött/ 
Bä boxt och liuft / snatt suurt snars

sött:
I fram gäng bör marr hälla mätt > 
GodtRäd behöfs mootOlyksSE, 
Ly tam m klook r iMädochMs 
Weet han Matt / gott Rad/LM 

och Boot.
När Gull och Skiönheet M 

draer/
Sä blisiner lNkwälWNsheetkmar, 
När fäsom Rosens Purpur-Rött 
Gar bart/ blier tärt och aldels E

LkS

Warr
Vt
Cn H

liB

l!m>
6ttn

Sch a
t»k
SM!

lin (
ist»



A

>d/

D
Ku.

chtti

sM

>A
lioel

'M,

M/
LkS

HMeenmooWM
Ks mwerts deci/ ell hennes SiÄ/ 
UMttsfvr hon loftar wäl.

41.
HLsls junLta kacikcu»r.

En dock lrjkwäl pä det I mä 
Ock frukt Mas eer Ungdomfa/ 

Aningen Dufgrächärot Stuut/ 
ssast han wtt bade Kaas ochHuutr 
Mn erj atStänd och blod säkrar/ 
Wmndensom Gammal är.
Cn Purpur-Mun och Ijs-grät 

Skägg/
A fager Målning/ rutten Wägg/ 
iintstallot huftvud / gullgult Här/ 
MllerSnö och lrustig War/ 
m unger Mö och Gubbe-Gloop 

8e sticka sig erj wäl i hoop.
Am ingen Gammal: ty han kan 
Niehr synas Facreer/ än cerMan/ 
j)ch fast han lestver / är han dö/ 

bliswen Kiärng / och aren Mö/ 
m Änkia/ och lell gifftcr Fru.
Ken om det sist om sijder iu /
)ttn han haer hostat längi nog/
?ig stulle flä pan annan Bog/ 

öch endlig det sä galt gär/
Barn med honom far/ 

öm det m Gkarlret wurit är/
!a ligger gamla s.,ren där. 
in Gud eer tu / trrj eller fleer/ 

MEarhcten mängen leer/

Tit Gubben siclfMistanAr taer/ 
Fast I wisi Mocr/omhan wisi Faer. 
Lräwestan/ som sig flänger kring 
Et gamalt Trä mäd mängen Ringt 
Taer det i famn / sig fäster fast 
Lrjksom med Lust/men ar till Lasir 
Fast hon sig flingar liuft i Knorr/ 
Blier Stubben lrjkwäl ltjka torr/ 
Och när hon blier mast blomster-full/ 
""" Mer rotna Stubben kull.

42.
LonivIlim ckiUräis, priviZm.

<7^ Aen ingen Änkling / pä mm 
^ Eed/
Som Barn haer / om ) icke leed 
Och gammal är/och I altsa.
En an tilt Mann erj kunrren fä. 
Densom ärMoer/ och är een Mö/ 
Beklagar mast förseentsinNö.
Det ar een swär Ting, andras Bar» 
Opfosira/och draa utur Skarn.
Fast en haer bästa Ta^amod/
Een Stymoer syns 00ck aldrig godi 
Om nägonDäre teparfram/
Och ympar pä en ungan Stam 
En Green med halfwäpt Frukt full- 
^ ^ . hängd/
Den Frukt hon warar ingen längd,- 
Men torkas/ ympen döör ock bart 
Sämister Stammen innan kart

. Sir?
>



SamM om em Möös Plikt.
Sm Krona, Ty karr jag eij sij / j DN Medclprickm i ectt, Smn. 
Hwem som afdesse sagde fris ^ Olydna Ecrslätt inte hör 
Haerbäst/ ell wärsi/ deLwcLjagwist ^ MooL hwad som Gud och Mn 
AL mast en FrukLtoös Ympe-Kivtst/! giör.
Blier han wäll insatt och kringlukL/ 
Sa gifwer han den hasta Fmktt

4Z.
8uikeic nnus.

Wsomen kloker Trägårds-Mnnii 
AL'VU'pkn hättrewa.ra kan/ 
Hwad utom samma spruLer fram/ 
Det stiär han hart ifran des GB 
Han sijr och HNst/Lron det förmst

§)>Är I nu stolen blifwa Brud / AL Pmpen wHcr ulan Kwist:
^ ^Hwarom I längi hediL Gud / Sa masten I med Fog och SM 
Hch Fadren säger sa Lill Eer: Om Äkkenstapet stall ga wäl/
Sij dennahär/ som Gud dig gier/ AN Kiärleck mur Sinne sia/
Ken stalL du halla kiär och watt» / Och aldrig mehra Länka pa/
Han ar af Himlen dig öestärd; Ken minsta Ungkar etter Wan/!
Mar hwem han will / sieppn honom Som I förr haffL i alL är nu hän.
' " in !

Gä glamma detta liufwa Paar 
Lill de ble warse hwar jag war 
Och räddes at jag brakt' et ut;
Dv giord de pa sit Taal et Sluti



WäckdsMWM

sWarföre stal Jag mig med Sorger Hwälia? 
jJag wrll för Sorg et Luftigt Hierta wäiia; 

Hwad htelper om Jag dagligt ffulle graE 
Grckkanmig intetmehr äa Löije öäta.

Er Jag eij af hög Ätt ok ädelt Stsntze /
Mm Kaer war ingen Skälm / fast han war Bonde.- 

Lhen Dygden adlar Han är räktlig Adel 
Kast om han rrjder än i en Klös-Sadel.

Haer Jagh eii Godz ell' Guld ok mänga Pengar/
§gft mig eij follier et halft dufin Drängar/

Sä kan Jaglell fömögd som andm wara/
Radz hwarken Tiuf/ Eld eller Watn^Kahra»

Haer Jag eij krusat Häär ok röda Kinner/
Et ährligt Hrerta man dock hoos mig finner;

Osynligt Törne bahr Lhe flönste Roser/
I Swan-hwit Hull dölgs rit ftygste Fmntzostp»

5.
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/
Bepryder eij min Hatten drokot Fiäder;

Hur' mängen som med Bacg bepryder Bakm 
Skull'/ om hwar Loge sit igen / gä naken?

6.
Är Jag eij stoor ok siark afKrop ok Lemar/
§n Men Bonde-pilt twa Oxar tämar,- 

Wijfihet ok Gtyrckia Man samman äre/
Man finner stoora Lräen som Met bahra.

S6 7. W



WarldsligeWifor.'

Äras Natur Jag tvst / kan litet tahla./
The Tuppar är^ey bast som myckit gahla>

Stoor' ok Mm Machr tycks mig ey duga / 
Lhm myckit tahlar han pla hälfften liuga.

Fast Jungfrur hata mig/thet ma the giöra /
Hoo weet hwatt Lyckan min mig än kan föhra?

Jag far min Me wäi nar jag först frijar;
Ogräs thetwäxer ju wid Tärp som Byar.1

Stand/Nnkdom/SkönheL/Styrkia/wärldfligKlookhett
Ar fafeng/mlet/GLas/Fnas/As ok Lokbet^

Wij warda allejarnmans/ Arm ock Nyke/
Kung/ Bond/Dwarg/Hees/ stygg/ snygg/ took/klook/

an n lyke.
lo.

Lberföre wil Jag altijd lustig wara
Dck i minUngdoms-Tiidh eij Glädien fpahra/

Sarg kornmer tydlig nog/ när Odren kommer/
Da Iag mot Willian min mast dliftva frommer.

II.
-Kulle Jag j?rja dä wore Iag tokot 

Mängen matt liwa jom eij äter ffrätt. ^

VSSSSLV--,
DruM



Druckin Mann hafwer ei) allestädz hickan/
Lust föllier Gräten / Grät ändas i Säng; 

Then som pä Ganningan pekar med Stickan 
Kan lel lätt falla frä Sanningens Späng.

Himmelens Dagg plär pa Träna neerdugga/ 
Män sa snart Jorden haergsettbem nog SaffL 

At the kunn trossa Skyn / hwem kan kullhugga 
Samma/när Pxen ens haer inte Skafft? 

Mast-stungne kan manmedFingerna gnugga/ 
Mängen troor wunnit hwad Endlycktan taffk.

4-

Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda 
Intil Jag seer/ Hoosom minner för meij / 

Ingen mät Skiust-Hästen alt för härt rijda 
Tröttar du honom/ förtreeter han deij- 

Fast om een mäfte FZrföllielse lijda 
Modet blier fritt när som Kroppen är eij.

Dy stal mit Blodh ock Modh osö- gse wara / 
Lasse rädz hwarkenhaat/Afwund ellLwäng/' 

Ingen tärst glöra mehr an han kan swara/
Nätt mast (trosi Orätten)haftva sin Gäng/ 

Fly mäd flijt hwem fsm kanflijkOlycks-Snara/ 
Fängsel giör Längfel när Lyckan är Vräng.

Länck min Wänn ak Man fördenskull mät' liws 
Lustig/ fast sm thet är mot ens Behag/

Lyckan hon wandlarsig/ kan sällan bkwa/ 
Hwadan hon kom i gahr/gär hon iDag,- 

Dy haer Jag hoppet I lär een gäng striwa 
M I olycklig är lustig som Jag-



Världslige VM

ur.

Männ af höga Siniren 
cA Som stämmes ar drrkka/minnen 

Ar drikken gier största Lust 7 
Aömchtea thm hierrstösir Hopen 

Som lcswer i Sarg ock Pust/ 
Lcksök somIaghFrögd miStopm.

Fast om I Pengar gömmen/'
Wij kasta Hem eg i Sttömmen /

Wrj hälla khem i war Krop.
AltMyntgiörs DM atfprtärat 

Dy hmrpttn ett fullt Ctoop op 
Sä längi mig Beenen Ämn hära»

LrosikhemsomHttförttyta/
Fritt lär them migh chttförwW 

At Iagh är med dricken dull/ 
Jag läter ju gilliare Mia/ 

NärIagWafww fylr mig full 
Kan Jagh migh frän Sorgen bäst 

- ?. (still,s.
Dy drick hwar Stund ock TimW 
Långt battr är i wijn att simma j 

An lijda hett Kärlecks Brand/ 
Släck mh een-stP Skärs--Eld ml 

Kmman
Ock mäd ttt Glaasi i hwar HM 

LÄ khesi manblier hetter om Pannsir. 
6.

Blier Jagh af dricka döder/
Sä veer Jagh alla drickz-Bröder 

Att the min afdödde Krop 
När under ett WtznfaatUthsträA 

-Om törsten migh wäkstr op 
At Jagh sirap HensammamäsiäM

Lät Hen som siuksigh qwällia/
Wst wele Hen Dricken wällia 

Som hafwcr Hen bästa Cmaak 
Jagh älstar rpäst dribblade drickar 

Hwar Gladie fiaropitaak/
Ml! Hesi Jagh bä hickar ock nickar.

!V.
lOm ktäre Vroder kom/

Ok lät oA denne Dagh 
Dricker ftMtidettaLaah/ 
MhiLnst okBehagh 
Drrfwa Kart Hime-GnaM 

Sa / lät Gkastn ga rundom: 
^wadhMeratman daglig later/ gråter; 

Bart PW/kom Luft j medh Must



WärldsW MM

Hwem gier en större Kup?
Dreng fort/fort flölj" tt Glaa§ .Ä 
PM / snart ell du far Baast/
Bödlen ma wara Maa§:
Kom nu / nu will mj taas /

Inkil att är drukkit up.
Lhen som kör Glaatz/Stoop/ Kannor/Wolkarstolkar/ 

Han mä fritt gä/ok trä 
Han som med Then blijr Wän/
Lät sij «t I som Jagh t LagH är Mäm

Hwij sttttr du sa tyst/
Ajk fom du hadd' eij Mahl?
Drick hm lilla Alrkkans SkahL 
Som Loori nästan Gähl/
Siungom medh lustigt Gkrähl 

Geen / han glaset hakwer kyst:
SaSa? sä Mätt man Glaftn lutha / ruhM 

Weet huth/ drick uth/ dm Lruth 
Nppa min Edh tähl wedh/
LinSrvälg ok Bälg är tämltzwidh ok §reM

WärVH gifwen W Loöak/
HwrstäIsom et Lam/
Weet I hwarken HutH ell°SSamk 
Gänokgsen Pljpor fram,- 
Hwilom ost frän wärt glam 

Gä M Slet bättre GmaS
När wij först twä/ tree pipor röka / smökm 

Nätt sä tänd pä lat gä 
Medb bäste Maa?/ stoer SaaS 
M Rök sk SmöS stär Löknckjkup i TaM 

Ss § §»



WÄMe Wisvk."

Hw,p! thttSr fnllt/guttähr!
Hwem swarac trij pa ra s 
Will här mgen säya Ja l 
Tack mm Broer deth war bra! 
Kunöacjivellula!

Alt ar uthe Lill een tahr 
See Naglen/ sä matt hwar til prikka drikka/ 

Gkenk i för Trij/hwarsij 
Att ratt blier giort / war fort
BartSpeel/Kra kee!/bartLerning/Bräb ok Kyrk.

Sij kiäre sij sij sij
Hur liuflrgt Wijnet leer/
Hur derh jprittr op ok neer /
Drick/drick men till Jag beer 

^ 5- 6. 7. eller fleer /
Men ^ag sta kan stax jag bij 

Fast Buken (det Iagh lel eij ämnar) rämnar 
Nttsop dni Krop/ sätj top 

Stot GlasokStoopihoop/
Kom kom drick om / den bortgår är een gloop.

Du dricker stm een Drängh /
Ok then eij swara kan 
Som een ährag swänster Man/ '
Uchan är Jungfru gran/

. Gkrijw (och gisw' till een an)
Ohl mm Herre' ga i Säng;

Ty wij will' ingen / som will buga / truga.

Ak han/scm kan eij ducka/ bkud godh Natt.
V. La§t

V



Världslige Wisor.

V.

, Md vorhmLodtim Leken

^SALWKWL
MLL'LL'LSW-«
WWLLSSLLS»
LkL;L25LS:N»

br^eu^e öu nnk tmr Lsiro^s merne ^»er/
Dcn d!es lst drr / so wohl ulst mrr/bewlrst 

bey demLrebcn gtebt vor susse Lust:
Du N ia wre Ich war entzuckt

SEZLLS'^«

HZLOrb^^uchEhre wer nur rmmer wL/
7 Ä ^ dteb und dlerbt mcrn Ziel;

Rttch/ Egkttch Mrnervs tverst/
-Ottlpt v snus und dkMLsccbus dochder PkM.

Mit



Warldsligr WW.

MWIt Hierta wil ML mit Bröst mig brista/ 
WW Mn Krafft förloras och min Syn sörgäk/ 

Siähl wiiimin Krop eij länger wifta/ 
Jag sitter / ligger/ mandlar eller stär 

Ga är Min Hug ok Sinne högst bedröfwat/
At Jag af alle Medel ar becöfwctt

At wara henne näc/Sommigmäst häller §M«
r.

Du ligger mig offiönste 
(Jag safwer/wakar/ kijka hwad Jag giör/)

Altrjd for Agon / i mit Sinn' ok Minne/
Jag suckar/ klagar / gråter ok Jag dör;

Om nagon Penna kunde det bestrifwa 
I hwad för ynckiigheet Jag måste lifwa/

Wor wist pa Jorderijk Mg ingen ingen lijk.
.

Cn Hiort som uti mörka Skogar tvistar 
Han löper oförhindrat med sin Hind /

Sa leeker FisttSiön / ^sgl upa qwikar;
Men Jag kan jee ock maste wara blinö/

Jag seer/ ock kan docklijkwäl intet niuta/
Jag är lijk som een wäder-drrfwen Skuta 

Gom fasta Landet -eer Och mäste siunSa neer.
4»

Hwad hielper mig o Sktönhetens Gudinna 
Din liufwe Syn/ dit säcker-söta Laal?

Det giör atJag iKiätteek mäste brinna/
Det är en Orsak til min stora Qwaal.

Achl Achl när stall min Sorg ok Ängest ända/ 
Jag ftuchtar at han eij lärarerwända

Kör än som Döden mig förmordar jemmeckg.
5- §!



Wartoslige WM

i 5» /

O.' milde Himmel är thet sä din Willia 
Sa lät min Sorg ok Suck een ända fä/

Men wtltu härda Skäbne ofi äthstlllia/
Sä inäst din stränga Lag iag undergä.

Dog trotz Olycka/ at Jag derför swijker/
Min Kiärleek minstas eij fast Kroppen wijker/

Jag är ltjk hwar Jag är Sä haer Jag henne kiäk.

Nu willeJag wähl Aierna mehra siuaga 
Men Sorg förmer min Röst / min Penna stär/ 

Mtt Hierta darrar / tunger är min Lunga/
Mit Blek förbleknar af miri fälte Tär 

Som list een Flod mur min Ogon rinna/
Ock inge» är än dU 0 Lsttalmng

Som hielpa kan afNödh ock iftä Lhenna Dödh.
7.

Dersöre eallsiian lät dig beweka 
At ftelfa mig affchenna härda N'dh/

Mig som dig Mar / ok aldrig stall neka 
Ät utan dig Jag kängfeen wore dödb,

EL liufiigt Kqnhwarf/ Skiönste! kan thet giöra/ 
Dy om sä ffiah! atdUMlt troo ok höra/
Sä Mer blott mirHoppMnSiähl uti miaKropp.

VU. ä
ittäfteJagh dighkiärste Wänn förläta 5

närWmmer sata 
MM HuK o§ Willian mäste stillias ath/ 

Kan man wäll finna större Hiertans iemmers 
Som pinar S:älm mehr / mehr Synen stämmer

MädSuckokgrat!
Tt -- Nei



V

2.
Nei intet fins L heela Wärldm wtda 
För hwilket Sinnen mchr behöswe lida 

Än när man mister Then man haller kiär: 
Skullintet dä mit bröst i sönder brista 
Nu Iagh Thea mast'/ Ach weh! Ach pläga; mists

Gomkräraftär.

Men efter Himmlen Siälfofi will äthssillia/
Sa nögdas Iagh (emot minWillia) willia 

Ock täla hwad iagh intet hindra mg:
Allenast nar som iagh uppä Digh tänker 
Din Sorg migh/ mchr än som mm egen / kränker

Ät klaga sa.
4.

Lhet Pant som du mit liufste Hierta gifwit 
Är diupastneer uti mit Bröst instrifwit 

At Jag dig aldrig at förglömma weet:
Dy skall iag älska dig alt intill Döden /
Lrotz Olycks-Fall/ trotz Afwund eller Nöden/

Trofi Harm Förtteet
5. „

Aar wällminMän/ minSiäl./miLLijft min KM 
Min fordom Ogna-Tröst/min Lust ock Ära/

Far wäll min HiertansBarn ock bästa Wänn: 
Ifall at Himmlen helsan min behagar /
Förtröstar Iagh at han min resa lagar

Snart hijt igen.
6.

Iagh sitter uu beklemd aff dröfwe tankar/
Min Längtan och mit Hopp för Trods ok Ankar/ 

Dy Wäder-Guden bläser strängt emoor /
MÄ

/



—. I _______ Wäkldslige Misor?
I Mädömksam aff rhen Sorgen som mig särar/

Ok Himlen fäller / lrka som Jag / tarar
Sink aff mrnSoot»

I ffrifwer här dit Nampn i wata Sanden 
st< I I Kkels -wyS widh r^ereus salta Stranden- 

Ok saft det stiött aff wädre mast fSrga 
i Skall thet lijkwälluti et stadigt minne 

Ok i min Siäl/ lijk som Mhi mit Sinne/
Jempt Hierta stck/

I ' vur.
'er I LI^^warumb qwälstu michl /

DIch Irr^ Lelimäswarumb qwälstu dich 5 
l Dich/denn du werst du bist mein Ander-Ich? 

WiesfählstuSchönftesLlchL 
KeineSchmertzen nicht: Ey was soll diejesseyn? 

Weg mit dem Schertze
Und frag dies mein Hertze De»n das Hertz ist deiR» 

^ 2. 
l I Jch lebe fort und fort in dir 

i Du kebst Lsllmös fort und fort in Mir 
1 Dkumb seind wir nur ein Jch / kein doppelt Wir: 
i ^ Jch Somm dir/Mir nicht/ zu^ 

n: I Du brst nmne Du Essoll sich unser keins 
I Vom andren trennew/
I So wie wir uns nennen Vlerben wir doch Cins-
I Mein Hertz bleibt stels in deine Hand/
I Und deineHand mein austerwehltes Pfandt /

, I Die Hand mein Pfandt und unstrer Liebe Band,
I Drum b foll uns kttne Zeit/

MI Keine Lust noch Leyd j Kem/ Schmertzen keine Nothf 
Trotz aller Neyden/

I Nimmer nichtes schetden Als der grimme Toöt.
Et r xi.Sä



WärWige Wifvr.

!X.
Ä är dit Hi erta stan mig wändt 

OckwillmedWilliamtetmehr mig kännas 
Skall Elden bränna/

(Den du r mig lärdt)
Körutan Sloknans Ok du wilt en brinna!
Skall numinKlärleek ekas/ dm förswinna/

Skall Ja g i daglig Löngftl lifwa fort ock fort/ 
Ock i dir Kiärleks Fangstl Ma Thdcn bort/ 

Skall Iag föruu n Lust / i Pust 
Ock yncksam Klaga qwrdas Män du i högstaFrögh 
Jempt androm äst förnögd.

Jag undrar huru mögligt är 
At dst fa larielig kant stan mig wijka/

Ock saleds fwijka
Den dig förr war kiär .'
Kan du fä kättlig dit Löffte förglömmas 
Hwad stall Jag om dm GtMgheet da dkmma s 

Ach! liufste LeliLMvs/ Huru kan Jagtroo/ 
AtDygd ock swijkfullt Sinne kunnefamman bool 

Nei/Skiönste .' Nei/ Iag troor ey boor 
Clijk Kalstheet i dit Hierta: Den Dygd du fordom 
Är twijMls utan qwar.. (bar

r.
Jag trodde/Ach! mit arme Took?

Den Led som du mang tusend gånger ftvnrit
(Seen Jag först burit 

Dit Hiert-twingand Ook - 
Skull'ewig hallas; eij falskas / en brytas/j 
Wärt Hierttband stull° aldrig or öt flrftas:
.Men GotttoonärbcdragmrTvJagränckteijom/ 

När fomJagsörst betagmJdtnWänstapkonvA



At olijkt Stcknd och Tijd (trast Ijd)
Kund ändra mangens Tankar > Dock tröstas Jag 
Du brööt/eijJag/warEed. (therwed

4-
Hwad Jag haer swurit thet stall stä/

Kast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/
Men som Jag andas/

Sedan med mig ga
I mötta Grafwen/ i Tyftheet at bliftva/
FM om din Falstheet kädran kunde ristva 

Den min olycklig Lycka pa dinWilliasmedt/
Ok ingen baak kan rycka Hwad som eengangstedt^ 

SawtlJag leliMdhok Dödh 
Fastom J rgh hatas/älsta. Trast all dinHaat/min 
Blier Jagh ltjkwai din Trähd (Srähi!

Märldslige Ws-tt

Mgssmr/Sorg^Grät/Harm/ j 
^. Körtteet/
Pina/Kwal/ Olrckligheet 

keinma Mic-Swanuer 
Som mig gw allra Natt och 

Dag/
Mit Bebag 

lr/litJag af triden känner 
Deras Lag.

2°

?het allena tröstar mig 
(WJag tröstlöös utan Tig 
W i Pust ock Oiust lr.fwa)
At mtt Lrjse i längre sä 

Kan be-
VckZ-Tudinanstall snart klyfwa 

MinLijssckrä» ^

Dit Soobstraland'Ogne-paav 
Tänder Eelden som Jag haer 

Ockhaer grott mig snart trkAsta/ 
Sen förtifwkan mitLvcks Lopp 

JempkminKr-pp 
Ända wiliDöden rasta/ 

utan Hopp.
4»

Dina Krnners Nosen-Karg 
Lärkarut minBlod ok Märg/ 

Dina LäpparsSkiönheet strjner 
Ltik Corall cch Purpur leer/ 

Ja hwad mehrl 
Sowthe rödeste Nn^risc 

Zärgangier-
r.Ty



Wärldslige-Wisor.'

Ty mMLust/mtt§tfw/mMDöd 
Trösta mtg t thenna Nöd/ 

Sä wtll tag Dtg allid prtjsa 
Med mtnPenna okminMund: 

MtnDödz-GtllNd 
Skal! ock ttggta med en Wrssa 

DM MstZMd.

6.
DaffallIagmedsorgltgFG! 
keltgrafwen bltjförnögd/ 

AtIag haer sAhtn skuld ltjdtt 
ILsrZsris, mtn Stals' BehcW! 

Andra Jag!
OkMttl min DödzstundkwM 

NattockDaK

XI.
!Ar ets sä wreed mtn ktäre Stähl/ 
dLt Ord är Wtnd fom tngen flar t hrähl/
> Ock som han snart sorgär/ lyk sa bestar 

Dm Ktärlekznya Wahr;
Skall sa leen Wäberleek 
Kullkasta Ktaklek dtn s sä är du week;

Da är som hwar Man wcet 
DM Ktärleek man Köttreet/OstadtgheeL!

2.
Ct Hretta som En älstar rätt- 
Ock Htertat stt then andra gtwer flätt 

Haer etj Ostadtgheet/ men ttt Förtrett/
De§ kaga sttjger rätt.

DM Krärleek är etj sä /
Haer Lägan stoor/ men Märman ltjk som SLrä»

Troordudtgstadtg?Nätj/
Ly atduälstarMät. med Falstheet' Sätj§

Jag haer det etj sa tlla meent /
Fast an mtn rchrsäkt synes komma seent/

L°LrKs;r°^«<"»">



^agönstaddit^ ^ ^
Ockönstar htertlig Mtrl denna Dag/

Skall Jag eii wara kwit ?
Lappar d»Hiertat mit/ Iag sk sä dit.

4>

Om I ig haer feelat med mm Mund /
Sä stall han ock sä af att Hiettans Grund 

Dtt Purpur-Läppars Paar rSomjaL mig har 
Til mit fieffz-Straff-Ältar 

Utwatt / med Kiärleek stoor)
Mkyfia / min Hiert-Siähl-ock Ängla-Msor. 

Pfut / fin koos alt fömeet /
En Ky§ lom Mgen weet / Förlijkning stedt.

xn.
sEydochnicht so ergrimmt/ mein Kmd/
EM Wort rst ja keM Pfeilinur blofi eM Wmd/
' Der/wreEr baldemstcht/auch so geschwind 

HMwiederumb vergeht:
Soll ein fi> linder Hauch ^
Zerwehen deiueLieb / ist das beM Brauch 

So rst deMLieb' ein Tand/
Mt der esmchts bewand/blos Unbestand.

2»

Ein HerHe das getreulich liebt 
Und dem geliebtm fich Zantz eigen gttbt 

Liebt sönder Wanckrlmuht/ wird mcht betmbt/ 
Brennt stets in gleicherGluht/

MAg T-u-hund Lch.
SoMm blo^auff dm Scheyn »erlichek skyn

MW



Es war so bötz ja nicht gen 
Obs gkeich v or deinen Augen böse scheint/ 

Auchdeinselbst-etgen 
Sagr' es geschah im Schertz.

Soll 6 dann vertcagenseyn s

l^ili
b

Sonsten verkier Jch Dich 
UndDu verlterest mich/Mein ander Jch.

Hatmein vermeffner Mund gefehlt/
So ftll mein Mund zur Straffe ungezehlt 

Dein schönes Lippen Paar / DasJch erwthlt 
Zu meinem Butz - Mar/

Bekussen Tausendmahl/
Undfehl JchLrns/O kust Jch fonder Zahl.

Weg denn Zsru und Verdrust /
Das M mrffmeine Bust der Erfte KuH.

xm.
. I j O! Angst/ OQwal/ O! W
. Ch licbe dich://? Die mir mein Hertz emhcrD
!Du wund^rschömsKind/ Dast ich nicht selbst mehr « 
^Doch ruffich in den Wmd Mu§ todt tln Lcben scyn. 

UmbHulffnnd Lchen. z
Wie lanqe soll Jch so Schnu Schönste SEau://;

In Liebes zwerffel schwebens Den Littren Zähren - Bach' 
Nicht wrjfend ivann/wre/ wo Der i-nmer nnch und nach 
Sich löschen soll die Loh.

Bedencke doch://:
WielangIchbingeqwätt 
Md numnehrsastentseelt/

Obittrer Schmertzen/

B
llni

l
Dle
Dol

Hr
Ha

0ffo

Mein Hertz verzchret/ 
Da dieser nnffe Klch 

Mein dreimmd KenrernO 
Ach; leyder Ach! so rruch 
Jch seynnmn selbst--

4.l.>
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, 4»
Mlshör://:
M doch nicht länger taub/
Donst must ich gar ein Raub 

Des Tobes werden/
Ws HM drchSschönste Zier 

DatzdumichbringftzmErdew 
Wbftu gleich nach mir hier/ 
Sostirbftu doch mit mir.

5.
W bitte dich://:
M stehestatiglich /
Ich bin nunnicht mehr Ich /

Dir gantz ergeben.
Zchwinste Tag und Nacht/ 

U6iisdumeinLeben/
Diemich zum fterben bracht/ 
Doch meinmTodt verlacht. s.

»rSeufftzerIhr://:
'Halt halt ein Augcnblick 
Ein Augenblick zuruck/

Ich kan mich kriegen/
^M kan ein falscher Schein 

In Liebes -Sachsn kiegen/
Holt Sie so frölich smn 

ltlch unbarmhertzig? Neyn.
7.

M.AugenIhr://:
, vie Ihr gleich Sternen scheint/ 
jIhr wist ja wiesies meint/

Ihr Liebes Wachter

Macht Ihr ans meiner Qwahj 
Kein HSnisches Gelächter / 

Denckt dast eupiäsas Stahl 
-Sich rachen wiL einMhl.

8.
JhrLippenIhr://:
Du rosm-schöner Mund 
Der mein kranck Hertz gesund 

Und fterben machet/
Sprich doch mein Urtheil ab / 

Wornach mein Geift nur wm 
BrichmeinesLebesStab (chett 
Sogeh ichmmemGrab.

9»

Befalt es dir://:
So leyd Ich geme mehr/
Wird mtrs gleich noch so schwer 

Eskansichwenden/
Es must doch mit der Zeit 

Sich ändern oder mden/
Offt wird ein Feldt gemeyt 
Dasvormahls lag beschneyt-
Drumb sprich mich loss://: 
l.ilills meine Wonn/
Du rneines Schaktens Gon»?

Und la§ nrich fterben /
Doch gicb mirLiebftes Licht?

Ich werd ja dies erwerben / 
Selbft meinen Todt/wo nicht/ 
Lirb den der dir gebricht.
- XlV.GoS
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WärldsligeWisoei

XLV.

dcnn/licblichsicLIimslle, 
TeiuerAugcn heller Schein 

And der Rosen-Lippen Schöne/ 
Meiner Scelen Fotter seins 

Soll memÄtthzend 'Traur Gttöne 
Mir vermehren meme Pein.

Wann Ichdeine Kunsi-Gcberden 
Eche/meinerCeclen Licht/

Sagt mein Sinn auffdieftr Erden 
Fr dekman mchls schöners nicht / 

Vovu, rnutzselbst schamroch werden 
Und wer.diesem wicdersprichtt

Äch.'wa6 hilffk meinSeuffz und Kla-
gens

Weil e§ dirnicht isi Hewusi

Wie N'.em Hertz inAngsi undAaM/I 
Awischen Furcht und HoffnuiG! 

Lusi/
So die Seel durch Tausend PlGj 

Reissen aus der matten Bmsi.

XV.

U'», aldradäste Wänn 
K.Uch! när sijrIag dig igän/ 

Sckfahrmäd dig Talas 
När uprmner dok thenDagh 
At min Siäl ok andra IaM 

Du/ mighftakt hugfwala.
r.

Aldrig giftver nagon Ting 
Dtörre Owal och Hierte styng 

MEuWW jom l§ther/

Dödligt är ju Sarewist 
När man hallwa Hierta miA 

Ock mäd Wän n förlåter.
I.

Mins när Jag sivst ftändigW 
At Iaghgrat-ögd afsted tog/ 

Ock flyt sarg än lijder/ 
Särgft ti min störste Lust/ 
Lijkwäbl gläder i min Pust 

AtIaghför digh stwtvtt'

Ne
Re

Soch kansiu mir Rttmng geben 
Äatz mein Hertz mchi gar erW/s 

Und all meinBttrubnG hcben 
Äenn wenn ich dich nur erölick 

Ruffs osts ^cropcr» mein Leben 
AH des ekarovs Boot zuritck.

Möcht Ich nur Ler Gunsi genH 
/Oas mein Schicksel es so firgl 

Deine Lillien Hand zu kussen?
So mein Hertz und Seel HWI 

Cott Ich gleichmein LebmWch/j 
Ach!wie siurb ich so vergrW. Ok

Sc

's-.HM



WärMgeWW

'W/
UliMj

M stgh Solen till fit Lopp 
Wrutur Hafwetop 

schmmI
H.

W,

ick

i.

, Reser och mm Jämmer/
Som mehr stadig än hon star/ 
Dy min Sarg eij mdergar 

När sig Solen gömer.
I 5.
När seen Natten öfwerhölgt 

' Wlne kappan/Mänenfölgdt 
t MafStiernorMjner/
I szrvellier ^.orpksu» drömar migh 
NJagh/fafMgh-gladsyrdigh 

' Som mad Sorgen ttjner.
6.

I alt hwad Jag sijr och Höör/
IA alt hwad som Jag giör 
! Är Sluft iLöije/
AtIag wämjes hwar Jag ar 

! Ndu intet mäd äst nar/ 
SommiteendaNörje.

DyJagMk Sool-blsmanSigh 
Effter Soolen wänder / migh 

Ltl digh min Sol lauker.
8-

Segelfteen ochIernethaer 
Werel-Kiarlek som them draer 

At the samnas giärna/
Sä draer du ock Hierta mit 
At det rättas effter dit/

Mm öLsZnsc ockStterna?
A.

Hwii fördenstuld klagar Jag 
Ofwer Himmelens Mhag 

Lhetman billigstlijder.- 
Ty hwad Mgen andra kan 
Mast Een lijda!i)k ees Man 

Som/hwad wärst/bäst tyder.
. IO.

Trsoheet then Jagen gang swor 
Skall män Lijf i Bröste boor 

Ey fran mig förstvinna;
Dy flut mig uti din Siähl 
Som/ mit hierta ! dig / lijk TrW 

Dyrckar/ min Gudinual

r.

- 7-
> Mangen Skönheet finnes här.
Som mäd Skiäl dyrckwärdig ar/

Lellmig ingen kränckerz ^

Är fåfängt Omak:
Ej Suckan belöner 
När Flickan hon söner

Lät hwem som wtll ra At bliswa rätt spaak?
SinWiltia strax 2 8r»-r

Med Böner dyrt kirpa > ^
Dm l»m wil! bcktlöpa M«ot cgtt Behag-

Vv r ^

WÄt hwem som will gä 
WGM Wäg til at löpa:




