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Me Hälsa/ du alk Godhctz högsta goda; 
Wär Sällhetz Thron; och all wär Wälfärdz

enda Borg.
Wät ärthen Matt/ som tu boor hoos/ och kan rhet frodar 

Hanlefwer glad i daglig frögd/ förvtan Sorg.
LM en är ryk afSölf och Gull/och dyre Skattar/

Och räder Slätt/ och Borgar/ bygger stoora Huu§; 
Ock Hälsanfär eenwanck/ eenkrampahonomfattar;

Hwar bliswer tä hans Lyckos Loppr i Stoft och Grus» 
Za omtuworenKung/ afMayestet/ och Wälde/

En Htelri Krtjg/ och Frtzd/regerand' Folk och Land/ 
TynMayestet/tyn Macht/ t»n Prachtmond' intet gätte 

Z samma ögn-bltck/ hälsan wtjkersrän tyn Hand.
Ästu ochkarst/ och vng/ afleder ffön och fager;

Behagligallom/täck/och älffadafhwar man;
Tijn hy/ ttzn gunst förfalnar; m blyr leed och mager/

Sä snart en pust; en bister ivtnd tig stöter an»
Ästu behändig/ starck ock käck/ lärd och förständig/

Sch therför snäll/ock dogse til all ting/och wärk;
Slär hälsan feel z en matk ästu; en Siäl äländig;

Lijn snitte til förtret tigländer/ och fördärf.
Man täncke! ja/ rhet finner hwarwtd fig/ hwad nöile 

Man haswa kan as av sin Dygd/ fin Kraft/ fin SM/



När alltvär hugnad/ tröst/ öch mod/ tvärlust- och W 
Förwanstas t en ängstig pust/ t Sorg och gräät r 

När heta/ torst/ och srost/ nred ftälfwa böria bryta;
När Swlndel/ Swym/ och Gichr/ med trampa/ trim/

och sting
Begvnne nalkas Hälseborg/ al! hielp wil tryta Z 

Hwar tager in sin Post/ belägr'ost rmrdt omkring 
Och löpasidsttil Storm-fallan pä alle srjder:

Här stanckas/ anckas/ ffrtjas ach/ ochajro wee!
O wärck/ ach wee! myn Hand r min Foot: mitt Hierta

k
e

Hwar bliswer tä tvärt präng/ wär macht och Majestet r 
Wär Stäle tröst/ thcn röd' och blancke Ktste-Gudm r 

Then Zudste Mammon ? op/ och hielp: ty nu är tyd. 
Men sij/ och märck: här är all hielp och tröst förbuden. 

Hoos Gud allena stär wär hielp r Gud war ost blyd.
ttexamerr.
Hälsanär Alt. Alt/ W är alzinte/ thär intet är Hälsan; 
Kongliga Wäld/ Macht/ Pracht/ Guld/ Wett/ är altzinte

mot Hälsan/
Rykedom/ Vngdoms Lust/Konst/ Gunst/ärewanstlige

Gäfwor/
Kommande/ gängande/ som en Wind; tacknemblige/ liuswe 
Dock ey längre än Hälsan är hoos: wyker hon/ fare wäl

Frögd.
Hälsan allenäri hwtlko beroor wär wärldzlige Sällheet/ 
HäljattlLysochEiäl/gitweGud/ wär ewige Hälsa.

Dig Ecn



le Wackre Damer.
> Är som mtgkommer an en Lust/ at iag wil Lecka/
Sä gär tag etl mtn Wän/ mtjn frögd och tijdfördrljf; 

Zag fattarn om sin hals/och tryckem ni mirt Lrjf.
Zäg grtjpern pä sm Snarr: Hoo wil mtgthet sörneka; 

Zagdrageruvp ochned; tagtagempäsynQmcka- 
Zäg gnstdern afoch til / ttl thest hanrtchrtg stär; 
Seenställer tag mtn Wän/ emellan Been/ och Läär/ 

Och börtar sä en Leek/ som bäst sigmände skicka.
Zagfingrarn/fidlarn/etl min htertansLust ochFrögd; 
Zag gärn vp och ned/ til thest tag är sörnögv.

Och chcr sä händer/ Snarren löper af/ och flaaknar/
Sä sätter tagen tn/ och wrydcrn vp tgen r 

Fast skeer thet Md föttrert/ til thest han sttjfwer raaknar; 
Gär Leeken äter an; Sä gläder tag min Wän.

Mtn Wän är m Ftol di gamba.



LxemplLire
«nr>mberömmeltge koeuM Dtchter.

Dr 55/??0L/7':

Onferat recum äccur omne xrjscum 
^ama mirarrix leniorib sevi'.
?ulcrior ranro tua forma lucer, 

(^larior ^uanro micat or^>e xrleno, 
d!um luo8 jZncs cocume cornu 
lunxic, Lc curru ^ro^eranre ^erriox 
Kxerit vultus rubicuncla ?koebe;
Dtea §tc//<e /rc/em
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randSkrtffter 
Betyga hur' eenEibaA kau pckka Död och Griffter/ 

Och hwad wärt Spräk är nu emoot det Larbsrij 
Dch ädla dlchte- Konst tilföme läg vchtr

Sig finner SwemSmdh dig. ^ader högt förbunnen/ 
Och fom tdichtan Sr cy än VM Make funnen/

Sä fkai min LIM stäv; med ährewörvnad fioor
Tmböga ?oske berömma för sin LNsr.

O. V^exionjus.
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