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Och Wweriges Rikes Högttzetrodde Man /

Rad och plXsictcnr i Kong!. Maj:ts och Riksens Can-

Den Högwälborm Grefwen och zrj.Herren/

D Wnnädige Mrefwe och Gerre/
Warda dcste

VndeligeochWerldstigeNitter
Underdän<ödmiukast

TiläMande och agnade.

R^3



Mgwälborne Oerr Wrefwe/
Wongl.Maj:tsoch Wweriges MesRäd/ samt

Mdige Oene!
Z«WMT si fitt HHrn uphogt och sittia mi ähra /

«MAM At NamnblandßongmsMänn
At for ett Riksins Rad afalla häljas pä/
Och I<>m enHsfwiyman fsr Folket tala fä;

Det är en näd afGUD! och ho st widahunnit/
Har stor AyHsaKgher i timlig matto wunnit.

Rrmg Rrättte prinyars Thwn Hans Aäfoch RMsfM
Och i wälsignelse Hans Minne stannar «zwar»

Lxccllcnce thwem jog de rader amnm/
Är redan uppenbart/ fast Mg det icke nämnar;

lag gär med fijt förbi hwad mer mut upsat waH
Det sitter mig fsrhsgt jom jag , sichte har.

.. Allenast/ Wärde Drätt/ Lat El? i Näd oehaga/
At desie luunne Nlad af btöde Händev taga.

Öm hwad dembnstamä/ Mr Wnesi fxller«p/
Sa är mm snstanhsrd och wttnnlt «s nnee hopp.

Forr st«la Bergen bort/ snalla ftrsmmar styca;
Arr iLld/ U?atten/ lord / fin sinda warkan bMZFsrr stsrsta Hafwet stängt i winsia ftodenstä;

FHNI Greftve herpm i SwerZet flackna mä.

Wders WtzZMrefi.NxcSllencSB^Mm NftdiA Hirres
MderdaNdnisMsie TlettgH



ri^IVII.N6IIM.
MMI rkMDkicu Md Nudz näde/
3 !DRM Swcriges/ Giöthes och Wcindcs Konung:c. :c, :c. Giöre wits

terligit/ atsasomWart och Riksens canceMe
i underdänighet tilkiänna gifwit/ huruledes wid

Wsrlnrikes civil r«.ese,är sinnad/ atlas
ta genom Trycket utga de afhonom wid ätffillige tilfällen författade Andeli-
ge och Werldstige rolllcr» aichallandes i underdanighet/ at han til den än-
dan med Wärt nädige?iivjlc°io dera mä warda försedd: Och Wi sa mycket
niera benägne aro/ dertil at samtycka/ som / efter bcmälte Wart och Riksins
dÄnccllle dollezii intpgan/ berörde puecisse Diktcr wäl föltiena at afTrytt
ket utgä/ bade för derwid wistefiit och stickelighet/som ock för den
förmahn och nptta stul de deraf hcimta kumia/ som fig om dplik wettenstap
winläggia; Altsa wele Wj hckmed och iki aft af detta Wärt spne Bref na«
dcligm. hafwa meddelt honom/ r«.LS L, och frchet/ at pH
Tjo Nhrs tid fä här i Swenge lata uvlägga och lrycka ofwannämde afho»
nom förfärdigade Andetige och Werldstige i'oesier, under hwilken tid ingen
mä fig Mderstä samma Wärck här ißiket hwarken at eftertrpcka eller nägrc»
utrikes aftryckte derafhit mföra lata/ wid conLscZuon af alla sada-
ne cxempiarer samt Ett Tusittdt Dal. Silfmts wite. Det alle som wedcrs
bör hafwe fig hörsamligen at esterratta. Til yttermera wisio hafwe Wi det-
ta med egen Hand underflrifwit/ och med Wärt Kongl. 5M bekräfta lätit.
Stockholm i Rad-Camniaren den 1725.

r^iLD^icn.
>)»

<3uKafLONWMMck.

säftm/ icke allenast desie Ukallade Andelige Dikter/ mawIMe och de mi afssildt Wärck famlade N)erldfllZe Dibrer/ annat in-
tet innehälla/, cni det som lostfgit är; och fuiler de förra synnerhet

besta afnne/ Gudclige och alwäktige tankar/ de smare intet ftöta an emot
detfom ähra/wördsamhct för öfwerhetew och> .tuktigt lefwerne fordrar; Mewöägge i enkannerttg matto wittne bära om Herr gode nmmligegasi
wG gchdäM nl wck Swetisse SkaldeMnff/ hwilken, medell) hans fw



sök och lyckeligepenna/ intet ringa til sitt pris och wärdc fsrökes; Altsä gif-
tvcs härmedelst uppä Kongl. Maj:ts och Riksens lHanccliic dolicZii befal-
ning/ ftihet och tilstädjelse til bemälte Wälks allmänt-glörandegmomTryc-
ket. Stockhslm den 172^

dens. l^.e?.

gmom Tryckct lat utga des SinrikeDikter/betygade
dawswer sin fagnad medelst följande Rjm.

En fortrogne U?än «ch lienare.

MAg glad'sät den fulkemlighet/
Som detm Wark det wjsa wet/De höga tankar/ wittra funder;

Hwar radär har besprängd med sall/Har finnes diuphet öfwer alt/
I strifwen/ mcn til allas under.

E'r Konst har det sä wida brakt/At manqen räkar i förakt/
Som stelf fig hopp om Lagren gifwit.

Ihmnen högdenafE'rt mähl/Ty stal E'rt Namn i tidsens stchl/Med Larda punQer bliswa strifwit.
Ett ar som jag med angssan hör/
Atlcjhoppomhalsagiör/

ZNen arnen til det tysta lända;
Sä gär'et: tank! de rika Lähn /
De wilja snarast härifrän;

Bock Gud kan lin det bladet wanda:
En

>MO) tz»
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En jordift Crcmtz ej hinner ttl/
Om jag E'r den bcreda wil/

E'r bör en högre Heders-bona.
Ilarenefterlöftctsord/
Sä snart E'r resa här ar giord/,

Bli' krönt mcd Lifsens Ähre-Crona.
In pocmara >

/x dcipe prMantiz lpeciinen patria, Tpliebi,
conipollta? wentiz ama.

BitlatiB excerni3 aure3 äonane cicaäis.-
BuNc!ant camuB, (3alle luperbe, tui:

klu3 satiB in. prZerio tuir liZKenuB aclvena ?allas;
Bor6uit econtra Qratia nata äomi.

Diice falium conremnere IVlul^:
Gloriaa äeliciiB A iuix,
iuum cunÄW opponere terris

vatuin carmiinl)Uscsue parem-
Hcce! M2B Hain nunc sorti clanFore (ÄincLnaz

Nrigit ack iVteleri iittora tersuB Oior,
6ecuBV3tum, quo retur^ir?arrna!i3 > öc (-otnici cai'inini3 excat apex:

SKWL reolec vatemi vatrioque a lläere robur^
lloncinit, sc nerg-ir nil niii Franäe loqui.

Beu insmo^aci cunaB sunera ,

3.etziB aä exempluin, nebile pullat
17Mia ieu metriB reciäivi tXäia leÄi

Lc Xternuin ipe levät XFei"
sese?ieta 3, A che,«Äat in illix

overiz iui^



(5) Hb
Beu Bve<Zneß

numersz sc Apollo inares.
Beu miscet tuinuliz tualaniciB, tunetta lerenis,

Kespenäet Aenio littera luo.
lua ventosa venalix carmiua 2b aura

öc ex pretio versat utrinczue cuelM:Uattiäic, salamani leviB intieit, artein,
öc säpit:

Inceäit reÄa pradita3, öc scriptor uonelti
Virtutez inter seribitur ipse sua3.

klicLbe pater vatum, sua robora äona,
Nr pra?seuB äubiiz luZAere maliB:

Keääe sibi noKrum, parca t7o/«,«stt!^,
d!ontiuuetque luuiu tae eitä äecu3.

iiee vatum prXeelsior oinuibuT UNU3,
DiFuior Lc lonFa consenuille 6ie,

In6e liomiue3 metriä) liine pietate veuin.

(ilHtulabunäll! I.uK
H>m6:r.

. Mgne-Dltt.
gyldne Aker är afStzalder brukad worden/

HMM sedän de begynt gö wid sin plog i Norden:
Dock ha de samlat in ej alle lika stiörd.

Tv fomadagars and ej gyldne kiätfwar felte /

Dä Skalda Spiller * qwad/och GuttHrm Gttthri spelttt
Dar af en Hiärne *** ock gaf fordom wittnesbsrd/Som star en Spira up; de andre Häfwor ftllest/

Samt Häghet/ Marffalks staf/ Räds mantlar/Kungars Mesi. '

Det
« och " Guttorm hafwa tmrit 2!«e forn» tibtrs ?oeter; om desiä«chfle-ra Ckalder ,e «^ 0211,!. i.c. i2.«lc.'"H<srpc MxWe„ essstfdfMMSMtt-



Dct wnr dn deras nd/ c.t rima iöme modan/
ftö't till ckcms spitz stiöt i!p i gpldne grödcm :

Där de dock plögdc mcd ror/ och stahl for korn ha strödt.
Men sedän de ha lardt med GMd at leta

ssarn/ at de mcd rim ockWälstland reta;
.Sä ha med Guldsand nog de sinä forar gödt;

Sadt gyldne Korn; besmidt med Gnld bäd' Harf och Plogen:
Dock blefden gpldne säd dcni sedän aldrig mogen.

Sä widrigt ödes spcl wil Skalder ftga data:
DcnLman hördeman/ da j!.assc leföe/ lita;

Den ha de an i dag til högre stämmor spändt.
Hwar älder har sig dock sin sörmon wid at trygga/
T>a alle hulpit til nppci oygga;

At ncir de tildes ticnst först ler och stybbe scindt;
Och sedän ester hand/ lalk/ regel/grasten burit;
Sä har en r«.L,85 uält dcs stod afM.nmor sturit.
Hans spel är med den siägd stält up pä gyldne sircmger/
3lt det med linfiigr liud til inre bröst sig lrcingcr/

När ky!?a strakan med Hans snalla händcr rör's.
Och ncir ha» mtt pa Dauids Harpa klmga/
Hans drifft kan bonom widt om Sol och Sticrnor swinga/

Sa at dcs sticira klang cil tredic himlen hör'ö.
Det är det ädla ftö / som lnogxar strax om Waren/
Det är det Malde-Guld/ som luttrat blir med cwn.

15. Llöl^Kl.U^N.

twifias föga mer om Swanens Afstcds-Sang/
Och at han för sin dod ft gansta l-usiigt q^uäder/

' slt ho som ftälst det hör sig öfwe>' döden gläder;
Dmren längea ock at losas af sitr rwäng.

la/ han mcd st kc bchaa / en frcdsam död gior möte/
At han ej wct sig dö; Men somnar i Hans AKe.

«M («) W>
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Sä ock wär wittra Skald som här sitt afsticd tar/

Med fllk bcweklighet sig dödei, möta biildcr /

At ingcn Lutecklang sä sött i orat liudcr /

At alt i glcidie rör's som lif och anda har.
Walsignad Röst! hur'mäjagdock din isiver prisa?
Dln Thyn är ZlHns SänZ/ ochSallghet dm V?fs<».

I.?.

Till densamma.
Lärda Werld som Hög och Läg kriug wida werlden prpder/

hwilkens fasta wäsmde ej annat kasibart tyder/
Dcn kan i alla tider gie helt säkra kianne^prof,
Pä hwad för folk och Borgare wär werld har mäst behof.Wi wete at en hwar som sig til ähran wägen banar/

Dcl ware genom kundbar börd och citt ochmänga Ahnor/
Det ware gem.n witza handgrep ffiedt/
At säoam stär pä löser grund/ hwar klokhct ej aiordt ett.

Mm.N>c« och klokhet km mcd större trygghet sambla/
Der är der adla Fr« j«mo. M unga hasilgr Jambia;

Mcd dcm kan ock en mcd sördel säja af "

Mäng' Laich och Ort/ mäng' By och Stad/ dewida wilda Haf.Denckfcrdctistuld heder wärd/ som sä sitt sinne stiöter/
At lpckan lwnom af sörtienft / men ej af lycWtt möter;

När dä en bister aftunds <hl uti des Segcl kiör/
Säwethan konsten/ huru han sittNoder sialla bör;

Dcn konsten/ hwarutaf ett prof En Werlden wisar/
Ett prof/ hwarS läf at sora rcitt mitt wärf altzintct spisar/

Ett Läf och sadan Ahwsäng/ som Grekeland och Rom
Mcd stora ögon en gäng stal sä höra talas om.

Han har har ftrdt i dagen fram afdpgd ett Masterstycke/
Hwari han sökt Gudz priSoch läf/ rch wunn)t Nästans lycke/

Ty bör med fog upteknadt bli uppä desAhwport/
Hur' makt och wilja medhwaran ett twget sälstap giort.

Det stal ock rcnas/när han se'n sitt ok har späl dt frän plogen/
At afdes anförtrodde pund Hans stiörd blir funncn mogen/

Enär för oförtruten flit och trägen waksamhet/
.Han str och niuter hwad ännu ej nagot ögasedt.

5. ?^/cö,»M



Vndclige Nlter;
Som förklara/ antmgen

Wgon tacksamhet för Gudz godhet;
Gller nägon glädie afWmlenes fömöjelighet;
Wller ock nagot forakt öfwer Werldftns fäfam

gelighet;
lamtt korta

3ede-Neglor/Vanke-Spra°k
Och

Ofwer-Ukr^cr/;c.
Och

Wid
AtMige tlllfallmförfattade/ oO dm

5. 1724.
I ordning siälte

MOOGGGQSSSOOGGOWSDS OOOOGGOGG
STOCKHOLM/

Tryckt uti det Kongl.
Ähr 1726.



Pred. 12. v. i,

MHilk uppa tin Nkapare i tinom
ungdom/ förr an the onda da

gar tomma/ och ahrm nMs.



Vöre-lal.
MWge Mm,

Arförete signägre enfaldige
/er / säsom Witlnen af mlne
förde ensamme / menlöse ochfdrnöjellge tankar. Fag tiWr
fuller/ at de torde röja n<lgon

tillätelig och lofiig frihet; Men s<i wet iag ock
det med dem/ at de äro srämmande för alt
diärft och straffbart okynne. Lättfärdige och
otucktlge Strifter äro mig en styggclse/ och de-

A ras
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Alla böra sdtta berdm utt det/ som hdfivlsttoch anständigt är: Och lärer Odygden sielf
swärllgen kunna mUyda/ at/ da andra/ tll
äswentyrs/ haftva < ungdomen sdrnögt sia i
titslige och syndigeMfunds striswande/ jag/ i
det stället/welat fbrnöja mig i ettsädantsine/
somhos mig uptäckt/antingen nagonTacksaw
het för Guds godhet: eller NllgonGla-
die af Smlcnes förnöjclighet: Mr
oct nägot Förackt dswer Wcrldsens D
ftngcllghct; OO detta glör/ at jag/ wld
detze ostyldige Wckters allmänt tunnogt gib-
rande/ icke det ringaste frucktar/ hwarken
för Förtal och W/eller widare beM-
m Bcröm och Ros.

Tacl-



RaGjelst strMMmargfaldigc
Godhet.

In Gud! nar jagvppä din nad och
godhet tanker/

En häpenhet min Sial i helig un-
dran sanker:Jag tiger/talar dock/ mitt hiarta biuder till;

Men wet ej / huru det dittNamn berömma will.
Skall jag ifrän dm ttd/ jag an ej war/ dtgpnsa?
Ha i det dolda Du dll! hialp mig welat wisa:Ell' stall i ett för alt min mun lof-saja Dig/

För Siälens salla Uo/ som du bmdt för Mig?
A 2 Har



Här Mmm häpenhet/ och rädermigtlllbata;
Wen willjan bmder lnig mitt upsat e» forfata:

Hon för förnuftets dom sin längtan aterför/
Och at jag lyda mäst förstsNd och wlllMN glör.

/ atftiförwanckochwada
Jag hit till werlden född / fätt ssapte liuset stada;

AtpäminHimmels del du förrnjagföddestankt.

TaMelse
för Cka

Pelsen.

Och du Mig kropp och Sial/Förnuft och Sinne
Mnkt.

3ag tackar dig min Mud/ at du ock fördt tillbaka
Den Arfskaps'Rättighet/ som mänd'försaka/

At Du Din Son lät dö/ och Mig förlätzning fä/
Sajagftantraldomftalst/ farftiiMistoga.

Jagtackar Dig min GM
Denmighugswalad giör/ Dinwärde Helge Unda/

Som till Din kannedom mitt stela Sinne drar/
Och i en rattan Tw mitt hiärta Helgat har.

L

minGud/ at DuDittOrdutsander/
Och detsörkunnat bssr kring allawerldsens andcr/

Som/ nar jagtwifiand' och mitt mod förlorat ar/
Mig tröst och talamod och hopp tilhanda bar.

Jag

<M (') V^
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M tackarDig Min Gud/ fördopetDuinsticktat/!
Dar Satan assagd ar / och jag mig Dig förplicktat:

Dar jag mig wagen til den OlodNNs stiöte ftnn/
(Guds kyrkia jag förstär) somföder UtaN MtM.

Zag tackar dig / Min Gud / som än mittbastamcnar/
Och i Dm Nattwmd Dig mcd mine Siäl förenai;

War är dmhemlighet/ somingmkanförstä/
Den dmflarhapna wid / och änglar undra pci.

Och sidst/ sä laggnjagmjnTack med wördnadWder
För Dig/at Du annu en BoNMg mig bercder

Uti den Nelga Stad/ dit Du hcmförcr mig;

FZrCccrat
menlmie

vch

Nallwar»
den.

For mln
Hlmmels

Dll.

Mn innerlig Uacksajeljc til Wud/
«, efier
Oswerwunnen begrundan om Hans Allmackt

och stickelse.
Utur öswcrsatt.UMu ar des Gudi lof: den mörcka Natt till ända/

VW Och Morgon- rädnan will sitt Anlet' till Hwanda;
War Werld ar uppenbar/ och jag i sinnet fri
Iftän denTaM-sMd/ min tankar swäfwat i.

A 3 Den



Den sw.na pl^nrallc, som lnig sa häftlgt jagat/
Mcd sielfupdicktad tand mittblöda hiattagnagat;

Den sa med dimba ofwerdrar/Liksom en stannad dunst/ den ingen öpning har.
lag tänckte wid mig sielf/ det synsfigicke rimma;
Isaotalig Flock hwi serjag Stiarnorglimma?

Ar deras Ordning ratt? Med ost hur' arct da?
En mennM lyckas alt: En will det M

drigt gli.
Älr wäl en stor , som detta styr och rader/
Nar ömsom man likwal sa stor förwirring Mder?

Som Stiernor i sitt stick och witza Ordning sta;
Sa Wille jag/ at alt i werlden jamt stull' gä.

Ar ock en werldsens Hop til Salighet utkorad?
Bltt da ett annat Folck/ en annan werld/förlorad?

Och hwem den Hopenar? O fracka Ofwerdäd!
Hwad dristtgt ingrep i den Wdgstas Rätt

och Rad.
Förlät Mig milde Nud! och mitt sa diarfwakynne/
Det war förmätmhet ellswaghetafmitt Sinne/

Som mig sä satte an; Min Hogförledde mig/
Sa ock mitt Oförstand/ at sora Rad med Dig:

lag
<..

(4> M5



lag will ej framdels mer Din Wjshets diup ransakalDin Md vplysc lllig / och hälle mig tilbaka.
- Med en ell' annan Werld hur' Du det sticka will/
Det höre Store Nud/ dM dOM allena til.

Dig/ Dig allena/ Dig will jagnug undcrgifwa;
lag will med tllfdrslckt och

Regera/ somDigtacks/ och efterDittbestut
För Du mitt basta och all werldsens styrscl ut.

Du lar mig wal min del i sinom tid bestiara;
Mendock/mcd siattigdom/MIN Wud/mig cjbcswara:

Gif: at min kärta tid / hwars utgang jag ej wet/
Mig ickeblttförlangi Motgangs swarighet/

Gud öfwcrstydda migmedDine Wingars stugga:
Lat himlen ragna Näd / och Sallhet nederdugga/

Atingen annan drift hos migi Sialen spörs/
Än den / hwarmedelst jagtil Dig och Ähra för's.

At jag/ sa lange jagi detta Stoft stallwandra/
Mä sökia hielp hos Dig/ och ej hos Gudar andra:

Ej eller hos detFolck/ som warit Stoft/somwi/
Hwars Andar Duförlöst: hwars kroppar 10l d mäst

vu/
De

l

<s) D^



De kWna intct mer utaf wart Wasend' weta/
EllOdetsmening afwartAnlets mnda leta/

Slatt ingen af dcm fins / hwars gitzning saja l ar
Om lefnadsstreket alt ell' af i handen ar.

Här mäste alt Förnuft än hapna bart och blunda;
Ho kan Dins Wjshets diup ochhemlighet utgrunda?

Hur' längt Förwetenhet om sinä Gransier far/
Hon/ som hon blinder ar/ i blindhet stannarqwar.

Otz ar ej annat Vlad / och det är otz det basta/
At wi wart trygga hopp til Gudi bönen fästa;

Mwar bllfwe wid sittKall/ och stande wid
smplickt;

Förware Niälen med sin Tro ochTilförsickt.
Betanke sen: at alt hwad man afwerldm wun-

nit/
Utall till ett Inte bli / nar Tiden nederrunnit/

Den adle Men'M sielf/ den Högstes egen bild
Mast/ hwar hon will ell' ej/ widlorden blifwastild.

Ej: sa förlan/ at jag ej Werldell esterstrafwer;
Än mindre afdes garn mig Nät til döden wäftver;

Gifafiven/ at med alt mitt sinne nöjas will/
HwadDumig ta'r iftan/ hwad Du mig lagger till.

Om

(6) A5



Om jag ock icke har till högre Stand stall hinua/
Sähiälp mig/utan blygd/ minwandringöfwerwinna:

LedDu mingäng/ ochlarmigwandra tyst och zamt/At ej mittringaNamn medMm och styblir naint.
Ateimitthiärtasigsahärdar och förstäckar/
At synd till sakerhet och twifian henne lackar:

Ell' at mitt blöda Sinn i denna Skllgge-strid
Utasklenmodighet förlorar mod och ftid.

Förläna mig/ min Gud/behöflig kräft och styrkia/
At föra ut mitt kall / och Dig at kunna dyrka/

At tmna Nastan min / mig sielf/ mittFo'
sttrland/

I den förmago Du Mig racker afMn hand'
Sa stall Ditt lofalt jamtpä mine Mngo föras/
Och ditt beröm langt up omSolens granjkap höras/

At afDin Himmels Thron des liud ochÄcer-jkall
Med Thoner widt och bredt stall fylla werldenass.

Nu Mmhögstt Gud! till Dig min suck jagsander;
Tag Mig / min Skapare / Ditt warck/ i Dina Händel.

Med Dine Nades lius mig u'r mitt mörker för/
Sä leswer jagfornögd/ och iDig glader dor.

Ml/) Us.



Ka jagatstillige Mille Wahr-tider/
begynnandes iftM Hr 1712. afm stvckr och

haftig Skalfwe-sot warit angrepen.

Mri7i2.deni.^laj.
VMÄrnuiWahrens-ftdgdallWmtrensmdda

Nächtergalens liud M Gen-liud bargm
manar:

NardageNbästblttlMg/dablirmlnglädiettrt/
Mnsorg denfiytter till/ när andras fiytter

bärt.
I löf-bcklädde Tran / som i E'r fagring grönffa:
I hugnensaf det wal / som andra sig tillönsta/

Dens glädie dks/ somej sm gladie lätt forstc?:
Dengladim alstawet/ den wikerglädicnfra.

Dock därligtnr / at M satidigt börjar klaga;
Jag tar wäl Oket an; jagkytzer HERrans aqa:

Uin Ungdoms tuttan bll'r Mig Alderds-
menspris;

Om Ngot giöra kan / gibr Uotgäng Man-
nen wis>

Nu

(8 ) D^



Nu Himmel! styrk mitthopp/ och stöd miit swaga sinne:
Förökmitt Tälamod/ giftrösti hiärtat inne:

Will Du jag fardas stall/sä ar jagNERre här;
WillDuMigrätta vpp/ Ulin Gud/stiedittbegiär!

Wri7is.dMs.^laj.
? hö'r jag dig igen i Lundcn lusiigl spcla?

HHOch med dm stiaraRöst den wida Luften dcla?
jkall dm gladie-sangfortuna mig mittqwal?

O StogtNs SäIMNN! Du Me Nachtcrgal.
Wäl an./ will du min Sorg uti din Wisa fatta;
Skall jagigenom dig mig mera lycklig statta?Betlagar du (kan jkie) det Wald du lidit har?"

Och idet samma del uti mm Ängflalt tar.
Hwad giör du? giör du det/ sä lat din Röst sa klinga/
At duma Wkaparen tillNlidi Nöden twinga;

Dock syfta hwart duwill med dine stammors liud/
Jag länar mmst ditt Ml/ när jagwill w

diaMud.
O Högste Himla-Printz! allgodhetsrikakialla/
LätafDinNädes brun barmhertighetupwalla;

Giut salwo imin sär/ och hiälp mig ater opp:
Gifhälsa tillmin Siäl och till min siuta tropp!

B 2 Ahr
llllucleras dickt/ atpliilomeig, som blefstämd/

förwandlades i en Nächlergal / somför all sin tid beklagar det strcinga
wäld/hennebleftillsogat.
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Mr 1714. den 6. Uaj.
är den Sorge-tid för mig nu äter inne/

MSom qwafiver mod och hopp/ somkränker sialoch
sinne:

Somgiör/ atMotgangmigistadigtMinnehar/
Da andre trada mi sine Gladie-dar.

lag ser/ at korset will min ftögd u'r roten rycka;
Den lyckan hata mä / ma alla plagor trycka.

Ochärmmandrasorg: atsorgsiallGladiese/
Mr Gladien icke tan at Norgen glädie gl'e.

I/ som E'r andackts eld uptänden iGuds Woning;
I Helgedomens Hus/ bemedlen min Försoning.

Ho weten enskylt suck ej motminfynd förstär?
Ett samnat Rop ju mer an ensam Nöst

förmär.
Sä lären I med mig och jag med Sr utratta/
At snart/ det höre Gud! mittstut lär blifwa detta:

Pä owä'r Solenlys; Min Gud har alt giordt
wal;

Fördenstull/ Ltd och bid/ och war tlllfteds min
MM,

Or
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Mri7is. dm29.^prii.
! Larkians ficrde Sang mig nu i orat gialler/
ater fiier / at GUD Sig mot mig wredcr

ställer;
Nargenom Luften hon med sinä wingar ror/
Da ar det ren sa dags/ at plagan hos mig bor.

Ach! hade jag din Röst och dine latte Wingar/
Med dem du dig i hast till Solens Granjkap swingar;

Sa fiöge jag djtupp/och klagad' sa mitt Wc/
At naden ej mlnnöd ssull' utan tarar se.

Mm Nutikwal/min Gud/ftst ejmm syn djtracker/
Dar Sialcn blir förnögd/ och djt mitt hoppsig stracker;

Sa hinner (somjag wet) Dm godhet dock till mig;
Tyutom hwarje widd / juNaden stracker sig.

Jag med min battrings tar Din Mildhets aker plöjer;
lag wet/Du kommer wist/ änstiönt Du litet dröjer;

Och tröstar mig därwid: Mitt sista siutdoms
shr

Mig hos mm Näkare en ewig hälsa spär.

Ähr
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Mri7i6.den2o.^laj.
kommerduigen ifran din Winter-Hwila/

Wahrens glada päst / ja lat din ankomstila!
Den/ somtill all min sorg ett Ährligt Wittne war/
Nu bar det glada bad / at Wreden stannat har.

Kom: kom! Walkommen kom: och siung din Morgon-
Wisa;

lag wet / detär din Ackt den Mögstes godhet prisa:
Din ankomst Ma Röst) föröker mitt behag;
Wurlange hielpen drtzgs/ blirdoci enhialpe-

dag.
Mitt hiarta rörs asfrögd/ min blod af gladie giaser;
lag siunger HERrans Los/ och Hans beröm jag laser;

Cl annatan hanspris pa mine stränaer släs:
MånsRos/och annatej/jagpä minpipa bläs.

I Foglar/ wilde diur/ och alt hwadelliest andas/
Lat ware Rösters liud tillHERrans Ahm blandas:

Ochom mitt gladje-rop ej hör s tlllLambets
Whron/M skall min tysta fuck dock winnaEderthon.

Min
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Min Andackt stynda dig; Mm trottnaej paWagen:
Min Tro mitztrösta ej; Men war i Gudi tragen:

Mitt Tälamod setill i döden at besta:
Mitt Hopp förhoppas mer /fassall du mera fä.

Gud/allaHämrsGudl när DinßasunMliuda/
Och ftam ftan lordens buk till doms de döda biuda/

Tänkda/at DinFörtienst afplanat har min stuld;
Gud/ ewiggodeGud/warmigellFader huld!

-HSW» ->«^s««--555545»

WörMri7i/.seHri7iB.
Mri7iB.dens^laj,

UWÄr u'r smWintcr-Ro de wilde Hopar ginge:
McMNar alla diur nytt lif ochrörstl äter finge:

NaralthwadAndadrog/uppäsittsattochwjs/
Sin Andackt höra lat till HErrans lofochprjs.

Sa föll den glada tid afÄhret mig i sinne;
(Ml den! som wälbetankt / wet Widm ha- i

minne!)
Da Gud/ st god sonnit/hantäcktes wärdasig/
At fordom/ just sä dags/ af saran fralsa mig.

lag
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Pa det dc ock engang ma mine Wittnen blifwa/
Hur' jagtill Andackt rörd af deras Rop och liud/
Upmuntrat Sial ochröst/ at gie' en sucktill Gud.

Cratz da/ I Vkogettsbam / med all E'r Fiader-stara:
Och an I döde ting / dar I E'r frögd förklara:
I stela barg/ som likt till wördnad bögde M
Tratz! at jagnansin E'r ell' nagot wika ma.^

I wilde Siöar / I / som höjen edre strömmar:lalfweräfwenwal/ som ganförfullatömmar;
Tillatm/ at min lust / E'r ifwer föllia far!
Mm/ wid E'rt diupste fall/ min suck at Solen gar.

Ho wet? det ar E'r plikt/ at I Er nederkastm;
I böijenE'r som mäst/ narl som fortast hasten;

Mm glömmm cj / dar I iHafwet blandas bart/
At med Er stillnad ej E'rt laf blir lika kart.

Nu/ alt hwad i mig ar lxns Hhgstts prjs vphöje!
Och i Hans Namn / mi'n knan sig ned till lorden böje/

Dm jagmig ewig tack och Äyra styldig wet/
Walsignad wareHan MINWröst och Waltghet.

Annu
storotackjämbet/ atlätaCreatuttnochdedöde ochduldeting

wnr,; öswer sig i GudS lof och dcMl,
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Ännudmi^lÄj.l7lB.
Hwad jag Nhr 1717. eftersatt.

DWWAr halsad liufste Währ/ med längst fmmfarlle
jaganitid mmsenatid bcklagar?

Jag tillstär/ at jagGud ett löfte styldig ar;
Men/ ach: min Ed och Trojag pa mittSamwetbar.

Jag hm jueftersatt M Hans MmnsLof och Ahra/At för Hans Majestät ett särM offer bara;
lagmins ochglömmerej hwadjagden Hbgste bör/
Som uti Sinom tid sa wal med Sine giör.

Emotmig har Han walibland forgrymmad warit;
Men mitt i Wreden har jagock Hans Md erfmitz

Dar fär jagan engang i äldren glndias Wld/
At jagharMetländtuti minUngdomstid/

Sa länge nagot Ahr den glada namnes:
Sa länge nagondag öftig lämnes;

Sa stall den tid till Gud mittOffer Helgat bli 7
Tils jag i Himlen fär den rätta glädikN si.

T Ahr
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Mri/19.
NWUkommer/ kiareTid! pä wanlig tid tillbaka;

ast/ som mighar lärdtmittHopp ej wedersaka.
Och som min Ängflan förr med dig i föllie war;
lag min Helbregda nu uti din ankomst har.

Du gläder mig / nar sig Naturen liuPgst glader;
Min forna ftihet du ä nyo mig tillstader:

Utafden warma / som du med din Anda blas/
Mittlifförnyatblir: min Anda wederfas.

Du löser kiöldens band och strömmars lopp förenar:
Du tamer Stormen/ och de hwatza Wader lenar:

Du biuder Mörkret i de ttänga Giömslor gä/
Och Manan i fin Watt om liuft Natten sta.

Dock/medan jag din lust och Wärkan nu berömmer/
Är nödigt/ at jag ej D n dig har sandt förglömmer.

Längt om de stapte ting bör Staparm ju sta;
Dem talar jagwäl till; Mm Nud jagtrd-

star pä.

Nhr
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Mr 1720.
Mä jag äter i Vlänad föll iniredren.

gyldne Ml! som Ml en liustig Währ be-

mig med glädie ser/som digbcdröfwad stadar;
Hwi stillar du min lust/ som allas langtan rör?
Md andras löste band/ du mig i bojor för.

Ach! jag/ olycklig jag! som ensam maste lida;
Skal plägan aldrig mersig stillia srän minsida?

Ell' stalljag ingen tid ftan plägan blifiva Md?
Wltthopp är utc/ och min trbstan ärförspild.

Dock nej! mitt hopp begyns / nar Gud Mig mast be-
dröfwar;

Vlm Mröstan stärcker han / när han min trö-
stanpröswar;

Jag kytzer Riset/ och mittkors jagtaligt dra'r;
Iglädie jagminsorg/ i sorg jag glädie har.

O huru kiär hos Gud! denHan har under aga:
De / hwilkom alt gar wal / de mäge sig beklaga;

Men i ett tacksamt Los min klagan byter sig;
Sch! huru liuft är det/ at HERren spaker

mig.
T 2 Ähr



Hm' mem bör otz dawär tid i ackt at ta'
Som uti dimen ock ett efler döme ha'.

MU hela hiarta glads/ at m den tid arinne/
Den tid/ som ingen tid tar' plälm u'r mitt minne/

Da denAlsmäckttgste mig fordom wreder war;
Men ater uti Mdfin wrede andrat han

Min Sial förglom daej / glöm ej det myckna goda/
Som mig ar mer bewjst/ an jag har tordt förmoda':

Glömej/ attacka Gud/ den dig l/r saran fördt/
Och dar du twiftand' lag dm matta suckar hördt.

Med hwad ma jagdig dock/ o HERre.' wedergialla;
Mitt hiarta will jagDig till ewig lydno Ma:

Jagfer mig ater till min kropp helbregdabli';
Nch wore WMen st fran syndsens smitto

fti!
Zlhr



B l<9) D^
Ähr 1722.

wana lord ar nu ftän Wintrens fiattrar
ankomst qwad's af tusend gladie

Röster:
Den hwita Swan sig md i öpna Floden stär:
Och Turtur dufwans.liud man ater höra far.

Ej! st är tider/ at min Sial sig hasta läter;
Mm Gud! jagkommer numed Währens ankomst ater:

Hch bast all lorden Dig sin Offer-stylnad bar/
Md lofoch tacksamt liudjag mitt j hopen ar.

Jag tänkte: Matte jagMforg dock födder wam/
Nar wilde Foglars Hop all Gladie fa erfara.Nu tanker jag: O hwad en Mig ftögd det ar;

Den ftögd mitt hmrta rör dm wäntar jag
ej har.

Jag wäntar den uti de sälla Uiälars Wote/
Nti den Nya Stad och sielfwa Ukiöte/

Dar werldens Frögd bltt hytt uti en ewig WÄ)r;
O sätta gladie! fom all gladie bswergär.

T 3 Mr



(:°)

Mr 1725.
ma jkynder hän/ ett annat kommer

När Wintrentviker af/ sig Wahren finna läter.
Sä armed Mänstiors barn och deras usta tid:
Wntärt förwandling/och en stadlg wäxel-strid.

Wkastas af och tlll pa Werldsens willaböllior;
Wäst Solen syns Hblid dm wreda stormen

föllier:
Dä jagmig tyckte sund och gladde mig däral/
Stod plagan redo och mig stalte sitt sorsat.

Mig gar det alt emot; ock jagallena lider/
När andra hugna sig afayffens glada tider;

Dock glad's jagafden frögd / som jagförwanta wet/
NärTiden runnit ner utien Ewighet.

Ohurustor! lärmig denGladie förekomma/
Som Gud där tillbmdt/ och arnat Sinä Fromma;

Mot den all werldsens Lust ma liknaswid en dröm;
Mr fär jag matta mig af nMust / som en

ström.
Ahr



Mr 1724.
Mä/ med en utmattandefiukdom/ NERrans

Hand hela Währen warit swär öfiver mig.
at MMttädet tnop-

Den tid / pä hwilken jag ock min Förlotzning
hoppas.

Jag hoppas/ som medkors jagater henlsökt ar:
At Gud/ nu innan kärt/med hialpen komma lär.

Jag spärmig en gängfti for all min Wedermöda:
Min kropp en stilla Ro i lorden hos de döda:

Min Sial jag idel frögdiUhrlstl Rlte span
Jag spar och hoppas/ at nu bltt mitt Gladie-Ähr.

Ett Ähr/ som aldrig senfördels i Ahrstns tider:
Som ej förändring mer as Ny och Nedan lidcr:

Som isin runda langd alt zamtoch lika stär;
Pa hwilkct Solens lius ej upM neder-gar.

Far Wahrens frögd / sar wal: sar tid och alt u'rMinne!
Jag siuter Werlden ut: och Himlen i mitt sinne.

Jag öftvergi'er mig sielf/ och ftanmin Hydda sar;
Den Frbgd migbldar/ jag< hoppct wmmlthar.

. Ahr
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Mr 1725.
hopp/ atsnartminWandring

fluta/
Fvögd en Mgßofä niuta;

lag öfwergafmig sielf/ochfranminHyddafor/
Som jagock nu hos Gudimine tankar bor.

Hwarbli'rdublekadöd?hwistyrdudendigsöter/
Och tarden fördig räds? samtbagges Ängfian öker.

Hwad ar ditt wald / at du sä lange hotar till?
Men sant: du diarfwes ej förr an dm Högste will.

Hwi stulle jagför dig och min Förwandling radas?
lag stall medsammaMtt och hudigen omklädas.

Den fruclte dd'wsom ej om ewigt llfhar hopp;
Mn jag dör glad/ som täntt at ater wackas

M.
Zag ser de nakna Trän sig kla' i blad och blomma/
Och Rosor dö sin kos / nar andra wäxter komma/

Hwad annat wittnar det/ an idel wanstlighet.
Msälllden Tidsens LoppiTidbetracktawet.

Mage^



Mageligit Bönc-offer.
DuAlsmacktigste/ för hwilkens Helighet Cherubim

letacka sinä anleten / Du alleKonungars Kommgocl,
Hcrrars HERre; bewara wär nadlge Konung och

öfwerhet: Gifhonomlycka och wälsignelse: Giör houom sorg-
sattigomDin kyrkia: och larhonomi ettföraltfrägaefterGud!

Förlana Konungens Befallningshafwande barmhärtigs
bet: Uppehält alla Stander i godt Wälständ: Bestiar Wärt
Negemente och allmcwnelige waftnde fred och ro: och led war
Menighet fran Oenighet! UtMt oin Anoa öfwer.alt det/ som
dittNamn äkallar: Wisdin Nad/ atde swage intet mäge för-
lora fin fortröstan: förloga de sängna: Wakaför de softvande:
stonasyndare!

Och emedan jag / ss lange jag byggn mitt elclndeharpälor--
den/ uti denna min ströplighets hyddo / lnängahanda twäng
mDeutstä; sH bederjag Dig/ för Dm barmhärtighets stutt i
CHRISTO / at nar korset lnig trycker / och -wcrlden med
ung fin omgäng tager och mig wräng warder / Du dä t
min Motgäng / giör mig oförsagd : uti lnin fattigdom/ för.
nögd: uti mitt förackt / ödmiuk: och uti mitt hopp talig och
glad. Hialp at jag icke blifwer de frammande beswar-
lig.- icke lefwer afandras näde-: icke tigger bröd af owanner:
icke stker hialp hos harda och obarmhärtige Mannistior. Gis
dem / som mig dela: Glcld oem / som mig godt giöra: Walst«
gna dem/ som mig hiälpa. Vlidka minä owanner: omwcind
nnna Förtalare: och gif mig icke i minä ficnders hcinder; Mm
för all ting / lat ung aldrig förgiäta akattan: bög mitt bröst/
och bcrcd mittMrta till bönen.

HERre hör mig / medan jagbeder: Lcir mig bedia/ at jag
D mätte
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mätte bönhörd warda; och latDin Hclige Andabedia utfmig/
ft / at jag beder med min Wittjas öftvergifwande i Guds
behag!

I<n tnckar Digockhiärteligen för all denftamgäng/Dumig
wederfaras lätit / och för all den glädie/ Du mig giordthafwer.
Genom Dig har mg i Werldm Gynnare sunnit / och ibland
frammande / mängen god Wän. Förlana mig anwi-
dare ynnest och kiarlek hos alla frommaMannistior; Lat mig i
Medgängenkckma mig fielf: Giör mig icke saker i lyckan / och
wallustig i goda dagar: utan mättelig i gladie; hialp at jag
gifwer den torftige/ och förlatcr den brottslige. Gif/ at jag
öfwer dctta timmeliga / hwarken mä wara sorgsen eller glad;
och/at jag altsä kunde bruka werlden / som brukade jag henne
mtet. Och säsom Din kärlek ar en outfläckelig läga; sa förtare
hon all egm karlek i mig / sa at Dinkarlek allena mä wara ra»
dandc i Smlen. Blygsamt tal / sedige äthafwor/ tyste lappar
och trogne händer förware mig. Vestiara mig/fa lange jag
lefwer / ett simdr forständ r gladt hiarta : helbregda lelnmar
och en halsosam kropp. Styrckmig imitt arbete: bög handen till
warket / och hiartat i snckar till Gnd.'

Min GUD/ Du som / medan jag ännu intet war / tillredde
mig: Du/ som imin barndombewaratmig: iminUngdom
anfördr mig: i min Mandom forsorgtmig: Du maste mig
ock i tmn Nlderdom antaga. AchgodeGud: öfwerqifmig icke nar
jag swag warder r nKr kroppen försmaktas: närhiartat brister:
nar mw Sml ochAnda npgiswes; Hmlp mig da i dödsens stlmd/
och sedän pä yttersm domen hiälp mig milde HERre Gud!
Lofwer HERren alle Nnglar: Lofwer HERren alle
Lofwer HERren alle Hedmngar.
Lofwer HERren altFolck; Alt Folck afalle tungomal detlof-

wc HERram Min



Min Sial stall berömma Dlg.
MM Anda stall lofwa Dig.
Mitt Hiarta stall prisa DG
Min Mun stall tacka Dig.

Halleluja!

S«M»»UAMMM«AWUMUA

Un Uön i Mutdom.
ZMHUD bönhör mig! fördölg icke Ditt ansigtesor mig i nö-

dcne! Du/som för werldems begynnelse warit baf-
wer / och i Ditt Räd utstalt dä des dagar stola

bragtewarda: Du/ sommedDinallestadesnarwarelseHim°
mel och lord upfyller: Du / som iftan Slackte titt Slackte
barmhärtighetbewisar; Tänkdock pä det Förbund/ som Du
med Mannistiors barnom giordt hafwer! Gud bönhör mig!
fördölg icke Ditt Ansigte för mig i nödene! lag ar swag ochwanmacktig / mitt hiarta angssas: min Sial sitter i bekyM'
mer; ty mig är kranckhet och Wedermöda päkommen; Mi-
ne ögen hällcr Du / at de waka. lag tir sä wanmacktig/
at jag icke tala kan. Mr jagllZgger mig / sager jag: nar män
jagstola upsta / och sedän raknar jag / nar afton stall warda.
Din hämd stker mig: Dingrymbet trycker mig; det gar alt öf«
wermig. FinsdockingenLakiarei Israel/ ellernagonSalwoi
Gilead? Hwar ar den kraft Du till örter och gras delat haf-wer ? och hwad ar Lakiare-konst / narDu Dinwalssgnelfe för.
häller? lagransakade med minom Anda och begrundade med
mitt hiarta och förnam min mifigiarning. Dä sade jag: lag
witl uptackia HERrauoln minä dolda wägar och de hemliga
gänger. HoM? Han warder mignädelig. HERrejaghaf-

D 2 wcr
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wer syndnt ochDuwetstdet; tyförßttt Ansigte artntet fördolt.HERre tillrakna mig icke min Ungdoms misigiärning. Ochhwad aro alle mmewagar annat an synd och öfwmraoelse/ nät
Kelfwe Himlarne för Dig icke rena räknas / och Du i Dinom
Anglom därhetfunnis. * HERre/ jaa häller mig hardt in till
Dig/ warmig nädelig. MinSkapare.' sorkasta ickeDmhändersgiarning. lagtröftarmig widDittord; örteroch graskunna
mig lnttt htalpa/ allena HERre Ditt Ord/ som alla helar.Igenom dittOrdskraft warder mig halso och Salighet.

Gud bönhör mig! fördölg icke Ditt ansigte för mig iNö-dcne!,

Bön och Mallan i min fiva°ra Kiukdom.
HWU Tur mins Nngssans diup / lag ropar/ Gud tlll Dig:
IX» Mck ut Dm milda Hand / och waroes mig bönhöra.VHlagropar swärliga: Ach HERre! sralsa mig;

WillDu pa alt mitt qwal ej en gang ande giöra?
Beweks Du ej till Nad af ett förkrasiat liud?

Dar af Dingodhet / lord och Himlar dock a'fulle;
Ach ja/Ditt hiarta rör's; jag wet: Du äst ju Gud/

Öchicke Männstia/ at du ewigt wredgas stulle;
Men HERre hamnas ej min otälmodiqhet/

Atia; för wrede/ nu Din Faders tucktan nämnar;
Din nävftar ringa mot den synd jag med mig wet;

Ty kyster jagDittRis / och Dig Din Ähra lamnar.
Jag

*° 4. c^.v.H.
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lag will i Dinekrassi mm tärta kamp utstä;
Mig stall i lif och död ej nagon frän Dlg stillia;

Om tusind plögar mig än stulle drabba pö/
Sä ar mg wal förnögd: Stie HERreGudDinwilja.^

Wn annan Non i Wiutdom.
MNCH! Ho stall stillja Mig frän denna dödsens kropp?

lag nsse Adams barn / ho stall mig hadan stillia?
stall min jammer och min Nngsian lösa opp?

lag öfwergi'er mig nu / min Gud/ uti Din willja.
Det kiara korset son's mig hclt odragligt bli'/

Och ar dockfafängt mor Din napst och tucktan strafwa;
Giör Du min trängda Sial frän kropsens fangste fti; ,

Ty jag begiarar nu ej langre mer at lefwa.
Dock/ west Du aldrabaft hwad mig beqwama mä/

Halst och emadan Du siclfmände Mandom raga;
TY lar' Du större kors mig icke laggia pa/

Nn jag / en syndig Makt/ förmär ock macktar draga.
Och lik som Solen nu med mörka styar gär/

Nu äter med sitt lius fig u'r fitt Mörker bryter;
Sä hoppas jag / at jag annu mig ftögda far/

Nar Gud mitt Mörker i ett ewigt lius förbyter.
Ty will jag mcd Hans Nad i diupa sorger gä/

Han mä uti min Sak / som Honom tackes handla.Min Siäl / du fatta tröst / ock dig det minna pä:
Den Högstes högra hand kan alle ting förwandla.^

SllckM
*(*) 7.cap.v. 16.
*" ?ialm.77.v.n.
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Muckan oO Wröst.
KDTafmin goda Gud ar all min qwida;

stillier mig mitt kors ej ftänHans sida;
Hwad Han mig pälagt har/ Han sielfwer med mig dra'r;

Ty lid och bid min Släl/ förgcifwes du dig qwäl.
Ditt siut bli'c detta: Gud har alt giordt Wäl!

Wacksäjelse efter öswerstanden Wukdom.
WAg tankte: Matte dock min Anda finna ro!

Och kroppen en gäng wid sin' plägor stilder blifwa;
Min enda langtan war / at bland de döda bo/

Och mig till stilla sönul i lordens Skiöte gifwa.
Men medan sädant ej hos Gud bestutit war/

Och Himlens. dom och Rad är widt om MannKo
tankar;

Sä giord' Hans Näd at jag ar an wid lifwet qwarf
Och till min kärta tid en langre Mder sankar.

Han bör berömder bli' sä widt som Solen gär:
Sä widt som Himlens Tiall sig öfwer lorden stracker:

Sä widtman om Hans Namn denringste kundstap fär:
Sä widt som hafoch strand kring wida werlden racker.

la/ lofwe HERren alt hwad lif och Anda ha'r;
I hela hafwets widd i Orter nar och sierran;

Alt lofwe Honom/ som om Os omwärdnad ta'r;
As M tungomäl alt Folk det lofwe HERrani

BdN
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Übn wid dm W.Wattwardms begäende.
ZM Du Gudsrena Lamb! som werldsens synder bar/W 6 Som for min walfärds stuttDin blod har lätit rinna/
Da Dll pä korsets stam ostyldig stattat war/

Dtir som Din kiarleks eld i läga mände brinna.
Gif/ atjag mlgtill lifs/ Dm Nattward ata mä

Pä obegripligt satt! dar Du dig sielfuptacker;
Och fast den hemlighet jag icke kan sörstä:

Sä tror jag / at Du ej en rykand' weka siacker.
lag tror; MenHEßreMtd/ styrck Du min sivaga tro/

Och wardes mig med Dig i denna stund förena:
Min Sial hon längtar/ at DU statl i henne bo;

Ty kom min Salighet: Du ast mitt Hopp allena.

Wuckan om Muds ankomst.
HERreIEsu! kom: tt) jag sörbidar Dig;

Vv Meni Din Tillkomst Du bete Dig mild och frommer;
Kom Gud/ min Salighet! kom snart ! och sralsa mig;

Migtyck's jaghördinßöft: War tröst! ty/ st! jagkomen

Tankar öswer zörgängeligheten och Dödm.
som bestan-MM digt kattas kunde; Ty wande jag mitt Sinne fran fa«

fangelig Förganglighet. Mine Tankar stannade wid dce
mahl/ hwaröfwer mgenkomma kan / somar: Döden;

dä öswerlade jag med mig sielftvan: om icke jag wid bcs bc-
lrack-
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tracktande ulätte finna nöje. Och st! mig syntcs afFraffare-nom utgä mat och sötma afthen starka: lagsornam/ ar
döostns bltterhct stulle förwandla all minSorgi idel gladte/
hwarföre jag ock förwarade detta som en statt imitt hiarta.

O 3 stille och salige Sialar! somiHENranom dödt förut /

och reoan hwilen Eder af alt Edert arbete.
WWgnaoetimnn! dä mig tankan afdödsens Winningforst

förekom.
laq glader mig af det saliga hopp /at en gäng dö: och min

Sial srögdar sig störttga öftver det / at min Förwandling koin-
mer.

Lifwet ar ju icke annat än Mannistians pläga; men döden
en förlosimng afalt elande.

Det ar mig mera an all lordenes rikedom / at minä tankar
redan hafwa tillredt min kroppen Marolighet igraswen: och
Sialen en salig hwila i Ewigheten.

Hwad bätar mig werlden / som ingen stund är saker för för»
andring?

Och hwad ar / som Tiden icke astyner 5 hwilken ock sielfmeden ouphörlig fiygt förswinner.
Alle ting blifwa Tidscns rof/ och/ efter nägot stifte / stmlas

de äter till mllll och mötas i fin Asta. Namren, fratcr sinä
egna foster / ock bär inom sig sin dvd och sin graf.

Se dock hwad strid med lyckan och förtret afhandelser!
I Fäkunnige / som belasten Eder med denne werldenes om»

ftrg: huru lange saren I blinde?
Nu ar tid at upstä afSömncn.
Den/ somlafwatEderNädtillomwandelse/ harinttttill-

sagtEdcr Morgondagen till bättring.i
Betanker dock alle tings obeständ: Tidsens karthct: dödsens

wiffhet och domens stranghct.
Fasm



Fasen för helwitet/ som sr syndenes lön: mm sokm winlling
idöden/ somi Christo är dödad.

Nar en wiS Man bleftillftägad: hwilken tid afhans lesnad
honom bast behagade; swarade han: Tiden at dö.

O högstlycMige tid: som i ett ögnablick hcla wär elandcs tid
befluter. O hugneligaförwandling! scmbyter sangelse jftihet:
Grat i glcidieock Uselhet i Salighet.

Underbetracktande afmindöd/ förckommer mig ali
lighct / som pä otz uppmbaras stall. Här ser jag fulleren mörk
och ohygqelig Graf/ därest det cknne/ som jag haft mitt ur.sprung af/ mig äter omfatcar; Men sä ser jag ock har hos Him>
melen öppen och otalige swäftvande Nnglar / som beledsaga
de dödas Sialar till ftihet. Här halla de sin Himmelsfard /

sitt triumpkerlige Intog i det Nya Jerusalem. Har hörcsBasimer / Röster och'Lof'sänger i ett ewigl nieluja för honom/som sitter pä Stolen/ Gudi och Lambena.
Och ho kan msaja all dmharlighet och ftögd/ somGud sinomTrognom forwarat hafwer.
Lamna mig allenast det hugneliga hopp / at snart fä dö ochsttida min Anda till de rcktfardige Sicilars Ro; sa willjag icke

allenaft gienast umbara werldsens harlighet: utan cck med tä-
lamod utstä all timmelig wedermödo; wal wetandes/ at mut

lammers-Afton
stall blt' min

Gladies-Morgon.
Dentimmeligaoch ewiga Döden

Döden a' Syndsens lön: och Syndares pläga a' döden;
Döden ä' liuflig och lntt : ock swär och bitter ä' döden;
Döden a' timlig och snar: och längsam och ewig H' döden;
Döden a'kroppochSialenDöd/ dm ewiga Döden.



Morgon-ochUfton-Mlmcn
Worgon-Psalmer.

Siunges som: Nu hwilar hela lordcm

Morgon-stunder/
DautiSkog och lmder

Guds lof och shm förs:
Där löfoch Gras ej gtömma
Sin Wlapare bevömma

Och stögd u'r öde öktten hsw.
2.

I kommen ock nnn tunga
EnMorgen-sang atfiunga:

Min Röst at höja stg
Till Den/ ftm stapte Solew
Som fitter högst pa Stolen/

Och dock har mdre wardar miH>
Ach! at de ting ock weta
Till tacksamhet otz reta/

SomenseMndafatt:
Ach! at hwad lifknapt kianner/
Med lofej aterwanner

För Guds walgämings rikamatt.
Hwi



Hwi flussminSial sig spam/
Atdabetankterwara/

Hurwida hon bör ga?
Hm' hon mä langn syfta/ -

Sm Andackt högre lyfta/
Andit/ daralle Stiarnor M

5>
la/omsigdiurenMda:
Om Foglar tveta qwada/

TillGuds,berömmelse:
Oln hwad i ökmn ropar/
Och alle wilde Hopar

Uppä fitt satt fin wördnad te.
6.

Sa stall en helig trangtan
Dock winna deras längtan/

Ettoastatlighopp/
Nit-alstan/ bön och tarar/
Ett bröst / som Änger sarar/

Förnustoch Willia/SialochKwM
'

NuDig/ till tack och AMWilljag min bön frambara:
MA Offer HelgaDig; '

Du/ som för'n dagen börjer/
Föraltdetstaptesörjer;

MgodeMudiftrgätejNW.

E 2



Wn annatl.
Ueloäie: Gud har igen sin Sol upsatt. "».

l.

MM wäl M will i lESUNamnKM Mitt Morgon-offer tända:
Och waknad u'r min Hwilo-hamn/

TillGudminSuckarsända.
2.

lag will för HERrans ansigf ga>
Hans Majestät akalla;

DenjagiTroneliterpä/
Will jag mig anbefalla.

Tag HERre/migi Ditt förswar;
Min Gud mig ej försaka;

I all anfak tning mig bewar;
Och mig DinNadbejaka.

4-
Du/ftm mitt hiärta tillberedt/

Och alt hwad godt darinne/
Nll Dig jagnu och alt för ett

Uplyfter hog och sinne.
5-Ach! at min Sial ej glömme sig

(Hwad mig dockhalstbehagar)
Atom Din hialp anlita Dig
I alla minä Vagar. Tag



6.
Wid korset rack mig talamod:

Idödentrofast Sinne;
Och da som bast/ min Gud sä god/

Haf mig inadigt minne!
Än en annan.

Neloäie:MinSml cch sinne lat Gudräda.

MUbörjar Skuggans mörkerwika/
Som trötta lemmar qwecknat opp

Och dagen ater till oh Ma/Som ffyndar Solen till sitt lopp;
Min Siäl / som redo waken ar/
Din Gudi nu dill Offer bar.-

2.
Upp! upp! och siung din Morgon-Wisa:

Upp hiarta / tunga / mun och liud!
Till at E'r plickt och tydno wisa/Och fram för alt at loftva Gud/
Som mig i natt bestyddat wal

Förfarlighet/ till lif och Siäl.
3.

Lat Dig min läppars offer tackias
HögstlofwandeTwEnighet/

För hwilken Satan mast förstrackias/För Dig en Gud i ewighet.
Och tag / tag nadigt up afmig.
Min hiartans bön; JagtactarDig. W



Afton-Psalmer.
I^eioäie: Nuhwilar hela lorden.

1.

lordm mörker tacker;
Gud nulmset flacker/Och Solm bergar sig;

Hwad stog och hafwet styler/
Sig i des stiötehwiler;

Alt sofwer sött och tryggelig.
2.

Nu ar den tysta dwala/
Da jagmed Gud fär tala/

Istillaßolighet.
Ofalignattochtimma!
Nar Solens stral och strinma

Jag mittiMörkretfinna wet.
Des glantz min Sial omgifwer/
Atjagbewakadblifwer;

Destralarlysamig.
Wal den.' i Gud fig hwilar/
Han trotzar Satans pilar/

Ochhar fitt Faste mom fig.
4.

. MigqwalejSkuggansfasa/
Ej Gastarsstimm och rasa/

WNattensspökerj;
DestottiMörkretfara/
Denstadeligastam/

Dem leder Gud mig wal förbj. Han



Lat

5.
Han leder ock min willia/
At mig ftan lorden stilja/

Till mitt förlofda Hem/
Dit/ där jag halst will wara/
Längt om den Stiarne-stara/Dtt HiMMlffa Nicruialcm,

6.
AchHEßrelhosmigbida/
Och wik ej ftan min sida/

Nuockiftestelse;
Nar Sol och dag förswinna/
LatmigDittLiusdafinna/

MuNudoch Facobswältare.
Mannan.

Under föregäende melocks.

Mln Sial! du gifdig stunder/
Solen gar här under/

At andtlig lofwa Gud.
Min Brudgum tag en gästva/
Förn jag mig lagt till safwa/

Utaf en lag och syndig Brud.
2.

Mig med all min förmäga/
Samt hwad jagmer kan aga/

la/ hwarendroppablod/
För denna dagscns hagnad/
FörSialensftid och fagnad/

lagoffrar dig/oHEßregod!



Jag

Lät Dine Anglars stara/Mig denna Natt bewara/
Och till min' dagars qwäll.

Skall jag Anfäktning lida/
SälatdZförmigstrida

Din Ofwer-ÄlngelKapKM.
4.

Sa stall jag med en wisa
Afnyastrangarprisa

Dtg Nud Wlsmäcktlgste/
Till.des mig bör dm dagen/
AtjagtillDigblirtagen;

Ach/atdetsnarligmattefkie!

Un en annan.
Under sin egen nieioäie.

i.

WlAr alt war tyst och stillaHMSä hörd' jagmed behag/
Af Nachter-galens flag

Och Fiader-staran willa/
Ett samman-liud tillWkaparms beröm/
Som glader watte mig wid sidan af en Ström/

Utafmindröm.



2..

lag tatckte dumma diuren
Ett Offer honom fä/
Som ingen will sörsmäAfstapteOreaturen;

Nr jaqda mer an willa diuren Wild ?

Som blefi Andackt/frän hwadAnda hafwm stild;
Gudsegenbild.

3.

Ach! nej; Hans lofförkunnar
MingladaGladie-Röst:
lag siunger Dig/min Tröst/

Mcd lius och Mörkrets munnar;
Dig lofwar jagför alt hwad Anda bar/
För wildt och tamt/ som uti luft och.stogenar/

Bad'fian och nar.
4.

Ia Dig min Gud tillsamman/
Det stapte tacke Dig/
Och siunge idkelig:

Du wära Faders gamman.
Om DuDitt lofi diurensmunnärsatt;
Sa stall min Röst / at reta dem ej blifwa matt/

DenganstaNatt.

F Sanger



»NM wtd atstilllge Uillfällen.Födelse- Leftmds-Döds-Dome - och Gladie-dagens
Frucktan och Fömöjelse.

Siunges som cioiuinbi: Hwao ar det ät:c.

UDUIn Födsto-dag / du föl sm klage tlinma/
Solen säg mig först i tarar simma;

Dock salle Tid / som fyller Guds bebag:
För dig blt' sist min Ögon aldrig wäta/Fast jag harmast/ fön'n jag fick tärar / gräta

Min Födsio-dag.
2»

Min Lefnads-dag / du asla dagars pläga;
Förackt och twang ar endast oin förmäga;

Dock Me Tid / som fylkr Guds bchag:
För dig far jagfist lefwa / utan ända/
Faft jagnu räds / hwao sorg micr lifkan handa/

Min Lefnadschag.
Min Döde-dag / du sista Timans häpnad/
Som satter an med enförstartt brwäpnad;

Dock stlle Tid/ som fyller Guds bchag:
Med dig stall jagsielf döden sid-wags jaga/
Fast jagnu mäst för dig med Nnqflan klaga

Min Dödechag.
.4.Min Domechag / du hela Frucktans fasa/

En ansats af de Onda Andars rasa;
Dock Me Tid/ somfyllcr Guds behag:

Med dig stall jag all Satans tlagan jafwa/
Fast jagnu mäst för dig med Skalfwan bafwa/

MinDome-dag. Min



Min Glädie-dag / den jag med Tidm hinner;
O Ewighet! där alt mitt qwal forswinner;

Högstsalle Tid! som upfylt Guds behag:
Du giör / at jag ej nänssn mer bcklaqar/
Min Födsio-Lifs-min Döds-och Dome-dagar:

Min Glädie-dag.

Lyckans sällsamma Lopp.
: Hwad är det ät lc.

Gode Glld! som werldsens Grund-wal stiftat/Hur' undersmnt har Du wär lycka stiftat/
Ditt dolda diup jag ei begrunda wet.-

Du/ somDuwill/ BinNadochhäfwordelar;
Nar en har nog / en annan mycket ftlar;

Ohemlighet!
2,.

Hwad tanken I/ som lcke wid Erträttas/
At/jamte mig/ med wränga ödetbrättas?

Nar fläkot folck till Hamnen förde oli':
Nar ftamgent sort E'r Möda motgckng föder/
Erfiitförackt; OmineMotgangsbrödm

Hwad tanken Ii
Hwad stär till räds? dct bästa stu' wi hoppas;
Ho wet hwad dag wär lyckos trä witt knoppas?

Wär tid tör bli' annu en annan tid;
Lat Osi wär wag i Himlens wärd befalla/
Hans wishet är ett grundlöst Haf at swalla;

Ty liv och bid.
F 2 4^ast



4>
Fast fattigdom mitt Wist <hus will bcsoka;
Min nöjsamhtt ssatt dock min del föröka:

Jag bli'r tittfteds: tror Himlcn ar mig blid;
Jag wec min fitt den ftär hos Gud pä Ranta/
Mcnast jag i lälamod kan wanra

En-lttenTid.
f.

Som Sparfwen ej för födan chr ell' spinner*
Men ma:cn / där han flyger / fardig finner;

Ty med Hans sorg dra'r Gud i ty försorg;
Sä sörjer jag ock föga för min föda;
Alt saljer mig min Gud för bön och möda/

Pä werldsens Torg.
6.

Skiönt dygden ej en hwar Aritt belöne r,
Den Trycktas namn hon dock mcd Nhra kröner;

Ty hon ar hög och statlig utan stät.
Hwad ar det ai / at jag om annat fiker 3
Allenast jagi henne ser mig riker;

Hwad ar det at?

SaN den / som giör i Gud sig glada dagar:
Och fast han an har brist ej na'nsin klagar;

Sall den sig rik med litet statta kan/
Han niutcr hälst / hwad mödan honom räcker;
Sm torst han Glad i klara bäckar stacker:

TratsßikeMamu

Sa stall ock jag / hur' sig min lycka döllier:
OmMotgäng mig / som stuggan lmsct föllier;

Dock syfta pä min frögd i Himlens Hof.
Nar wata styr drifs an afSunnan wäder/
Siraxt wästan wind den mörka Luften glader;

GttDwarilof! Arbm



Arbete medßo och Hwila/ ar Elädie.
W Folk / som fäfängt fika/

ITralarafE'rtid/
Somicketröttaswid/

Atbltmed Ororika;
Sr omsorgdömmer jag blotttill förackt;
Skall ingen Htvila om wart arbet halla wakt?

Hwarstärdetsagt?
2.

Ett Skiepp / som Hafsens Wagar
I Stormen angsiat har/
Sm hwila garna ta'r

Och efter lugnan frägar;
Sä har wart Sinnes Storm sin lugna kiar;
En Bäge brackes / som förhastigt bander ar;

Ro modan bar.
>

Ty stall ett ledigt Sinne
Och stundom frija da'r/
Men Gud mig lifwet spar/

Upfröda mod och minne;
Jag wet wal / at den dom stär fast wid sig:
Du Mlmed Anlets swett och Nlöda närä dig;

Dock gladelig.
F 3 Till



Wllldesmkne ochiWNust insöfdeMnnifkior.
: Iftän den dag jag Eltsandra.

af Igla art och sinne/
Som siinne gan afandras swettoch blod/
Som spatjkens at den Uflas talamod;

I / hwilka werlden sa har inne/
At I E'r Gud och Himmel sagt far wäl/
At omsorgplatt förqwaft Erarma Sial/

Älr Erden sallhet agnad wordm
At I stu' jamtbesittia lorden?

Det trygga hopp
Snart löses opp;

Ach! latenEderwarna/
Och sen pa de stamfarna.

2,

De äre hastigt hän förstrefne/
Den grymma döden dem har swulgit opp;
Willfarelsen förödt det forna hopp;

Medalloädebarta blefne/
Till Namn och minne redan gangne ut/
Och deras tid och werld har sedt sitt slut.

Hwad ha' de af detwäl de nutit ?

DeÄgodelardebesutit?
Den mörka Gmf
Har klädtHem af/

Och wid sitt byte>Mat/
Samt deras Stat bespattat.

z.Hwi



3.
Hwiwillldasäsakrelcfwa?

Som haden Iförbund med dödengiordt/
FörwettatEr medMörksenswidaPort.

Änare't tid/ at eftersttäfwa
DenZlrfwe-del/som matt ock mal ej tär':
DenRikedom/ somofwanefter ar:

Det saliga och salla goda/
Som större ar / an wi förmoda:

Denboningglad/
Som i Guds Stad

Arosi förwaradworden.
Nch! stiljer C'r wid Jorden.
Wfreds Olagan.

Libertas/ AchduädlattlMc.
RMN)! hwar ar nu den gyldne Tid?

DaFrediblandosibodde:
Da Himlen ragnad' Sallhet nid:

Daymnoghetangrodde:
Da alt wart land af hanung fiöt:

Dawi med miölk osi närde:
Da Himlen öpnad' osisittstiöt/

Hch gaf hwad wi begiarde.

2<Den



2.

Den är i Osted langst förbytt/
Ochbartiftycktförjagat/

Ach we! war ftögd har ftan ost ftytt/
(lagkanejsabeklagat)

Wart Lund är willa öknen likt:
WartParadisaröde:

Wärt Rike ar pa armod rikt/
OchMdochßattsyn'sdöde.

;.

lag sag en Man med swärd i hand
DenrödaHastenrida/

Han flet i stycken Samjans band/
Hans Fullnmckt war at strida;

Om honom fiöt en haftig ftod/
Som fucktad'hela lorden;

Det war de mänga Slagnas blod/
I war betrangde Norden.

4-,
Ach'. at min' matta Ogon-par

Entäre-Wawore:
Ach! at de Floder Hafwet har/

MigsineÄdrarbore;
Sastullejag detsiagne Folk
I Israel bergräta.

Nu ware hwarje Flod en Tolk
Af mine Ogons wata.



O Fredsens Förste: ftomme VUD/
Hwi gl'cr Du ofi till spillo?

Wi afstä/ efter Dine bud
Mcd ware wagars witto;

Sä war! war icke längre tvred;
Men glad osi allestmman;

Gif EniOet; Ach wore Frcd!
Gud gif osi Frcd och gamman!

Tillförsickt till Nud uti Sorg pch
akommen bedröfwelse.

W^CH! hwadNngstan / Utan tröst/
Plägar mitt beklamda bröst?

Blöda Sial/ mittsorgse Sinn/
SM dock sorg och klagan inn.

2.
Sorg med Sorg ej andrar sig/
Om du an sa qwalde dig.

Blöda Sial / Ach wandt igan!
Ach: hwart will Din klagan hau ?

Sorgen styndar dig till Graf/
Och hwad har du mer daras?

Sorgen dock ditt hiarta ta'r *

Ach! hwad ar dock sorja har?
4.

Om an alt undfölle dig/
Nr dock GUD obycelig/

Han atten' ej andrar sig;
Ach min Gud! sörgät ej

G 5.Du



Dll har wärit ju uun tröst
Alt ifran min Moders bröst:

När jag i det dolda lag/
Ach! hur' kom Du lnig ihäg.

Diq befaller jag min Rätt:
Giör mig äl, af Glädie mätt;

Trösta Siäleu m?r och mer;
Ach min Gud! titt Dig jäg be'r.

Darsor'bärt alt klage-liud;
Flp mitt hiärta! fiy lill Gud!

Gud ar Trösten för min Sml!
Nu minsorg: min sorgfar wal!

MMm sin del i Mimmelm/
ar den baste Del.

Klelaäie : HwNd är det ät!o.

sorgseSiäl: latfäfangomsorg ftra;
Duklagar / at dig wcrlden wräng wtll wara;

Hwi latcr du des hot dig dock bedra'?
lall din nöd ditt Hopp pä HERmn fcista/
Han wtt din brist/Han afwen för dittbasta/

Lar'omsorgha'.
G 2.

Gud föder ju de spada Bj som Viörnar/
De foglar smä/ sä wal somHimlms Örnar:

Han ock för mig och mim sorja lar'.
Ho ar den / som pä Marken liman klader?Ho ar den / som i nöd Eliam glader?

EnGuddttar.
3. F^st



2.Ml'tt

Fast Inders Stat ej minä Rum förgyller/
Fömöjlighet de toma stallen fyller;

Hos Salomon ar alt förgangliMt;
Ia fäfangr alr hwad man sigförestatter:
Mitt hopp tillGud/hwad werlden hos mig giatter/

Vcwitma wet.
En fattig Winst/ en fiksam flycktig gamman/
För'afta Folk ochKunga-Riken samman;

Afnämder frögd blir sardig sorg och pust.
Sag du / som alt för oig sa wal tillagar/
Och tankt at ha' de aldrabaste dagar:

Hwadärdinlust?
At lyckan tordt mig harttll börd-ftst hälla/
Dar glads mg wid/ Guds Rad det torde walla;

Mer far hm ej / jag har sörlängst alt mist.
Omstiftltghet stall minst mm Omsorg oka:
Min största del witt jagi Himlen söka/

Vad'förstochsist.
Förnojlighet i MM.

Sluttlesj>>m:Ewmnerlllär nntthopp ttllGud.

glad dlg lnitt hiarta/ upp.' tunga och röst/
Tittred dig dm Gud till at prisa.

Dnfsorg och bckymmer u'r angfligit bröst/
Ochdiktaiglädie en Wisa:

Din Andackt ftan lorden sig swinge:
Förackca hwad wcrldfligt och nedrigit ar/
Och haflill dct salla ditt hopp och begmr.

Sök Himlen omNäd;
Ach! at du Guds Nader undfiuge.



2.

Min Salighcts klivpa och ewiga tröst/
Fördölg cj dict Ansiqte langer;

laglangtar ftän wcrlden/ at blifwaförlöst/
Dar Oro och omsorg mig tranger;

Hwad gagnar dock längre at lefwa?
Fullborda minwanran/ ssitsönderdet bcms/
Sömtrycker, mitt sinne/och sangstar min And;

Gifhwilaochßo!
Sin hwila will Sialen alt kraftva.
Sc'nssalljag förklaradiHelgonens Land/

Dig Gud ock mm Skapare snmga
Lof-sänger mcd Helig och Palmer i hand;

Upböja minRöst och min tunga:
Med Nnglarne Lambtt berömma:

Hans klarhetfran Anlet titt Anlete se;
O saligit Wal! som Guds wanncr ma ste/

Den önstade ttd!
Ty stynda Dig/ Gud/ till.u dömma.

Mörackt öfwer lvcrldsens
fäfängelighet.

Nunges som: IHimmelen/ IHimmeten
werld med all fäfanglighet!

lag biuder dig farwal:
En annan werld jag för mig wet/

DitwUmmmatteSiäl;
Dill



5-Hur

Ditt wasend' är dock idel fiärd;
O uscl! den du häller snard;
Far wal! du fndda werld.

Dock Last för Wstotz bar:
DinGladieochdinSötmaju

Wällust

En bitter Galla ar.
Ditt wästnd' ar dock idel fiard;
O usel! den du häller snard;
Farwäl! du bllNda werld.
Din Ilhra aren lysand' siy/

Som hastigt drifwes bart:
Som andrar stg med Ncd och Ny/

Och warar ganstakärt.
Ditt Wasend' ar dock idel fiard;
O Usel! den du häller snard;
Farwäl! du fMa werld.

Ahra.

4-
Din Rikdom ar ettfiycktigt lan/

-En snarligfiytand' ström/
Hwars wägar stöllia till och frän;

Men hällas ej i töm.
Ditt wasend' ar dock idel fiard;
O usel: den du häller snard;
Farwäl l du diärswa werld.

Rikcdom



5-
Hur' saker bli'r din Trofasthet?Hur' ewig är din Frid?
Din Tro ärOtro och sörtret:

Twhet.

Din Frid en stadig strid.
Ditt wäsend' är dock idel flard;
O usel: den du du haller snard;
Farwäl! du salstawerld.

6.

Farwäl! lag all din smickran ssyr/
Och anser med ftrackt:

lag ler at alt ditt Nfwentyr:
lag spatstas at din prackt.

Ditt wäsend' är dock idel ftärd;
O usel! den du häller snärd;
Farwäl! du snöda werld.

WLKU Uop och Tysinad.
Ultder NeloäiL : äe Lom.

eller
Hwad har Dll hiarcans lESU brutit?

will det lESU med Dig lida?
Det är fuWmnat/ hör jag afDin mund/
Din dunkla Ogon dra' sig snart i blund.

Alt si)n's din dag har understrida;
Ach!

M hh



Ach! blif an wid Dig / tils jagnamna färDm sidsta bön / som endast aterstär:
MmMader! iDin Nadeshander
Jag nnmin Siä! och Anda sander.

O sorgse Röst!
VAtt ömma bröst/

Sag: har nu Gud afsomnat?
Mä ar det wist fullkomnat<

2.

Han / som de stela tungor böjer/
Och i sitt Ode marker korpars Rop/
Den Mastaren / som mäl imunnenstop:

Som hör/ förn man fin Röst uphöjer;
Han har sig redan ropat ftumm och trött/
Och med sitt lifför minmitzgarning bott.

Det ar en ynka till at stada/
Hm' gom och tunga sammanlada:

Hur' Hans Gestalt/
Sigöfweralt/

I uselt tillstand finner/
Mr han sin marter Winner.

3.
Kom ZionsDotter/ lät osi grata!

Förfären Sr I Himlar och du Iord;
Har man tval nänsin hördtett matan nwrd?

Afblod min Ogon blifive wäta!
Min

«O ctt)Ds



Mill trogne klagan räckie upp i sty!
Och börje sigförrn dagen börjar gry!

Men medlertid min' tarar spillas/
Ma Hafwet utaf hapnadstillas/

Tilldesmin flod/
Bemangdmedblod/

Des strömmar hinner föllja/
Sawidtdetbarsinböllja.

4.

Hwad stär nu mer/ min Gud / tillbaka?
DittRop/ Din TystNad/bägge j7racka mig:
Den fasa giör / at jagock frucktar Dig.

Nar jag den bittra död ma smaka/
Satror jaghwad nurördt mitt sundablod/
Lar' da bemanna ett bedröfwat mod.

Sa snart migangest öfwerhopar/
Jagpa DittRop/ min lEsu/ropar;

Och sen mitt mal
Ejmeratäl/

Jag sidst i Grafwen lysttar/
Hur' Du pa korset tystllar.

Under
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M
Undcr mln langsam ma och fwaca Slutdoln.

Kleloclic : 3wn klagar mcd sior jmärea.

ögonstiaslorbnste
Mcd en e-fio);

Hienatsig i ängsian minc/
Ochförlorehogochmod;

Siälcns kraftergifivc sig/

Bltfweswärllga bcdröfwad/
OchattGladie ty beröfwad.

2.

HErren ar migaswugworden
Ochsm' pä mia bä''.

lorden/
NärmigHimlenwreder

är.
Hanharfördt minSick inöd;
Hotar mcd en längsam död;

enoast mcd min Nnde/
Ac sörlangia lnitt elande-

Mmin lifs-kraft ar förslvnncn
Och min watsta bärt.

laq ar härdt i fiaclrar bunncn/
Och min si ö.;d har waralkart.

Gräta war «niu första röst/
Däjag läg tillModrens bröst/

Och alt/ hwad jagsc'n förfaris/
Har mast Sorg och siukoom

warit.

4-'
Na»sin Solen

O1)/nar andrc sz^
laqstaltingcn hwi!o niuter/

Dabegyns först Mgan min.
NatlenMn ariSömncns wän/
Driflver sömnensrän mig hän:

Dagen tarermin förmäga;
Nalt och dag mig ömsom

pläga.
5.

Glad och sund jaglnig walssaller
För' elthögl och läuatLiud;

Men de tärar / pm j«gfällcr/
Dm allcna raknarGud.

Honom cndast bctror
Hwad t hiertats inre bor.

Minä mnkarHan ransakar/
Och om natten mcd mig wa<

kar.
6.

Man' jag mer an cmdre brutit/
Mcdanmigsaillaasr?

Män'jagMdcnsrid försmit/
Aljagtröstejmuafär?

Eller luän' dcn HERrcn qod

Pröfwawillmiittälamcd?
Skall jag delta kors uptl?gaf
Antaiförhanshamdcll'aga?

7. SataH
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Slika tankar Sialen qwallja
Ochtilljattiahärdelig;

Det ar bättre döden wattia/
Nu i angstan siä ta sig.

O! at ödtt löste opp
Bandet mellan Sial ochkropp/

Och nutt matta lius utflackte/
At man mig lncd lord be<

tacktt.
8.

Menminsorgft Sial och Sinne
Sagchwar ta'r du sädant tal?

Har dig wanhopp redan inne?
Willföttwisianbli'dlttwal?

Muntra op dittsorgse liud/
Haltoig hardt tillHErrcnGud;

Larihoppettaligtlida/
Och Hans hielpe-smnd för-'

bida.
Förrstn'bargen flyoch wikä/

Och Guds sanning ejbestä:
Joro och Himlarstlt tillika

Förrförsmalta och förga:
Ewigheten ändra sig/
BlNaltombytelig;

Förr än Gud dig öfwergif«
wer/

OmdufastiTromblifwer.

io.

O hur'kiar!den HErren spaker/
Halst uti des ungdoms tid/

Da man an sig tycker saker
Ock med werldenplagar frid:

Da en twist med Andan ar:
Kiött och blod deha' bcgiar.

0 hm'kiar! den HERren
agar/

1 de frija ungdoms dagar.
ii.

Han stall/ om han täligt lider/
Enganggladersegrafa:

OmhansSallhetidetidcr
Sku'dewrangasajasa:

Han och desie aro de/
Somu'r stor bedröfwelse

Och u'r diupsensnöd a'tagne/
Smm med Lambets blod

aftwagne.

HERre'. nar min And? l^var/
Och dcshydda will fo^-gäs:

Nar mig ängest öfwerhopar/
LatiDigmigwederfäs.

Hialpmignuinödenstid/
Ochsörsatt min Siäli frid;

Lat mig se igenom Trona: '

Hur'jagfattarWnsCw-
na.



Mdfens wäntan och winnmg.
MIN dNI «r all lc.

willtillro: TM ro min tankar hasta;
lag giör min hog frän werldsens orofri;

Med säsiing sorg är fasängt sig belasta.
Hwad gagnar dock /at jämtwid lorden bli'?

Min Ewighet i Tiden jagbegynmr/
Som dm i Hopp sin tid till anda bragt:

Nti mm Sial sig gladien fardig finner;
lag str det mahl / som Gud mig förelagt.

2.
Hwadewigtwall hwad tusendsallaftögderl

O wäntan! som min wissa salighec;
Ach! huru sall den sä i Gud är nögder!

At han förut all sara trätza wet.
Nr möjligt/ at mig döden stall omaka?

Ell' är jagalt den bleka Farjan om?
Nej; Hans försok nu endast star tillbaka;

Sa kom o död! Gudsbarnas winningkom!
3<Du sota sömn! som all min oro giömmer/

Och gidr / at jag din hwila längtar till/
Dar kroppen re'n sinwandringsmöda glömmer/

Nar ingen Sorg merSialen nalkas will;
Mig / at du en HimmelstRo mig sankar.

Ach: hade jag i döden lika Hopp:
Migtyck's / jag str i minä glada tankar:

Hm' Gud mitt Stoft u'r lorden wacker opp.

H 2 Salig-
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Malighetcnes witzhet.
Under foregäe,idc :

mitt Hopp! Mcn far/ farwal mm Frucktan!
Ty wida om all Frucktan Mds nnn Sial;

För domscne strack cch dödsens dimswa lucklan
Mittfrija Modmig ej dct ringsta qwal.

Min Wlsitxt är mig en suttbordad lycta:
Min gladie gi'er mig ratt at gladms Ml/

Nar,jag mig sa förut salig tycka:
Sä bmd mitt Hopp: bmd Frucktan an ftrwäl!

Dm Ma Uwigheten.
Ivlewäie: I Himlnclcn / i HlUttMleN.

i.

Mlll Sial/ hwarshopp sigstracker
Till dct / soin kommmid' ar;

Ock hwilkclls an a wackcr
I diq c!t fast bcgiar/

Till en cwig Salighct/ Till en salig Ewighet/
HosEud/ min Sallghct.

2.

Far fort i taligt bida;
Ditt upsattstardigan:

Din tid / at litet lida/
Sig snart förbyta kan/

Till en ewig Salighct/ Till en salig Ewighet/
HosGud/minSalWt.

3-Dä



Till

Da j7er dig mer till goda/
Än alt ditt Hopp förssylt;

Dn kan ej sa förmoda/
Ditt Matt mcd gladie fylt/

Till en ewig Salighet/ Till en salig Ewighet
HosMud/mmSaliM.

För Glantz / som Du far hysa/
Blsr Manens silfwer flackt:

Som Solen mä Du lysa/
I Stiarne-stickad dräckt/

Till en ewig Salighct/ Till en salig Ewighet/
HosWud/minSalighet.

Din Ähr ej äterwanda/
Förrn dar Guds Räd begynt;

Dartagadeen anda/
Som aldrigblifwersynt/

Till en ewig Salighet/ Till en salig Ewighet/
HosWud/minSalighet.

6.
Aftusend salla Frögder

lag migförhoppning gfer/
Och ren i ZioNs Högder
I tankar Gladien str/

5
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Till en ewig Salighet/ Till en saligEwighet/
Hos Mud/minSalighet.

?.

Ach! nar ma mig da handa
DenFrögd jag längtar till:

Nar stall jagen gang lända
Dit/ darjagwarawill/

Till en ewig Salighet / Till en salig Ewighet/
HosNud/mmUalighet.

8.

Mud! DuminTröst ochftomma/
Ett tillredt mod mig stiank;

Och / nar Dig tackes komma/
Tank pä mitt basta! tank!

Till en ewig Salighet/ Till en salig Ewighet/
HosNud/minSaljghet.

zKMFZHMNUN^HFAF
Mn osalla Bwigheten.

O Ewtghet! dltt längdec.

Ewighet! hwart will din omfart landa?
Ar dock oin rw / en tid förutan anda;

Ett Skifte / som sltt stut ej finna wet/En faflig langd: En Ewig Ewighet.
2.Oswar'
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2.

O sworta Natt'. dar Mörksens dimba nöcknar:
Dar Elden qwäfs; mcn lagan aldrig stäcknar:

Äar rök och damb i giftig tökna star/
Och dar den Sw/ stm Md brinner/ gär.

Dar Helwitet de matta Fangar gnagar-.
Dar Eld och udd den dömda hopen agar:

Dar plagan stiar; mm icke en förgiör:
Dar alt har lis/ och likwal döden dör.

i

4.
Hwad Pmo-rum ? Om jag det Rum mä kalla/
Hwar Afgrund gi'es och toma siuggar sivalla/

Ett hde qwafi tulans stanM wrä/
En nepsankt Ort / dar Mörksens Andar gä.

s.
Dar/ dar; men/ ach! denfasamig förstrackcr/
Ochi min Sml en sty och angssan wacker.

O blinde werld! ar det dcn lön du fär?
Besinnadock/ hwadssutdigförestär.

6.
Fly! men till Gud /at där din Sialftrwara;
Lat werldstns lust och syndig glädie fara;

Wal den sin tid i tiden nyttia wet!
SomTidmar/ sablirensEwighet.

»ttgM
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Dlg

Wagre nyttige Dede - Reglor/
AfFransta Spraket öfwersatte.

bwad honcm bör,-
Glöm ej / at Nhran Glld tillhör.
Begyn ditt wark med mogiträd;
Godt Räd ar lyckans sörcbad.
Se till du wanftagt Sallstap ssyr;
Ty dygden snöda lllstar styr.
Höguwdas ej aflyckans dcl;
Pä högmod fölljer fall och fcl.
Mcd awras Rad ditc Räd bcstut;
Ensmnig! Räd ftr's galit ut.
Gifefter/ nardin ta!anjaf's:
TyEldenssack's/ dä glnstanqwäss.
Glf ackt pä hwad man lärcr dlg;
Dm wjs ar / wct ock ratta sig.
Begiär ej synas alt fortlok;

wttt bestvarligt ck.
Ditt Tal du jänkä till hwars pund;
Man seglar / som man sinner gruno.
War lillförlatligidinOrd;
De hala tungor döllia mord.
DlttlöfteduobrotMtl>ill;
Dm Trobet bl ytcr / b: yccr alt.
Ej laftva nögot obetänkt;
Mcd Äna/r har man i!la stankt.
Din wanstap blanda mcd bcbag;
Ty mildhct ar dm Frommas lag.
Mcd nnlligdet dtg hialpsam te;
All gunst bör utan lwarhet sttt.

«O (62)
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Dig ringa / dock ej mdrig wis;
Up-öfde Seder winna pris.
Bestut ej nägot oförsedt;
Det andras sent/ fomengang stiedt.
I dom den blödas brist förlät;At ston a arghet ar ej ät.
En mättlig blygd för Höga bar;
Enfaldig wördnad därstap ar.
War om din wänners wanstap hlck;
Ty ftlsthet tastar alc omkull.
I tratqr ej dm Nästa drag;
De SpakU jamias utan lag.
Lat andras wärk din dom undgä;
Dig ar du nännst ac tadla pä.
Dm Anssag dölg försiktclig;
De kloka Räd ej röja sig.
Pä äcker ej ditt sinne M;
En stialig winnmg ricktar mast.
I din belöning nmder war;
Manlönar/ somman hedrenhar.
FörtagbigejpädtttDrräd;
Förstösa ar ett öfwerdäd.
Lät mwras MotgänZ gä nar;
Dm yukas / som oct ynka bar.
Förtro dig dinom trogne wan;
De Trogne,fä sin Tro igan.
Betäm ditt rörda Sinnes agg;
Förtrct ar hiertats Törne-tagg.
Din fet en an ej ssylla pä;
Hofelarbörockstrassetfä.
Dar split regerar/ framjafred;
Ty Samja arenChristlig std.

I



War.cckid redo giöra godl;
För kärlek. sattes aldrig mätt.
Befn-affa Swaghets fcl mcd fog;
Aflindrig Napst har dygden nog.
Llir höswistt stiämt och tal förstä;
Med stiämt man stiämt kan undangä»
Gifhwar sin hedcr i sitt kall;
Slatl ingen luanforackta stall.
Ejtadla/ titt at wisa dig;
En kihlig klokhct fiiammer sig.
Förwiia ej den du giordt godt;
Hognagar/ har nog Ranta fatt.
Din Gäswo bemligt cffra wet;
Titt Offer wlll Fönegenher.
Lät ej en blygsam fatlig bc':
Varmhartighet bör willigt stie.
War gif-mild i din sparsamlm;
För hwem man giömmer / man cj wet.
En waxand' wrede förekom;
Ho Ratlsint / byter sinnet om.
F crtal ej den fränwarand' ar;
3y bak-tal till-tal aterbar.
Lclgg af cch fiy otacksamhet;
Ej löncs karlek med förlret.
I Spel häll nöjet för din Winst;
Dcn harmlöst tappar / tapparminst-
För sparsamt och betankftmtTal;
En öpen mun har arghet fal.
Hwad Dig förährs / förwara qrant;
Ty Gaswor a' en Trohcts pant.
Strang ej en fattig Skyldenar;
Ty hanw för tzarthct Me ar.



Den ustas tillständ tänk upvä;
Ho lmlper / flall ej hialp-lös gä.
Misiltnna ej dcu lnMg ar:
SittegtthiartaAf«und tar.
Hall löm hwad audra diZ förtro;
I fred de tysta tungor bo.
Förhafs ej af dm Gäfwors mätt;
Ditt snille ar ett lan du fätt.
För syndigt sti.imt sönvara big;
Ty Gttd ej lattr gacka sig.

ÄnandreVedeMeglor.
WEdra Föröldrar / cch kom ibog / at lordcn för olydns
»W^blefförbannad.
föresatt: Olydno det wite afsörbannelse.Giör dig icke glad när de bespättare; det löje du salnkar öf-wer andra / dec driswa de ä lycktcne öfwer dig. Dctärsali-gare at sorja med de förnuftige / an le med därar.

Om dll wlll döma nagot om en Maunijkia / fä M 6 sido althwad hon af Cl eattmn har lant/ ochlnckan henne Mfoga
eller afhända kan; ja kläd hennc ock siolfwa kreppcn af/ dec ar:bcstäda hennes iinvartes wäsende och Sialenes prydna / dar-aflarer du befinna / huru Adcl hon ar / och/ omhon lllcd ssncegnc eller länte ssadrar pralar. Sialen ar kroppcns för-borgadeSkatt/och Kwppenarallmast Sialenes Hcm-wist och boning.

Lagg icke dttt arfde Namn ncder / lindock du af wanfrä.qdAct harkommen ast; TyondaFöraldrarsfrommcbarnarobe-gynnare ässin egen dygd. kallas icke Syndares
I 2 Son/

<
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Eon / fortet/ at Hans Fader war en Afguda-
dyrkare: utan de Troqnas Fader / för det/ at han war
enftomochrattfärdigMan.

Lagg digmerawinnom wishet/ «lnomFörmögmhet; Idetforra hwilar styrkan af det senare. Salomon, som icke hade5n like ihärlighet/ warlikwal ftörreiwishct; ly/ igcnomsamme / lärde han weta/ at alt hwad ban/ utomhenne/ agde/
det war kart at namna: Fäfangelighet och förgango-
lighet.

Nst tu en Konnng / ss begiar icke afdine Föl fa<
der. Alla Konunga-Riken lamnas Efterkommanderne till en
börda; Men dä först till Nhra och Höghet / nar dc till Spiran
ochßegementttträda/ mera fördenstutt/ at desin Konung.
fiiga tzygd Ma pässinä / an at de det widwqa säsom ettArf och
Ickamcmc. Hwaddu stlebesi wärketstaller/ dttblir
ditt egit beröm; men / hwad du afandra lanar/ det ar
den ssmd/ du den döda astlader.

Nar du tankcr at wallia dig en wtin / sä st till / om han
sörut ar dig till wanfiap benagen ; Gifdm wan ditt hiärta/
mcrwarder han icke af dtz begiarandes. Befiita dig/ atwa-
ra Hans lonAtliZii sälarerhanwalblifwadinvaviä. Otw
ar den list / hwarmed du sielfgriper dig: Wanstap ar
det Förbund/ ftm wararcfter döden.

Du/ som west giftva Rädiandras angelagenhtter / se till/
at du ock tager wtd Räd i dine egne ährender. Det arM
tare/ aträttaandras/ anatutftrasittegitwark.

Nassa arghet: och förlät den/ som afswagher felar. Näd/
utan Rattfardighet / arklenmodighet: Sttaff/utanbarmhattighet / ar Tyrannj.

.'^



länke-Kpräk.
AHDin Glädie tänk pä dinSorg; TyHwad NUar

Mr min Fader dog / lamnade han mig deffe karta lärdo-
mar titt Arfs: Kiäre Son / ftuckta Gud / st stall dig al-
drig fattas m Fader i Himmeten: Älsta dinNasta /sa
stall Lycka och Walsignelse blidine wiste wedergäll-
nings-Män.

EnRik sag en arbers-karl gliidta sig wid sin Spada och till»
sporde honom: Hwad giördu? Han fwarade: lag
graftver min Sorg i fanden. Den Rika sade: Min För-
mögmhet förökar min sorg/ och förminstarminGlädie/
och din Attigdomgiör dig ett gladtmod ochroligedagar;
Ach! matte jagda wara sa lyckelig somdu.

Uti aw nutt trssiade jaFmiZ därwid:
Athwad drageligit war / kunde jagjuöftvmvinnamch

Tid och Tälamod/
Hwad odrageligit medDödm.

Qfwer^33



HMrWfter.
t)fiver Uhristi Uandoms anammelse.

hapnar alt Förnuft: Här mäst' all wishet blunda;
2?MO cwig Hemlighet! ho hmncr det utgrunda:

Hur' Gudkund' bli' ett barn / en lungfru wara Mor/
Och denAlsmacktigar/bliMännMsiacktets^Bror?

Mt annat.
NHstier ettnyttFörbund mcd Himmclcn och lorden/
At Gud stutlbllförsont/enGud arMänn'stiawolden.

Här stanltar farten af den stygga Siö/
Och Mannstian siipper nu ewinnerlig at dö.

Hfiver Ralighetm i Rhristo.
Andas dyw dagg har fucktat hela lorden:

Och otzär Salighet i Khristo gifwen worden<
Har bli'r bwar SnMtand' styrkt/och hwar en hunqriq matt;
Skyn hälso ragnat har/och Himlen drupit Mtt.

Hfwer Mr<sti omstmrelst.
»Ans blod utöfwer otz och ware barn ma komma:
Som Illdomen till hämd: sä otz till ewiq fromlna;

Dock/ hmu menen I Hans blod E'r drabba pa/
Som an till Edra hiartan ga?

Ofwer
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s?fwer de wjse Wäns Osser.
W'Ag lomtner icke som de Morgon-Landers Wisa/
Med Rökwark/ Myrrha/Gull/ DmAnkomsttittatprjst;

War arma Nord ju ej sä rika haftvor bar;
Mm hwad jag offrarDig/ ett tacksamt hiarta ar.

isfwer Uhristi tärar wid Lazari Mraf.
närdinbroder giuter/

Där Lazarns / Hans wan / en ftilla hwila niuttr.
O nad ochkiärlek! sommigheltförstummadgiör/
Marck! Gud han talar har/ sä at den döda hör.

Om MW Nrät öfwer Jerusalem.
W^Erusaleln: hwi giör dll ej din ögon wata/
Nar du ucöfwer dig strGud sä bittert grata?

Ach! om duwiste / hwad Hans grätbetyda will/
Du skulle grata / at din grät ej hinner tilt.

s?fwerRhristi Blodchvett i
6WCH!, bur' ar dcck Dm Sial bedröfwad tn till dödcn?
Guds Angel styrcke Dig / min Gud / i denna nöden!

FörMt min Hand / om jag forgiata tör
Dm Blod-swett och hwad Du iÖrtegärden giör..

Sfwer
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t?fwer Whristi Tbrwcrona.
Mannstian! Ach lnin Glldlhlvndncflig huftvudbona?

Si«ls SalighetensPrintz/Han bär en TörneCrona.
Förbannad Syndalust/ somGud medTörnekrönt:
SedockihmojkuldblirmedOndssansblygdbelönt.

Nhristi diupa ängslan paKorset.
Guds waisignade: darDu pakorstt hänger/

Din Ängsian mig förtär: Ditt qwal mig genomtranger.
Den wändas/ hwilken dockej minsta Wan-artgiordk/
Mitzdadaren garfti/ somewigt wändas bordt.

OfwerfietfwaKorset.
Detffaffad'Salightt/ ochlakedommotdoden; ..,

Där ftnner du igen / dm fär du i förwar/
Hwad du wid i Eden tappat har.

Ofwer Rhristi död.
WLt blifwe stymt och mörkt: och Hellebergen briste:'
Den matte lord afsträck sm' tunga stulrorriste:

De döde rese fig: och öpnes Gruft och Gras;
Ty Liffens Printz nu dör / och Gud har somnat af.

Ett



Ett annat.
WeUft sttcka: Himmel grät: Hafangssas: lord bcklaga:
Naturen ritste sig / at tmr en öinka draga.

Hwad nssnsin stapat cir i hapnad räkä ma;
Ty Skaparen Han dör och will till Hwilo ga.

öfwer Nhristi Begrafning.
MAck ut tillChristi Graf/om ockHans död dig sarar/
Ochred m blandning till afSuckar och afTärar.;

Beklaga hwad ou mist / och lat ett Ängsians We
Har bli' ditt Mirrham och dittratta Aloe.

6fwer Whristi Mraf.
R)Nr hwilar Gud och Man / denHiälten utafsi!o,
Sombar demFangnomFrid och demFörtrycktomHwilo:>

Han/ som igen till doms med Harjkri komma stall/
Da dalar höjas stu'/ och Bärgen fa sitt fall.

Ett annat.
Keisare tra'n ne'r afEdra gyldne Saten:

I Kltngar afwenwal bcstäden denne Prins:
IFörstar Edor plickt och lydno cj förgäten/

Mot Lifsens Förstt/ somhiirncdlrsänkterfins:
K I



IMäcktige se'n an den Macktigste pä lordcn /

Som öswerHlmlen ra'r/ somagerlsrdochHaf:
Bu Lazars Slacktkom hit/ din wan ar döder wordcn/

Har hwilar Fralsaren iensärmgaGraf:
dcs Lägerstad med tusmd fälta tärar/

Lar sirömligt rinna ner din Ögons parle-stod 5
Onl CHRlstt dyra död de Christnas Wrtan sarar/

Sä grät t grst bitterlig.' omdu kan gröm blod/
Ock, suka desie ben / som dödsens tunga dragit/

Pa det encwig död du ej stuu" undcrgä;
Somdigu'rMörksens dnipochSatanskaftar tagit;

At du sor Lambets Stol i härltghet stu' stä.
Gacknm mmfatta först harafdtti tröst och lam/

At denna Brudgummcn/ som ä:erlöst finßrud/
Skall tlada henne snart i oförqanqlig Ahra;

Ty sucka: fiyndadig/minHErreochmmGudt

Ofwer Uhristi llpstandelse.

Instammen till Hans Lofl Barg och diupa dalar
Han qwafoe dödsens mackt: Tog kampanomsittrof/
Och Sig med stor triumph utur det Tysta hof.

öfwerRhristi Nimmelsfärd.
Skyar öpnen E'r l Ty Gudpä wadrets wmgar/

McdMaicstMg pracktSig up om Solcn swingar.
I Himlar gifwenrum! Ty den ät Högdenfar/
SomHimlentillbmdtochlordengrundat har.

Om
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Oln den för Domen gcknde Mrwandling.
»ArGudsßafunstallga/NärFrucktan/Twängock

Plaga/
Gny/Wanda/ Buller!/ Skrack/Eld/Mörker/Skyoch

Läga/l
Altettom annat bär: När Andan stöterpä;
Wäl dem!

öfwer Musti antomst tlll Domm.
MUd/när Dm Ankomst sidstall werlden Mll förfam
När Eld af Eldförtärs/ och Eld stallwatnet tära:

NärFrucktan/Flyckt och Död dem Ondom komlmr pä;
Lat mcd frimodightt migför Dm dom bestm

Wtt annat.
/ M Haras Gud! ncir Du gltMt wilt döMma/

Bäd' dm:/ som Hafwetswalgt/ och dem/ som Grafwar qiömma/
Tank da pa det Förbund / som Du med MänKan

giordt;
UtwidgaHimmelen/ och giörDittMestort!

M Wtt annat.
UWr pH dm sidste dag ej Solen stall stina:
Nar Manan hapen stär / och Elememren twma:

Nar Barg och Högar fiy / och wandas opp;
Gud giör mig glad i DiZ ochkröna da mitt hopp!

K 2 Ofwer
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Ofwer de Utwaldas glädu.
MI för Lambets Thron cn sädan Lof-sang höras/At Elrightten ma cch Gudi hcnne röras/

Natt stall ej mera Natt; mm dagcn gladie bli 7
Och gladien stall man jamt i Gud / sm gladie/ fi.

OfiveVdeMrdömdasplcha.
NLy'n I fördömde/ fiy nfränen till alnnn plaga/
Fränmörker barttillkiöld/ ftänkiold till glöd cch laga.

Flr/n;mcnehwartlftyn/ ErmatkE'rcwigttär;
Ty ingen undftyckt gtts/ dar andra döden ar.

Mm Wud.
ware det/ware bort/ at du Guds warclst rena/

Del Obegrislige Lius/ och det TreEnM Ena/
Töllttc detewa mcd ord/ och i tablene Anda förklara;
Slut digi Tysthet och Bon/Bon stal digiTysthetbewara.
Wch du lued honom i rad da Morljonstiernona tandcs?
Da det stormande Hafwidt ut pa rpmdena sändes?
West du bur'wadret stops/ cch hur' sig styarna wanda?
När/ hwar/ hwarsör och hur'/dcssöt Han warldenes ända?
Har sörlore wi ost/ här har bli tankarna sierran:
Säja bwadHErran han ar/ det hörcr allena til HErran.
Ofwer Nuds dolde domar och atde icke begripas

kunna.
O aret / som beglunda wet

UZOuos dolde domars hcmlighet;
Ty
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Ty/ cmot Guds allwctenhet/
Är wartlförstand fakunnlghet.

Mtt annat.
QMWi tadlar du Guds dom och Hans fördolda wägar?
Nansaka ej Hans Rad och hwad Han sticka plagar /,

Det ingen Nngel an är aifwit at första;
Nog/ wct: du ej Hans dom kan undanga.

M öswerMuds underliga Fdrsorg.
: hnnl underligt Gud sorttr för de Sinä;

Hall later mgcn Man cj lninsta matk förtwina.
Är is^ölei stull'lÖkncnlidanöd/
Sa sila bargen must och Himlen rägnar bröd.

Oonst at utgrunda Hemlighet.
sin Oforstandighet/

weta mylkcn Hemlighet.

öfwer Mred och Mfted.
WRed är denrikaste Ährs waxt och all Fruchtbarhets

Morgon-Ragn:
NFred är Manads starpa Natte-ftost och dyra

Tiders torra Sommar.
öfwer Na!sa och Nundhet.

Hälsa och Sundhet ar den basta gafwa.
all dct goda GUD bcstiär/

rit'fta Gäswa halsanar;
K 3 Det



Det högsta jagmtg önffa wet/
Som öker mm Fornöjlighet:
Som tänder i mitt hlärm mod:
Som spntter i uutt sunda blod-
Som om min Walfard sä har wakt/
At armod anscs mcd förackt:
Som uti tyngsta Nndan bar/
Nar jag bli'r ansatt af beswar:
Som giör nug / utan pengar / rik /

I hoppet största Kon'gar lik:
Som för min Walfard ar ett mäl/
Likt Norden för all Seger- näl:
Sombaddarsäpähöochsträ/
At glad i Gud iag wakna ma.
Hur' lyckiig! hwem den Gsfwan har/
Han ager mangaglada da'r;
Mm mer lycksalig ar dock har
Den/hwilkens hälsa HERren ar.

NmsiMft bfwer enßil/ Gimger.
MArhwilar den/som myckethad' / mcn nog ej samlahinte/
Förr'n han/ emot sin Wtllia / sig ätnöja maff mcd Intt.

At pmmnge-sorgen Hr denRikes död.
WAg mins / som en dröm/

Rikas beröm/
Man HM alt nog:

Wen det han ej hade/
Wans
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Wans sinne betog/
Som olyckan will/

Mdrr'n Worgen sig lade/
Mä war han ej tili.
Öfwer Narningar.

D>E/stmde Christnas Gmrninggiordt/ ochlindratNastantz
Dem fölljer deras Garningat/ up afdöda;

Mende/ som ondsta öftva tordt/ och lefwat utan tuckian/
Sin' Gamingarde för sig fä/ sty/med sträck och

ftucktan.
öfwer m andäcktig Uhristen.WEt si)tts / din längtan tlll det ratta Hemwlst bar;

Ty endast till fin Gud de trogna ögon brinna.
O huru salig! du i hopp och tankar ar/

Och mera an du tankt/ lar' du andä ft winna;
Din älrä giör / at jag ett M sinne fattar/
Och Werldcn / ltk ssm du / för föga Wärde Mtar.

öfwer Ahlnö MyrtioHlacka.

Har Memghcten mig i stallet lätit giuta. cl. ZM
Mins! nar du hör mitt dön och stumma Malmens

liud/
At da ditt hiarta rörs at gi'e mfuck till Gud.

öflveraro dl som l HERi-anom d3>' ll) 3eras gsrnlngar Mia Vem efter.
de Qsälle fäjes: at de simu sina.Gälningar iör sig.
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öfwer Surchrunnen wid Wiksberg.
oÄlt / som Guds godhet ftr afdenne Vrnn upwatta/
Tanck pa oin Salighet och Lifscns Springe-källa!

Nog wander du all ftit pä kropstns hälsa hän;
Men Sialen/Sialm/ach: hursörger du för den?

öfwer werldsens wanstap.
WAg tankte alla bcirg stllll' förr l Hafwct flyta /

ÄndudmOrd/ dm Ed/ dinTro/ ditt Sinne byta;
Men hur' ar altförbytt; o ganjka swikfullt hopp l

! saar WannersTro: Si: saar werldsens lopp.

öfwer Wällust.
wattnet fort sin kos i strida strommar rinner:

Som liuset snarc förtärs /. nar dec i blasten brinncr:
Sä afwen wäre Zthr i Wällust swinna bärt.
Hwi spilla wi wärt lif/ som elliest är sa kärt?

öfwer Vtänmskians Fräckoch Stalthet.
»Watt will dittblinda hopp och ditt förmätna Sinne?
O UsieAdams barn: halt med ditt Högmod inne.

Du mäst'/ ehuru du för döden hyser hat/
«. Dock blifwaGrafwensßofoch egne Matkars mat.

öfiver



fwer Mnnifflans haftiga Förwandling.
Dom Snö fnattsmalter bart / och Glöd till Asta brwner:
Som Glastt hastigt brack's/ och blädralt styLciqr swinncr;

Sä / utan stillnad / ock förwzndlas Arm och Rik:
Sä wanstas Hög och Lag: Snö/Glö/Glas/Blädra lik.

Ql Slälenes Odödeltghet.
spör: hwl en odödligSial för kropscns död förstrackcsz

Man' honock mcnir honstaildo/ nar lifwccs lius utstackes?
Nejl da far Anden börc ti!l ro/ som hcir har hällits sängen/
Ocl, mn ett litet ar Snaran sondera.ängen.
Wär wantro giör otzdödligeiDödsms stund sä swaga/
At wi fcimodigt Aftkiedafotz sielfej kunna taga.
H öswerMden.
"Sr du Hin Grymmc/för denmgen kan sigfrja?
Som farvas döf och blind/ och stödes wid en lja:

Som ar st glupst/ at du mä alla swälga opp;
Hwi syn's du da st tom / och agcr ingen kropp?

öswer en Nws.Skalle.<N(? har! för krusat har / ett bart och Motanne;
FörOgon/toma hal; en Bild/ dmwiez kanne;

För Skiönhet/ Spinnebwäf/ som wadretundan blaS.
Ach! stallwartAnlets farg ochftgring st förgäs?

öfwer ett Benchus.
MAsiige Skuggor/ IftmladelSkrnf/u'rstymtande

Hallar/
KwAöseknogorochrankotte bm/förmultnade stallar/

L Ach
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Ach! hwar fins E'r lbrriga frögd har i blcknade lilnder?
Natten ärinne/ Er Gladie ar all / och Dagen ar under.
Mafte dä MäMan jä förgäs / och i lordcne rmna?
Bräckliga Mull stall Asta och Grus ditt wäsende winna?
Dock/ wal oss! detwanssliga wal med Wmst wi btsiute;
Ändan ar alt; Tygladien begyns/ nar Gladien arute.^

Ett annat
lA.Sälle ben / som har all sorg till ryggia sott/

Af E'r förstNnmg wi osi fuller hapne finna;
, Dock önsta wi med E'r dcn trygga Hamn at winna/

Dar Sorgen soswes batt uti den stilla Natt:
Wal E'r! stwnt syndm harE'r kladtfa splitternakna;
Ihwilen i E'r Sömn/ och Gladien giörEr wakna«

Ofwer sm med siutdom beswärade ungdom.
jag min Ungdom ss i idel Sorg förnöta?

Skall i de ftia darlnig twäng och siukdommöta?
Kan ingcn Manstio-hielp min räddning mer förtros?
Ach! mine baste Ähr/ hurfara desin kos!

s?fwer sin hotande tidige Död^
tyck's jag mast' för fort dcn allgemena farden;

Nog runo' jag än ha' tid / at matta mig af werlden;
lag ar cj trött afÄhr och cj as möoa mng:
Dock wal den glader dör! dö gammal eller ung.

Öfweo
I oswansiöende tteroiste Vciicr är icke observerad ; hwilktt

äfwen finms hos LriciMclm i Se Hans dcs i7O. Vcrz.



Öfwer silt längtan at dö.
MÄrflall en lyckUsmnd min hela jämmerfiuta?
När stall min matta Sial siu Himmelsfärd sH nutta ?

Min Gud! Mar ttll reds och fardig i ett M.
Komhögstförönjkte tid! Ach! hwi fördröjcr du?
s?fwer fitt dagelige aftynande i Siukdom.

WWad höss mig mera till min dödlighet nä'n Regla?
kan döden i min egen stugge spegla.

Tal till FMm.
lord med tacksmn tancka an;

O hmu högc mä nnq din duldhet doch bchaga!
Du äst den Mor / som ej sitt barn förlata kan;

Mr Werlden för ost styr/ will duo§ tilldig taga;
Du fattar otz i famn / när dödenwill otz glupa;
Du gierwar mun en kytz/ närwii Grafwen stupa.
.M> Ta! till Himmeten.«Wiu salla Hemwist / dar de bo?

Dar Ewigheten i sin runda langd förwaras;
Den salla Ewighet / dar Siaiarna fä ro;

Dar wära kroppir ssdsti Harlichec förklaras.
Ach! matte mig dock snart afGudden Nadcn handa/Ac jag mä dit / oär nu min tankar wistas /liwda!

M Mied iftän Werlden.
baddar nu min Sang inunder mörka lorden;sorran jagdör; ar re'n förlWd worden.

L 2. Förr'n
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Förrn Lifwcts trötta Skicpp sitt matta Segcl falt/Ar dct mcd Ewighct och Tiden wal bcstalt.Wln Siäl Rattfärdighet i Zwns Gärdar ager;
lag har jTrone Frid / och uti Hoppct Seger:

Och fast man mig ej an i snoslighet har jadt/
Har jag dock redan dari Harlighctnpstadt.

Son / den allas in Modrens ssiötebar/
Nnnu jm Moders bröst i kalla Graswcn tlycker.

Ochsomiin hcnne nnnst med dögmod twmpat har/
har hans trogna ben i Hulda Armar lncker.

Det war en lydig Son/ somModrcnsstygdbegiarde:
Det ar en tiarlig Mor / fast hon sin Son förtarde.

UnderminWmkdom/
Döds betrackttlse

Och
Neredelse til döden.

Mocholm
Den 5. 1724.

* Msiä lordm
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Mrldjltge »cller/
Bestaende i ett hallit Tahl

pH

Biddarc-Kuset:
Samt

Brud-och Wmf-Okrifter/
Ny chrs Lyckönskmngar och

lämte

Uörmangdc?o^3l^^
Uid efter annan författade/ och under följaw

de Samling / uti OHokcr Mänad Ähr 1724.

Z ordning bragte
Af
l^K^ze

STO3KHOLM/
Uti der Kongl. Tryckenet/ Ähr 1726. '





Mre-tchl.
jag pa nedanstcefne dag/ nägre

Andelige Mickter i Ordnmgstältha.
de/ Wille mg Hfwen mfdrut giord ansenligare
Samlmg afmine fattade MrldsiigeSkrifter
straxt pä de fdrra föllia <M: Wenfant/ wid
de senares nogare dfiverseende/ efter egit om-
döme/ tnapt tredie delen wärdige at framgisi
was/ hwiltet mg min UngdvlN och
genhet tilljta tillrätnade/ och darföre de mä-
ftedärafMörgängeligheten ägnade. Wes-
se/ fomifbljande blader sig förete/ kunde jag

icte



icke dalde halla/ emedan de mermdels tlllföwne genom Trycketbltswitkunnogegiorde.Wch
andock mg ej wet hwad omddme de sig i Werl.
den underkasta; Sa twiftar jag llkwäl icke/ at
de ju i Tiden mcmge milda och ftomma Wäw
m>7ior möta!ära/ hwilcka aswen damf torde
ledas ti! enstyllan och behag för dcm/ at de/
wid mitt närmaste Wandrande ftän Jorden
(och da mig/ satilattala/
redan ftla Wille) till liuset blifwit befordrade.
GlMstige Mre/ iag lämnar dig hosWHD;
och hmner nu icke mera/ änbeställaomluitt
Mus/ det är: Kkillia mig wid.Merl-
dm; Uy iag maste dö.

Ähr 1724.

?I^LBL

Widare
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Nidare Wörcmälc

DMZIr efter alt manmffligit omdöme/ mitt LifsWW timme-glas rcdan siMsstcioatilsilt siut/ och
iag mig sielfintet annat förcstallakunde/ an at

min Tid ffulle i Ewighcten nedcrrinna/ ftmt/ undcr
fiukdom och aftynande/ suckade Menast efter min För-
lotzningigenomDöden/ den grymma döden/ som dock
Naturligenattala/ arftfwarochfaselig/ jadenför-
firackcligaste attillita/ wardtplagan/ underden Hög-
stas Försyn/ lindrad/ ochmintidatdötilldmiGuds
Rad bestamde tiden utstäld / och ma iag wal i undrall
häröfwer saja: Si tu HERre astenGudbswer
alt Klött/ stulle nagot wam tig omöjeligit?

z v. 2.7. Nn/ ehuruwaliag iföregä-
ende Före-tal til dcssc Skrifter / afwen redt mig til min
yadanfard/ st finner iag dock nu/ sedän den Högste
med mig annors handlat/ bctankcligit/ nagot däruti
at andra/ halst mig icke fela kan/ det iag i detta ögnc-
dleck ar min döds -stund lnycket närmare / an dä iag/
l mitt usiaste tillständ / förwanMghetcn mitt si)ndiga

M Stoft



Stoft hcmböd. lag menar ock/ at ingen Khristenlä-
rerfinnas fä omild/ at hanstulle tillwita migminwit-
terliga giorde tillredelse/ cfter han siclf jiundeligen bör
warabcredder/ mindre mistunna mig dcn lycksalightti
Tiden/atjamtesig/ ja lange Gudbehagar/ fahugna
Ost afdetta stapte Werldenes Ms. Mm La-
sarc: Ho wet/ at den Högste mcd mitt och ditt drögs-
mahl har i sinnet/ atOtz en gang/ säsom NWtMt
Kärfwor/ insamka: Imedlertid önjfarjag troligm
at/ nar döden mig och dig oförstdt anftller/ det da
matte Heta till hwar afOsi: Tll trogne TitNare i
ennngatim hafwermgfunmtdlgtregm/ gack
ln i dm Hsßres gladie.

Kcno
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A Sweriges Allmanue

Uttryckt pä
Rans Wongl. Maj:ts wär allernadigste

Konungs/
Konung Xll^

Sweriges/Giöthes ochWandesKonungs/:c.tt. u.
Högsthugnelige

Bamns-Bag/
Wid

Wtt Nögt och Mörnamt Namqwäm i Rid'
dare-Huset/ den 28. ftnuani 1715.

Vögstbenlälte Ams Dongl. Mj:t
kart tilförende iftän hän bclägne Orter och sittlangwarige wistande i Turkict/ sine Rikes granhor/til
des trogne Inwanares högsta/ mm aldrig nog högt
wärderade hugnad/ besokte/ och sitt kara Swea nö-

digt omfamnade/
I dmpasie UnderdZnighe«

Af



OLDic^
Hans Kong!. Ma,:ts wär Allernätigste Ko-nungs Högtbetrodde Man/

Den Högwälbornc Hcncn/
HERR '

Grefwt tit
Mm NädlZe Herre.

HMOga Wcrre/ Kongens Rad/
I/ hwars Wjshet alla dyrcka /

mig E'r gunst och Md.

Nhrans egen Foster Son /

Cn af Dygdens ältsta wanner /

Den manallmänt tvördad tanner/
Född tilt stor och myckm mon.

Far



-IIONNK..
MausKongl. Mj:ts wär WllerMdigstt Ko-

nungs Högtbctrodde Man/

Högwalborne Herr

Frihcrrc til K.
MwNädlgeHerre»

DW Ilets Prydna / Landets pris /

DW Tapperhctens kloka Rcgel /

Manna - Giötars klara Spegel /
Dygds behag / och Flits brwjs.
lalc Lurcz Efter - M/

Som en fordom Tapper Mader /

Börde < Fater /
Son/ i För-Fcräldlars Mt.

<3ouver«



Far min Ma Ungdoms wärk /

Mcd E'rt dyra Namll forstglas?
Lät härpa E'r Stämpel preglas/

Och de blöde Rjlnen stark.
Hwar sa siMs Ml och fog/

Gie nlig litet af Ert tycke/
Hwad I knnnen / ar förmycke /

Hwad I willien / det är twg.

Kdcrs Nög-Mreft.
Min Nadige Herres

Uuderdcin-ödmiukaste
Tienare

i-r-
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i Skane Land/
Djt E'r Nad cch Nmnn lNlg kallar /
At/ hwad gunstigt I besatter/

Skiöca med lniu laga hand.
Lät cn gnista af E'r glöd /

Mig mcd Hulda blickar fägna /

Och förs-nä oj M at hagm/
Hwad jag sörsta gängen böd.

Förr stall Himlcn ga i Qwaf/
mot sin kalla sika /

Lius och Mörker bttfwa lika/
Förr'n min Wördnad stacknar af.

Min Mdige Herns

Ntiderdan-Hmlulaste
Tienare
).?.

/
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Ztormäcktigste Mlcrnädigsie
Oonung.

sRsH Rädandc Rike och L>uid/ KeZemers Mra pä lord.n/
Werldencs Under och Skräck / 3>in Owcins ifttga Tucktan /

Trotsige Drottars Hcimd/ och Ondstans Fasa och Frucktal,/
Ustas nädiga Skpdd/ Förlrycktas myndige Hägnad/
Rikcts Stpikia och Wärn/ Du Landscns Fadcr och Fägnad/
Skada i wanliga Näd till Mig af Thronene neder/
Styrk mitt hävnade mod/ jdm nll Dm Ahra och Heder/

Mcd
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Md enfaltiga dickt och ojeimt jcimkade rader/
Nu i glädiene tcinkt mig te med Hopene glader:
Skulle ej lmfliga stag mig här i konstene fela /

Wore jag willig i dag langt hsgre tona och spela;
Spela sa konst sitt ewiga wärde stu' sakna /

Spela sä lifiöst alt till lifs stuli' wcickas och wakna.
Dock/ fast tungan ä' tung/ och handen trottnar och darrar/
Fingrarna stelnade siä / samt strängen flaknar och snarrar /

Fast den konstige Mo. och Wanaste lungftu i^lm,
Spnes ha' korgen i hand/ till den iag ärnade ftja:
Skall ej lattliga det mitt upsäts frcimjande flräma /

Hon tör lata sig än till annat sinne beqwäma.
Därföre jagall sträck langt frän mig diärfiiga kastar/
Samt mcd Offer i hand nn tili Ditt Man hastar/
Och med woroliga mm« mitt rökwärk gladliga tänder
För dig/ wckdige Printz/ stiäntän med spädare handerz,
Lät .dock nnlde ! lck Dig dock täckliga falla /

Hwad min ringhet 'stref/ och tänck: ale kunna ej alla.
Himlen later i Nad sin dag ju dagliga dagas/
Sä den Menige Man/ som dem om Cronone dragas z
Solen sänder sck Lius sä till de nedrige dalae/
Som till resige bcirg och praktigt ziradesalar.
Sa instyrckes iagock/ min Sol/ hwars lynne bemalar
Idel huldhet och Md/ likt Solens warmande stralar;
Sä instyrckes iag ock/ at knapt Din huldheet ä' smärre,
Det iag dinpaft ber/ Stormäktlgsie Nonung och Herre!

WöreN
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Köre-Ual
Til

KansMurstel.Murchleuchtigs)et/Oer-
tigenafMolstm/

Och
Samtelige Wdg - cch Mbrnäme Mrwarande.

afKongliga Stam utspnickne Konglige Telning/
med Förstarne ftamst fär gäuti Ars och i delning.

I/ utafßlod och Mod/ af Mandom / Wjsdom och Seder/
Bm ne 111 l Nbra och dygd/ och födde titt Höghet ock heder/
Se'n mig ock nadiga an/ fast jag/ ftm i Nldrem spader /

E'r och min Hmes Läfej rätt tittbörliga qwader.
Kan med gyllene band iag Honom ej wardliga btnna/
Skcinker och Gäfwor af Gull will WiMan waldels winna:
Kan min läg« mala lnun Des Dygd ej konstliga prisa/
Min Ähnbödige Sial will dock sin wördna bewisa.
Slik E'r ynncst stall af mig/ den henne mä söka/
Scm min Gtadie föröks/ E'rt laf st wida föröka.

DAH
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A simnas an i dag/pä Owa'r Solen lyser:
En siuker Morgon giörmharligMid-

dags Qwäll:
Wärt ÖdeMotoch Med utt fin Omganghnser;

Den Wmtrm plägathar/ giör Wä-
rens warma sall.Sä flytta bwar om an: Moln/ Sol-stien/ Sorg och Gamman;

Pä Molgängföttier Frögd: Ty gladiens allesamm.m>
Up/ ftöter i Vasun/ ock läter Stranger klinga/

Atdubbelt Fagne-Lmd til Solcns granstap hör's;
Lck Swer'ge öfwer alt i alla klockor ringa:som cill andra Merlom spörs.
Sa waren ock lill Frögd I Sängsms Döttmr simre/la/ lorden gladie sig / och Hilnlen RcKo sware!
Som/ nar en Siö-mm ftälst utur en öppen fara /

TiWa all sin sorg mcd faran eftcrfttt:Som/ nar.en Fäuge ser sig wal förlossad wara /
Sin förra ftucktan dömt till Glömstans lcktga Natt;

«,
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Sa wele Wi wär sorg nu aswen platt ftrdranka/
Och i en gladcr Tid pa Gladien enstylt tantta.

la/ ware Sorgen sano sö widt sig Swidiod stracker:
Sa widt i Langd och bredd Des grund och gransor fta:

Sä widt som Siö och sirand kring hcnnas Bomar racker/
Värt i Landsfiycktighet till Olycks kullor M.

Och st'n hon fa t förläf sig dar sitt Sate giöra/
Sa mä hon cm dag/ sig i sig siclf sörstöra.
Men Wi/ scm länge nogWar Sorge-börda burit/

Wi drage af Wart Flor och mörka yncke>drägt.
Wär swarla Sorge-Snibb/ scm Mctgangs handlnstuttt/

Skall stlfta sig i hwttt/ det star Osimera tackt;
Sörg hwem som sorja will/ dcn tiden ar förliden.
Det ar ej ringa konst / at flicka sig i Tiden.
Nn du walsignad' dag bland alla Ahrets dagar/

Som denne dyra dag frän östcr bryter opp;
En dag/ cn wackcr dag/ som Himlen sielsbehagar/

En dag / som fylla mä de andre dagars lopp.
Kung Den Tolftes dag/ en daa/ förutanlike'/
Som dubbelt firas bör i hela Swer'ges Rike.
Sa fins ock ingen bland des Undersätcr alla/

Som icke Kämpe-wjs sin ftögd förklara will/
I aansta lotncheim de spasa munnar latta /

Och Grähars hwita Man de binda aftvcn till/
Af Gladie utom sig om GlMens fördel trnta/
Som (hwad giör Gladicn cj? ) sig i sin ftögd sorgätct.
Hu stanker Off med lnst/ du kara dag tittfyllest:

Du giswer ynmcghtt af Gladiens understöd:
En

-.
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En försmak bodar du af Hunlens hulla hyllcst;

Btt ast Wär Mödas winst/ Wär Winnings öfwttsiöd.
O! at man hundra Ahr dig sädan finge rakna/
Och efttr hllndra Ahr an hundra til dig tackna.
Mm/ cfter din förtienst/ bur'M jag dia undfagna?

Mig tyck's cn Himla Röst och tnnga borde mig /

Om iag/ som du förstytt/ dig mä ditt Laftillagna:
Oin lag M ditt beröm mä siunga wardelig;

Dock llti store ting/ ftm a're underbara/
Kan blotta Willian War ftr futtc tittfyllcst swara.
Stormäktigste benäda min begaran/

At iag med glada mig ock glader stalla fär.
Förwagra ej/ jag min Mö dm Hhran/

Duwcst at Nad för Ratt en Konung bättre star.
lag will med lnenlös mun Wär fagnad för Dig namna/
Och i Din Majestat Dig oberördan lamna.
lag kommer icke/ som de Ndlingar af

Med mycken Myrrha ftam/ medrökelse och gull;
Men som de harn/ som wpa jamt

Tag Nadigt af mig upp en hand afwatten full.
Om iag fördristar mig de Ord af andra lana/
Som tlll min nrsackc bäst för Thronen kunna Mna.
lag har mitt Oförstand ej lärt med konst förgylla;

Ej dyrbar Stampel pä ftlst wahra hafta an:
Ej med Oackca Namn cn mager Vei-3 upfytta;

Enfaldigt/ Mtt cch ratt/ iag strifwer som iag kan.
Och ho/ som mcr af nng will asta och begltra /
Han tänkc: Wahrm kan ej mogna sruchter bara.

N 3 Nu
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Nu I/ soul för mig/ med diupste wördnao stadar/
Och hwllkas narwist alt mttt sinne hapic

Hwars glada mine likwal all ynncst mig bebadar /

Den sa mm ftucklan/ lik scm wädret/ Moln förstör:
lag twiftar cj om gunst tiil mill Fö'hör af Edcr/
Hwar om mg hwar för sig an lika wördsamt btter.

Who/ som Solcns lms sitt wärde gifwa tanker/M-l Han öswcllräge/ nast dcs Scralars dejligbet/
Hwad cro Nallen giör/ hwad möda Mörkret stanker/

Sä scr bans tpcke ratt; Sorg Sällhet prifa Wtt.
Eho sin Motgängs nalt har amnat at sörgata/
Kan bast sitt Gladie-hasmed Sorgens minne mata.

Wi sande ut wär hog, at snarast sammanhamta/
In för Förnustets dom/ hwad Osi har öfwergatt;

Förbmde frnmgenc Gud/ wär olycks klockor klamta;
Wi ha nu lange nog/ ty wclrr! för ramnan Ml:

Wi ha' nu länge nog kanl krigcts Heta läga.
W.w Malörts Kalk om har O 6 warit stänkt raga.
Om Wi med större sircssan stole flas och agas /

Sa atcrstär cj mer/ an at wi platt förgas.
Nej! HERRE/ lat war Arm med allo ej forswagas;

Men ltit Dm Arfwcdcl snart öter wcderfss.
Ach! pröfwa an ett Mr hwad ftucht det Tra't kan siassa.
Du kan andä fä tid/ at/ nar Dig tackes/ strassa.
Nar hafwet stummas opp/ och wägen sty-bögt swatter:

Nar hela Himlcn syns i Lnmg-eld smalca bärt:
Mar wädrets rif och risp i lyg och takel smallcr;

Hm' mangen giör da ej sin lcsnads lima kart.
Sa
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Sä war dcc ock med Ost m tlll det na'rmsta
Dock Himlcn ware tack! at an den stund cj.lidit.

War ej wär Ängcst stor / wär wedcrmöda mycken?
Bedröfwelie satt ftämst/ chwart nnn om sig sag;

Af Swer'ges Crono fött sa mänga dyra Smycken i
Och hela Riket lä,j/ lik soln i Siale- tag.

De fasta las sprang opp af «nänga Slätt och Borgcr;
Och dlacka Ryttaren han spadde Sorg pä. Sorger.

Du andre Staders pris/ min första Boning/
Skull' iag förglömma dig / som mig i lillsct bragt?

Där iag i lindan läg i Nöjcts rika waning;
Ach mj: men as min mun sa stall det wara jagt:

At för'n iag glömmer dig/ sa stall miglorden giömnu/
Och stall Astan min i nmllm dlg berölnma.
Dar fins en däjlig Mö uti ett Förstendömme /

Som wecter Hsttr ut/ hwar de Tareler bo:
Som om des ward och wakt ha'want gansta ömme:

Som tienä Konung med oförliklig tro;
Den lungftu star sä stiön/ och innom sine Murar/
Pä hwilkcn Grannen/ lik som Hök pä Dufwan/ lurar.

Han har ock dristat den/ obuden/ at besöka;
Han tankt'en Mältid war har krassigt tittberedt;

Men Lustan pla'r ibland bäd' harm ocb hatsöröta;
För Sacker och Qnel blcf honom Malört tedt.

Och hm' han fljar diärst till dcnna stiöna Borgcn/
Oacktm sadant smek/ Mst han ora' af med Korgm,



Men lik som Bedlaren ej gienast Modet tappar/
Wid första Afstags tvink/ ja swares ej sä just:

Sä kommer han igen/ och pa des portar klappar;
Ty.lnodan (som det siigs )dm hwässcr Skallmaus lllst.

Hwem fär strart ösa Gull med Sätthcts fulla giöpnar?
Och hanhet aldrahalst för Omsorg salnnen öpnar.
Sä will Han hcnne sig med Wäld och list inkrackta /

Mr i des Frihcts tid des Stittna strälad' an/
Nar som en äciclnettrO för hennes Crona fäckla/

hon i Armcn stöt lnang' tappre Swettste Man.
Men för sin Herre mä hon alt Mcd gladie waga:
Och efter hwarken Pai ell' Peter söga fräga.

Hwar Modoch ManlighetafßadochDadledsagas;
HwarKlökhethaller wakt/ ochSlughet starpäLm/

Där kan ens frjhet Cj sä lätt och straxt betagas/
Den äfta fralsar sig som Foglm u'r sin dur;

Men dock/ nar en allcu dcn strider cmot mänge/
Sä mäste Ftthet (bärt all Konst) bli Maktens Fänge.
Nn bast det grofwa Folck wid Wäldsamhet sig stödcr/

Sen hon su foresatt/ at lida rcn 'en Md;
Ss ber hon Tapperhet och Tro/ som twänneßröder/

At fäckta for sin Crantz; Ty sprutas cld ochglö:
Sä äfta som man hör des Mure-Brackar knalla/
Sägs Ryssar hundra tals/ som hö för Lian/ falla.
Om Bargen / som dar stä/ med mig kund' Wittne bara/

Säj sade de at iag i Wäxten intet M.
När som din Owan sielf mäst' lamna dig den Ahra/

At han af dine stott som mast utmattad ar.
Hwad
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Hwad giörs mig da behof/ at siunga denna Wisa ?

Mig tyck'slag hör ett Liom/ at Bargen dig ock prisa.
Och fast en twnngen kysi din' kinder är beröfwat /

Har Willian oförkrankt dock spiernat deretnot.
Hwad wald har fttt i knut/ flits sönder oförtsfwat/

Och twang / straxr lagligc fins/ i Frihet sökcr bot.
Ett twungit sammanjkott är ej ftiwillig Gafwa.
Hur'mangen maste/hwad hau ej tänkt gie'/ ftrlafwa.
Rcltt som l)uZrt3l med lnörke stnar kommer/

Sa kom du Ma Mö/ dig Motgängs Mörkret pH.
En Olycks Winter dref ifrän dig Glädiens Sommar/

Hur kund' dtt annars/ an det med dig gick/ dä gä?
Hnr kltnd' det annars gä? Hwar Wald och OMräda/

stär ju Menlöshet om Af och Gods i wada.
Dock/ som Standaktighet i nöden war din 3wm/

Sä M du uti Lust/ med Md bekrönttr dli/
War Tapperhets Lrociaä ditt Nnnes Hufwud - bona /

Sä stall du äckca klapp as tappre hander si.
Kung han sitcer re'n till hast/ och ti!l dig ttder;
Din Gladie nalkas snart/ Han tommcr hwad det lider.
Lik som man Dufwor blä u'r Hökens kl>r förjagar.-

Lik som frän Färens bröst man stillier Ulfwcns tan','
Sä stall man dig en gäng/ som nu ditt wald bcklagar:

Som strjer endast/ at du nog ej sörja kan:
Sä stall man dig en gäug/ u'r Owans fiättrar rycka/
Hwartill/ med dubbeltLiud/ iag önstar: Lncka/ LyFa!

O Ach
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Ach! at mg finge snart pädina Grander trada:
Ach! at iag HERrans Hus orubdat där fing' se;

Sä stull' min tunga j 3 sitt Läf'sijngs Offer qwada/
At dine Murars hwalf stull' Frösde - Genliud gie.

wift' ej/ om iag däafGladie mcr wlll' lchva:
Ell' ock af Gladie platt ifl än Mig dödcn jaswa.

Sa lanqe nägon tid och Werldcn annu warar:
Sä lange inan afstrid och drlog höra fär:

Sa lange nägon Stad i striden ssg forswarar:
Sa lange nägon Borg och prattig bygnad star;

Sä stall du/ Wiborgs Stad/snart uean like prisas;
All Trohet stall utaf din Trofasthet bewisas.
Och I/ som lika Tro för Kllngen lätit lysa/

E'r stall med lika Ratt ej mindre hugnad stie /

E'r Nhros glantz den stall som tindrand' Stiernor blysa;
Odödli.jhcten stall E'r Lagcr Warde gi'e.

I kysshetZ Wana Mör/ dcm iag ej mä förttga/
Om iag ej helt stär selt/ du «.eval och duM33.
Men I/ som med E'rt blod E'r Tapperhet beseglat/

Wid Edra Grifter stall u'r lorden Ekar gä;
I dcm mcd larne-styl E'rt läf stall blifwa preglac/

Hwars Öfwerstrift af Gull i Gull stall lyda ss:
Har hwila tappre ben/ som kladt ha' Garcia pilar;
Har hwila tappre ben/ hwars Läford aldrig hwilar.
Nn mer/ en Motgang will ej giarna ensam triftvas;

Men lik som Sparfwen halst i stora stockar far;
Sä fölgs och plagor ät; dct kan ej sä bestrifwas/

Som det mer klagas kan/ hwO Folke Nöden har.
Och
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Och at for Werlden Wi stull' fyllest ltfle Heta/
Sa mäste Faren stclf sin Herde efterleta.
Bä till en ftlimmand Hiord wär milde Kuug ledfagas?

Dä b!ef lvär Ma Frögd u'r Swerget jagad ut.
Ol) kom ett mörker an/ som aldrig Wille dagas/

War Natt den warte till/ och dagen satt i knttt.
En Natt/ som tuscnd' falt fördnbbla mänd' wär plaga/
Och ökte till wär nöd/ som Ollian Glödens Laga.
Likt Eldcn far u'r stal/ nar man det star med hamrar/

Sa prasftd' nödm u'r wär dgon Täre» Lut/
Och se'n sig Natten bröt u'r sine mörka Lamrar;

Hwad war/ om icke dö war endast wart bestm?
Ty Solen synces/ som aldcles strida under /

Och Himlen rämna tu af öhöm Astte' dunder.

ensorg; warGladie?Owäns agan;
Wär Fägnad? Frids förlust; war sällhet? uselhct;

Wär Högtids drätt? en sack; War en klagan;
Wärhafwor? fattigdom; Wärförra frögd? ftmet.

la/ till at tlaga karc; wär cröst war desse Ordcn:
Ach! salle de/hwars ben nu hwila under lorden.
Här rantas tägenhet utafde falsta 'Slackeer/

Som aldriq lardt at stä wid hwarkcn Ed ell' Tro;
Den Frid i Saren ssöts/ war som en bäga bräckter.

SH tankte Dansten ock Hans Aker stulle gro.
Mm aldttg fön'n han har i Skäne iadcn ssurlt/
Mäst' hau at Hans Aker miffwaxl burit.

O 2 Ty
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Ty ssyndar han sig fort tili sine Bundsförwantcr/

Han tankte 3cac!e Stad stod honom gausta wäl/Dar han har afwen giordt sig till en tid bekamer;
Mm mäst' wid (-2äebuscK för wahwn gjfwa Ml;

Dar ware/ sedän de af hunger warit flaqne/
Mot Afsticd och mot Tro/ till fänga blcswo tagne.
Da ken man tro/ war tid för örnen rof at sota/

För Biörnen suga blod; för Raftven wakta Gaff;
HwarWaldenderftam mästringhetryggen kröka.

S 6 gick det förr/ har gär det äfwm fammaled's/
Wi twungoms / till at blc war owans spott och wisa/
Och intct/ utanHopp/ Hopp war War enoa ljsa.
Man hörde allmant af de Etter-tungor tuggas:

At Swänste <3iäeon fin ögon lagt igen;
Men nu lar' Sömnm afEr Hgne-hwarf snart Hnuggas/
I Olycks-Foglar I/ och harde Samwets män/

I lcken sielf E'r fot i Edra snarcr wckla/
Och en gäng blygas för E'r munnars starpa häkla.
Mig rlnmr bast i hog en Swea Rikes Fader/

Som nu pä DONB barg en Himmelst prydna stär;
Hur' det/ nar Owan öt Hans ofard ter sig glader/

Med honom gick/ som här med Wärom Konung gär:
De hade honom wal itrangsten inneflulit;
Mm han/ till deras trätz/ sig wäldigt genombrutit.
Tu ting mg undra nM/ som all min undran Winner;

lag undra mäst: Guds Nad och Kungens talamod/
GudsNäd/ som honom sralst/ dar hämd i läga bttNtM:

Hans talamod/ m Han i hoppet stadigt stod.
OH
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Och at i all dcn lid/ Hau warit Otz beröfwat/
Etl ögm-blick en gäng ej giordtHans Sial bedröftvat.
Nar Stycken spclte fram/ och Eld u'r Bommar blyste:

Nar klllor higla n.r mäng lnulcn dag nch natt:
När dragne sward och spint ikring Hans hufwud lyste;

HarHanSittblonaßröst MA faranmodigcM;
Det war/ dä Nusul-man/ för röda Rafwar/ tanka
Sa wal gä at wär Kung/ at Stverget stull' bli' Anka.
Men fäfangt; fäfangt ha' I anlagt all E'r möda.

Gud ware lof! Kung han lcftver M
Sa fick cn tunzer Höst en harlig währens gröda;

Tv gladiens at E'c ftögd I trogne Swanste Man.
Nn mer/ Hanlefwer an/ och har i stne Länder /

Tili allas ftögd/ forbytt bao' och Lenäei-.
Walkommen Gtadie-Sol/ walkommen kom ftan öster;

Dar du dig brutit fram/ mur den mörka sty:
Kom/ kom/walkommen kom mcd tufend'Gladie-Röster/

Din klarhecs ftrimma nu hwar Morgon ware ny!
Till wälkomst/ lata wi här alla Styctcn knalla:
Det will wär wördnad/ och Din Näd will det bcsalla.
Sä obcstrissig sorg/ som Os kärt fordom krcknkte/

Den iftän lorden rcickt' alt upp till Himlens sty;
Sä obestriflig ftöAd dcn dag Otz trefalt stankcs/

Som med wär Konung och Hans ankomst Wille gry;
En dag/ som syntes Oft/ mi wär lunga lefimd/
Föryngra allas lif/ förnya allas trefnad.
Ratt som en Fa'r/ dcn Far fär walsortknter Heta/

Som i sitc oma bröst Ett Faders hiatta bär/
O 5 Han
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Han sattcr Barnen/ somsin wördnad sielfweweta/
I Tusend srögder/ nar Hans sara wunmn är.

la/ som nar Matan ler sin Man u'r fängstet oragcn/
Sä ftgnade ost ock/ om icke mer/ den dagcn.

I folck/ somplansorut/ hwad sent stall Honda/ Ma/
Han lom sastoreunder trodt?

Hur' högt I up i lofFömllftets Scgel Wa/
.Sahanpadecmdiuplrocksörgäfwcs rodt.

Sä aret fatt/ solu sagt/ chwad I tro ell' twike:
Han for/ Hanftög/ Han kom/och stannai sitt Rike.
O Gud alsmäktigstt! DinNädarganstamycken/

Din godhec stracker sig sa wtdt/ som styar ga;
Sa widt/ som dundcr hörs/ som bargcn siar i stycken;

Sä widt/ som Liung-eld lys/ som Onstan strama mä.
Sa stall man efter at om HERrans wjshet dömma;
Öch anden kan som bast begynnelsen berömma.
Du HERre ast war Gud/ fast wi i blindhet famla;

Lei wisar Dina Näo/ at Du ast cwigt Hull.
Som. dönau sine barn/ st will Du Osi strsamla/

För min stull säger Du/ ach ja! för minä stull/
Sa will mg dem annu/ badgod och gunstig bliftva/
Och androm Arfwom ej af mina.Ahro.gifwa.
Sä mä du icke dig/ du matker Mcnb, ftuckta:

Och du du ringa hop i gansta ilrael.
Han lcfwer an/ som kan de högmods andar tuckta/

Han stall ock an eu gang dig giöm stor och M.
.han stall ifrän sitt Rllm ej Liusa - stakan stöta;
Men/ hkr en wmgärdsman/ dig/ som sm.wlngard/ stiötaŜi!
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Si! ftgcr Han/ som war/ oH Hän/ som ewiqt blifwer/

lag hafwcr giordt dig/ som en taggig Trösto»wagn /

Den nysi ar starpad up; och swar uti min jfwer/
At iag igcnom dig/ stall saleds gwra gagn;

De höqa bärg stall du i styckcn söndcrstöta/
Och alt h vao ojälnc är/ i stoft och grus förnöta-
Du Ml förströ dem sä/ at widret dem förstinqrar/

Och wäderftagor dem/ som Agnar pustarbart.
De stola spridas kring/ som Snö pa Isen stingrar;

Och dcras Glädie stall/ som Myggans lust/ bli kart.
Ock an: lag ar din Gud/ fördenstull fruckta icke/
Och wik ej Heller af/ Tn jag gär med i fticke.
Nu Du/ allena Du/ som med din Smorda wandrat/

Dar honom döden tatt inunder z)gon gatt /
Och all Hans farlighet i idel ftögd förandrat/

Dä han i Marken har för wara stull kladt stätt /

O'l wärdes/ som Du sagt/ en gäng Hans Horn uphöja/
Och icke langre mer med hialpen utedröja.

Slärk honom i Ditt Ord och i war rena Lara/
Sa hwarken lifell' död mä ledan dar ifra;

Lat Honom hadan ät/ som härtils hcnne bara/
Och i dtn Christenhet cn Christen Kung bcsta;

Sa wi/ dar wägcnsswall Osi hotad' at sördranka/
All Vtotgangs farlighet för ingen ftra tanka.
Oltt Nöden pröfwar Mod / hurcirDutMod dä pröswat/

Du Himlcns Frande och din Guds bewarde wan?
Hielp Gud! nar alc wärt hopp war Os t Dig beröswat/

Sa ftltcs Dig andä siatt intet'/ fel's Dig an:
U'r



M Sex bedröfivelser den högste Gud Dig hielper/
Och idm Siunde Dig siatt ingen sara stielper. .

lag säg en Man/ som war pä Profwe < stenm spantcr/
Och HERrans wrcdes-statt de drabba alla djt;

lig hopp och Mod / som tivanne tro betiäntcr/
Tog krila i sm hand/ och stref t Andans njt;

Med K'nde mun/ dä han/ som mast war stadd l wäda/
De fyra Orden ftam: Lät Gud allena räda.
Nar? Hwar? For Hwad? kan deninagon tid förstrackas/

Som sä sin kiäre Hsud i Trone liter pä:
Samt är/ de Barn som mäst fin Far och Modcr tackas/

Den pla' Föraldrar halst i stialig Aga siä;
Men det är ockja smtt/ ja snart de denl ha' ssagic/
Sä har en kiarlig kytz ali stveda frän dem tagtt.

Den Tankan föder ftögd i tvära hiartan inne:
Förtröstan later ej sin HERre lida fall.

Mm/ hwar som Hftvcrmod mtag't har ens sinne/
Dar kan man se förut/ hwad darafwarda stall.

Sä tron ock I/ som msd af lyckans biständ niute/
Mr hiulct hwälswer om/ sä ar E'r lycka utc.

I/ hwilkas hander a' med ostulds blod bestankte/
Som törsten efter mer/ men snarde i Ert hopp;

I laren/ lnedan E'r E'r wärk ej blifwa stankte/
Sulf rista afförtret E'rt egit Wrta opp.

Och som I efter blod sä lange törstat hafwa/
Sä lär'E'r Hamden i Ert egit blod begrafwa.
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Nn tyk-s Km,g sivlird af sme Segrar ryka;
An har ej Tidsens ärg Hans Warje-Udd utnött;

Nn kan ej Glömstans hand Hans Wapne-frägd mstryka;
Hn ser iag öpna sär afdcm Hans Arm har siött.

An will den Högste lyed Sin Smorda giöra Undcr/
Och dä stall hwalars bröst blr mört och stiört som mnder.
Dä stall till Enigbet de stälte hiartan böjas:

Frid och Rattfardighet stall famna om htvar an.
San wanstap stall med Tro as Menlöshet förnöjas/

Och leftva karligt/ lik som Hustru'n mcd sin Mau.
De läqa wänings - huff stall Nöjet giöra rika/
Och Fromhet ro en bat med Samjans hand Mika.
Dä stall af hwassa spiut man Ploge > bilder snnda/

Och Spinlen mcd sitt nät stall wafwa Skiölden full;
Dä stola blanka sward förrostas i sin stida:

Oenighet och Kif mcd atto liggakull.
Llk som en omwänd hand/ stall plägnn frän Off ryckas/
Och alt/ chwao som halst wi fla uppä / stall lyckas.

En Landtman stall < ro/ snart Skogens bostap falla/
Snart Luftens Fiader - Fa llr Tradens toppar sta;

Snart för det tysta Folck sorsat mcd krokar stalla:
Det Folck/ som hyra hus i Neckens wida bla;

Snart ater/ under Säng/ sin rika Mcr stiara/
Och sä med lätta fiät de tunga Axen bara.
En Kiöpman stall sitt Skiepp ock hälst med Trohet lasta/

Men aldrig ha' behof af stadan bliftva wjs:
Han stall i hwar en Hamn ett wckiligt Anckar kasta/
, En Wlig winft stall bls dm aldrnbasta prile.

P Sä



(16) M
Sä stall för ciapare man ock fä fritt lovew/
När som cn Swenst och Rysi hwarannan creäirerss.
En Bot-man/ som nu HM sin torftighet wet talja/

Ekall mast/ nar minst han tror/ i fulla wischus gä;
Han stall sin lärda Bok ät olardt Fclck ej ftlja;

Han ssatt ock wida wag i ranF om Rikdom stä.
De strafwe Seder/ em han afwen lardt förgata/
Sa stall emot det nog/ som honom gifs/ han trcka.

Med Sällhet stall WärtLand/som med en ström/ bekrönas;
Wär örtegärd statt grön af Löf med Sällhet stä;j

Med Sällhet stall War Sorg och NnMgbet belönas;
Wi ssu'/ förutan swett/ Wärt bröd med Sällhet ft:

Med Sällhet stall dm dag u'r forna dagar flrida/
Ät fattigdomen fär med gyllne stanger rida.
Da stall hon afsorakt/ i mycken Nhra räkä/

Mr Rättens fängfle-band i Domen töses opp;
NärOstnld pä sin wag far fti och säker äka,l

När wald i starcka band blir fängslat utan hopp;
En omwand werld stall Ost mer godt i Glädie stanka/
M man i hastighet/ som tag det talt/ kan tanka.
Och Arghet/ som hosOsi sä lange warit wakm/

Skatt ankllq sota sig till länga tidcr ro;
Sa stall ock Sanning gä ostyldtgt tladd och naken;

Man stall ens tal ock sivar/ sörutan Eder/ tro.'
Ach! gtfwe Himlens Gud/ ten gyllne tid mä komma/
När Orden utan tonst/ och tanckmna bli' fromma.

s
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Mm HERre! ho ma dä/ nardu sastlckar/ lcfwa?

Ho mä asOsi/ som nu hwarannau se/ det st?
Dock/ at iag tntet mä förmattt mig inwefwa/

Med dem/ som trätsa/ atlängt mera maste stie;
Sä spär iag/ Du som giör/ ehwad Dig halst bchagar/
Du hinner wärM ut i wara llfstids dagar.

Fördenstull will iag ock det halsta ej förgata /

Nnnu/ at för war Kung och Riket bebia wA:
För Dig/ minModcr -jord/ som gie'r mig böd atäta:

För Dig/ Du Landsens Fa'r / som giör för Namnet Wl.
lag trötcas wid min Sang / mm ickc wid min willia;
Och willian will iag stall min Säng ej fran mig stillia.
Gud fägne Dig/Kung med Näd och mycken Mest»

Han gifwe Dig alt hwao Ditt hmrta önsta mä^
Alt bwad Din Sial begmr/ Gud sagne Dig ttllsyllcst!

Gud läce stnt Din Sol bart till sm hwila gä!
Han lat' ock Vllhet snart omsring Din Spira grönsta!
Gud gtfwe Dig mer godt/ an nä'nsin iag kan önsta!
Sä lange nägon sins för Cron' och Scepter räda /

Och/ under dems tyngd / med Manna ° mod besta;
Sä llwge Solen O§/ och wi fä Solen städa/

Se'n Morgonrsdnans Eld beprydt det dfra Vlä;
Sä stall man lofwa an/ fast annat intct wore/Kung den Tolfte/ och i hela wellden Storec
Och I iKungens Hus/ I höga Kunga Slakter/

Som fyllen heligt Tal/ etc Tal af höga Tre/
E'r önstar iag/ till bön i trogcn önstan wätter/

Det högsta afallt godt/ som Tiden kunnat gi'tt

P Gutz



Gud läte ymnoghet mcd strömmar tlll E'r ftyta!
Nar,E'r gär wal/ mä osi ej nägon sördehl uyta.

I ThronensTrogm Män/ som nämst till Kungen sitta/
Som stola hwttt och stvart hwarannan Mlm ftä/

Gud läte E'r ißäd pä sa'm Rädflag hitta/
Mcd dem wärt Rike mä och I i ty vesiä:

Gud läte Edra Rad till Swerges basta tiana
Sä lange Kungar Rad af sine Rad ma lana!
I som tlll Siös och Lands för Osi E'r walsard wäga/

Eom halla Lis och blod till Rlkscns tianst ospart/
Gud lale E'r i Mt sä salt och lykligt taga/

At I med Trummtms Liud förströ all ondska snart!
At dwar I faren fram E'r Scqer handm racker /

Och Ficnden mot E'r sin egen baga bracker.
Nar will Du/HCRreiock de Fängna an förlcssa/

Som Du till traldom ftött i Motgängs bitterhet?
Acht wardes deras band och kadior stnderkrosia!

Ty dcm öfwergatt Dubasi allena wet;
Lat dem sitt Swmsta bröd i cgna Hyttor aca^
Och i fin Konung all sin sorra sorg förgcka!
Mcn wi / stm ssyckta kring / som ström om sienen rinner/

Och Wm Foglar de dar utan Näsien bo;
Gud läte snari Otz ft/ at hwar sitt hemwist finnerl

Ock sar dar han ar född i stitlhet muta ro:
Och till at önsta kärt: Gud M i SwerM Rike
En hwar af hmm Stnnd i sallhet ej ha litt!

Ia
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MAlAlsmäktige Gud/ Hwars bud de Waldige ara/
förstraklige Kung/ för Hwem Wiraddhägabära/

Dll ast harlig t högd/ och Näd har nedre bewisar/
Du Dina Under ochKraft widt kring i Werldene wisar;
lordcn bäfwar och rör's/ nar Du Dig läter höra/
Du kanst harliga ting rckt lätt utratta och giöra /
Eld gärut af Din mun / at det jyn's lysa och liunga /

Tordön kastas i sty'n/ sä bärgen darra och gunga/
Wadret utur sinä häl kanst Du ordcntliga kalla/
Och hwar tili sitt rum med makt och walde Hesalla/
Opp uti Högdene Du uti Moln Oig lönllga döltter/
Mörker ar om Ditt Tiall och Lius Ditt Ansikte höllier/
Sliarnor/ Mäne och Sol Din Himmel harliga pryda /

Eld/ Luft/ Wattn och lord Din Röst enhalleli' lyda;
Harlig ochKarltg och Rik/Stor/Starker/Maktig ochPraktis
M Ou i alt margfalt/ dockmed Off syndare staklig;
Ach! sa wärda Dig om wär wälfard/ trefnad och lycka;
Gif Off och frögd/ förtag hwad dine mä trycka!
Gif Off gladie och ftögd / walstgna Rike och Stander!
Gud glf Frld! gif Fnd! gif snart! Mr^NordisteLander-

o^^ll^
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Wbregäende OK^.IION.

z)fwer dcn af Honom
Uppä Wans Kongl. Majits wär allernadigste

Konungs och Herres/Donung dm XllM
Hogstftögdefulla Namns-Dag/

Somtnföll dcN2B.jan.i7ls.medelstprMmma Swenstaßim/
UnderdäniFt häldne

Rycktet lange nog med ftlfl farit/
orsak mangen gang till myckcn jämmer warit/

Kom i enlycklig stnnd den Post/ som mcd sig bar/
At Kungen stist och sund till Stralsund kommen war.

Hwad hiatta war / som dä asMdie icke rördes/
Ock halswags utom sig afftögde - tonckar föryes?

Wärt leda Öde sägs till battre ö>dc bytt/
Wt 'finge hopp igen och lik som lis pä nytt.

Dcu frögd har/ som mg wet/ Herrr^^B^fördtE'rpanna/
Man kan des wärkan klart afEdramfall kanna.

Sä läter Skalden se hwar konsten i bestär/
Och strifwer iugen rad/ som ej af hiartat gär.



KLOIIUiVI

aä Buc»s,

lllelebr^nti

renalcente3 panäunt luu liinina iVluia?,
Nt nitiäum nobix reäckit Apollo OieiN.

viverli coeunr uno sub cliinate Vate3,
Nt Bc,eimn Bocw earininix unit ainor.

(Carola virtutwn Breinina'te inZ^or
in liinine IHWB, aäelt.

Venit llvperboreX Floria terr^>
Venit 3veäiaci, Krma FreFis,

Vellit, i 6 venit, czuein per äilcriinina niille
Ouxerat inira DLi.

?i-Xpete Ltralinnäain venit «cior euro,
iVlellea nubiä ipe3 reäeunte reäit.

3ic, qui creäiderZnt vix nasci pons,
Jäin iXtabunäi MMI2 nam viäent.

<3anäia, celebrat neino vix svaviuB alter,
(juZin tu, cui knoebi eK fei-rilei , caput,

Hoe ckotes polunt carmine inonKra»,
(karmine > csuo Bvionuln pnbliea vc»ta caniz.

UelliKuam porro venain tibi funäat
voäicl per ora Viruin te tun tama venar!
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Til

Dä
Hans O^^^lO^

Genom Trycket
Vlcf

Allmän.
?oesiä at jamka st /

ingen kan dm klandra pa /

Darhan anwänder mängen stit;
Men hinner sem ell' stllan dit.
Och tro/ at hwem dcn konften nätt/Naturen ej till Stius. mor sätt.
Harhos iagdock den tankan har/At ingen uti lam da'r/
Kan nägot sädant wärck ftamte/
Som allom nöje kunde gie.
Herr mcd mig Wittm bär/At Sakensa bestaffadar;
lag mä ej tro Hans wiltra Wett/
Uvwllxtt utan Ungdoms swett;
Dock hwad han säleds har forwarft/Nr först maf Naturen clrft.
E'r lafwar Ridderstapets Sal/
E'r läftvar sielf E'rt wackra tal /
E'c läftvar hwad som Man fiier/Ett attmant blfall läfwar E'r.
Lcfwal!ialtE'ltllMgwar!
Pa Lardom mödan intet spar;

«O (-2) Ms.



Bröl-

E'r Nyre - -CranH blir högt beröm/
Nckr andms läf är blott en dröm.
Sa blir ock sidst E'r mödas lön /

En ewig Wanstap af Wart kiön.
BetvM
k N

Uill Wcnsamma.
WR E'r hag Herr rkLs' at ftja

den Wana Mö 7-I.M?
Wackra Ungdom/ wäga't da;

Och sä ftamt I där fa korgen/
Den I aldrig W ell' fa:
Gack till Venu3döttrar smä/

Da sä gar mg wal i borgen /

At I genast siippa sorgen.
?er. klaclTlce».

Q
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Wröllops-Wkrister.

Da
Hans Kongl. Maj:ts/ war Allernadigste Konungs

Tro-Timare och
I

Kl)Ngl. dancellicc,
Dcn

Edle och Mgacktade Menen/

Och
Udle och Wygdesamma Uungftu /

NOKIINI),
I Stockholm den i7..lZnu2rii 1714. jMe sitt

, WröllopsMöst:
Betpgade sin Wördnad

I-r
Brudgum/tacka Brud/NN (Fär iag käfafEder ftaga?)

Iz som bagge bedt E'r GUD /

Till at fä hwarannan äga;
Sägen: Har Sr mackt
Till en flikan kiarlek wckt?

Sa^
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Sadant ttor iag/ om iag will;
Hör ock/ at I redo swara:

MM giör dar intet till/
Nar sig twännc sammanpara.

Himlen siclf har dct försedt/
At Wi bagge blifwa Ett.
Alt hwad man om trodt/

Och fran Hedenhös har strifiVit/
At dar nagotl kiarlck grodt /

Han detwarck begynt och dristvit;
Det ar jdel falstcr dickt /

Och ett tahl af ingen wickt.

Och/ om det an sanning ar/
At Hans Wälde wida racker/

Och som Solens omfart bar/
Han sa widt fin spira sträcker;

Det beröm da E'rtillhör/lungftu-folck/ I Frida Mör.

Hälst emedan han sin mackt
Har af Edre lante gäfivor;

Eder stiönhct ar Hans prackt/
Eder dygd Hans dyre hafwor;

Och hwad giör'et? Eder strud/
At han dyrckas för en GUD.

Q 2 Om
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Om nu han/ som lange nog /

Prälat med ens annors fiader /

(Hwartill han hast minsta fog)
sig i sin' egm kladcr/

Sj! sa ftller Eder till /

Hwad han sig tillägna will.
E'r blir Höghet/ E'r blir prackt/

E'r blir walde/ E'r blir Ahra/
Sr blir tilldelt Guda-mackt;

Och hwad will I mer bcgiara;
Mhansharlighetldä/
E'r till stiftes aterfä.
Sädant WärHerrßrudgumwal/

Larer langst för delta funmt/
Och dy ickc/ utan stiat/

Sig «lcd En asE'r förbunnit.
Täcka Mör/ det fts/ han wet
Älsta E'r fullkomlighet.

Och pädet han äter mä/
För sitt dygdigt artad' sinne

Och för all fin Wjsdom fä
Hwad som wardtar Hakiminne;

Sj! sä för'n Lyckans Klot
Djt/ som dygden fastat fot.

'' " "

Lyck
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. ' OyckWan til! UrudeMolket.
WAq önstar/ at Himlen till tusende matt /

iM»Af tusend' siags gafwor E'r gifwe alt godt/
At I magen lefwa mcd lust och bihag/
Sa mängen god natt och st mangcn god dag/

Som Himlen har Stiarnor/
Som lorden har Gräs/

Som Kornen ha' kiarnor/
Som hafwet har Nas;

Som Tral: dc ha' Toppar/
Som Toppar ha' Knoppar/

Som Knoppar ha Frö/
Sen Salige dö.

5555555>1»^ -^

Gj bör Fbrständets Förcstnft
Bemastras af Naturens drift;
Lät Foglen sollia Währens fart/
Wi Mtas ps m annan Art;
Den godt och LyckligtGifte fckv
Han gifte sig saHöstfomMhr.

Q 3 DH
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Brudgummm/ Nandelsmannen /

Den Ähreborne och Högwalacktade Herren/

Uruden/
Den Ohreborne och Dygdädla lungftu /

Acltenflap med hwarannan ingingo i Stock^
Holm dm 2,8. öfwcrsmnades

Af
Brudgummens Broder.

MGVÄr Wäder-Guden ter sig wred /
siinder starpa stumr ncd

Afsiagg och myckm wäta;
Nar Höst och Wimer pä sitt wjs
Med Ragn och Rjm-srost/ Snö och Is/

Om öfwerwäldet trata;
Nar atta Blomster börja dö/
Och Marcken utaf Köld och Snö
I hwita fottar swepas;

Nar man ej M ell' Foglar mer
I sinä hwida Kamrar ser /

AfmenlösLustatepas;
När
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Nar intet diur sig glad«lynt ter;
Nar Ncchcergalen icke mer

Sin liufste Wisa minnes;
Nar dleka Löfwen fallna af;
Nar alt hwad kraker/ i sin Graf/

Förutan Rörftl finnes;
Nar Solen i sin snatte gäng
Giör Dagen kort och Natten läng/

Och sig som oftast dölljer;
Nar Manen i sict Malne - flor'/
Dct rum/ som Jupirer bebor/

Med mörkcr öftverhölljer.

Här till st kommcr aftven an /
Nar Swardet icke wander 'gan /

At blod u'r bröstet tappa;
Nar Fjenden i Harnest spand/
Will/ af sin Segers Lusta tänd /

Pa sielfwa hiartac klappn;

Hwad ar dä Hiartans-Wanner ?
Hwad ar/ som kallar Eoer pH /

Ac andtlig fästas stmman?
Nar andras kiarlek kolnar af/
Hwi will' I dä i kiarleks-Haf

Föröka Kimleks fiammaw?
Nr Kiölden/ som det hafwa will?
ArEnflighetenßotdärttll?

Nr Nlstog/ smn trycker?
Etl' hwad? dock ware hwad jor M/



/
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I giören ratt/ I giören wäl /
Som iag det twr och tycker.

I fölljcn ej Natmens drift /
Ej haller Währcns förestrift/

Bärt det / E'rt Welt bercda
Will Eder Wäg i detta Wars;
I träds' ock Fjendens fördarf/
Nar Gud will lyckan ltda.
Sä ro'n dä ut pä detta simd:
Och/ om an nägon halckand' grund

Mä Eder kicklekmöta/
Skatt dock den kiärleks uphof är /

ErtTrohcts sticpp i Wtndoch Wa'r/
För stade - refior stiöta.

Min wana Vrud förlät/ at iag/
Pä Edcr bögsta Heders - dag

Er't Läf mcd fiit fördöllier;
Ej faller Hplet Mgt frän Trad;
E>föllier Dygd cch Trohet med/

Som stuggan Kroppen söllier.
Min Bro'r Du fölq din lycka ät/
Och satt upps din Angflans bät

Förnöjliqhetens Flagga:
Hwi stull' den dag/ som war i gär/
Nar Winter föllier Währ/

Dilt sinne langre agga i.
Om Rncktet sagt i sannan tro /

Par' Wäre fangne-, Systm bo /



Som

Afdenna dagsens gamman;
Sä lära de dock wid sitt Rjs/
Af Gladie / pä de Fangnas wis /

Sin' händer klappa ftmman.
Ty stall ock Gladien bo hos mig/
T«ls Solms Syster sänker sig

Inunder Himlens Faste;
la/ hon stall sialla mig förnögd/
HwHp dag iaq hör/ till nägon ftögd/

Afdetta Brud-folks Näste.
Sa länge efter Guds /
Os Morgon -rädnan bädar dag/

- Och Afron - stlernan hwila /

Sä statt hwar Morgon och hwar Qwäll
Gllds öfwer-Nngel kapliM

Tisl deras Lager jla.

Nn unnar iag dem mera godt/
Och den af deras sallhtts Lott

Sig nägon dcl tillagnar /
Den tror iag ej fortrrM lar'/
Om iag nu önssa will sa här/

Pä hcla Lagets wagnar:

VO^U^.
MUD giflve Wärt Vrud ° folk sin del och sin Lätt./ymmgt som Säd nti Mullen bli'r sadl:Som Löfwen i Lunden:

Som stenar i strand /
R
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Som sanden i Sunden:
Som strimmor i Hand:

Som stralar i Solen:
Som Blomster i Ang: .

Som Skmtar i Iolen:
Som Orter i Sang;

Hwad Himlcn witt unna/° föröliftve dcr's LM/
Gud giswe Wärt Brud-Mck (kort önstac) alt godt!

»
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Dä
WMs Murstltge WurOleuchtighet/

Den
Durchleuchtigste/ Högborne Furste och Herre/

ARF -PRINTS till Hejstn-Lassel !c.lc.:c.
Med

Wennes Wongl. Wbghet/
Dm .

Durchleuchtigste Högborne ?Kincrssä

Sweri.qes/ Giötes och Wändes
ARF-PRINLESSA. 2c.:e.lc.

Sig lyckeltzen förmalte i STOCKHOLM Ven
24. Mllii Ahr 1715.
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WWFllsignad trefalt sälle dag/
3M Som nu till Nordens Walbehag/.

M Naltens Linda bryter;
En dag/ pä hwilken Hiznlens hand
Med Nad bcfukta will det Land /

Som jamt i tarar ftyter.
Statt up du lmsa Sol och biud/
At supiccr för Tordöns Liud/

Ditt hwalfde Bla förstonar;
Sag / om han bli'r till Wrede wackt /
At Du Hans harm i Moln betackt/

En annan dag försonar.
Wögborne Wwll/ sm nädigt till/
At djt iag Synen sanda will/

Dar Liuset för mig flackes;
Ert Purpur och E'rt röda Gull/
Giör/ at mitt mörka Stoft och mull
I blödigt Rys förstrackes.

Nar Morgon-stiaman Eder ser/
Hon strax fin Himmel-radna be'r/

At E'r fin wördnad wisa:
Hm' M iag da Er dyra dygd/
Nar henne kommer an en blygd /

Hm' kan iag den da prisa?
R» Den
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Den konsten fordrar wist fin Man;
Och ho den stenm hafwa kan/

Den will man Krantzen stankia;
Dcs Namn will wandra widt ikring;
Dock be"r min wsrdnad ringa ting

Mig pa förmägan tankia.
Nar lorden snart det gröna har
Knng sinä bruna AM siar:

Nar nakne Trä'n stu' knoppas;
Da will War Words - Ros
Bereda Währens Waq därhos/ -

Fullborda/ hwad Wi hoppas.
Wärt Rikes Rikedom och Skatt /

Den basta Sten i Oronan satt/
Det enda äckta Smycke/

En Lyfand' Sol af Konglig Dygd/
Som widt kring wida Werldensßygd

Sig wunnit allas tycke.
Hon fölljer nu en Förste at/
(I Konglig prackt och Bröllops stät)

Som blirKong Swager;
Hwars Laf des Lynne wittna wet/
Fast till Sin Md och Tapperhct

Han tustnd' Wittnen ager.
Han
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Han Mr/ och wet ej/ jamte Er/
Om Honom Cder harkomst mer/

Än Edre dygder wunnit;
Doch wet Han/ at Han/ mom Lclr,
Ell' hwart Han hälst Sin tanka stält/

G stik sunnit.
Nu signe Gud E'rt Äckta-bann
Mcd mera godt än Sole-grann
I frja Luften fara;

Sielf Solen lyse Cder Led /

Och Bärgen bäre Eder Fred /
Md ware Eder Wchra!

Förr stall med städer Fissen fiy:
Förr Foglen i det diupa dy

Med spol och fiell fa simma;
Förr n I / I Twa DurOleuOtigstt /

Pä all den Ähra E'r bör ftie/
. Nagt Äterhald sörnimma.

om iag det nämna tör/
När I de Hesser lycklig' giör /

Sä lat E'r ej förglömma
Det Land / där Ii Lindan lag /

Dar Solen straxt i Födssen sag
Er Tärar för Otz strömma.

R 3 Hwem
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Hwem kunde gissa/ at War Sial
Skull' wederfas wid sädant wal /

Da hon mcd sorg sig mattat:
Da SwerWt ljft en Onkia war/
Den sinä bleka kinder har

Med grötand' ögon twattat.
DäGewNetiMggansatt/
Af mycken Motgängs möda mattt

Da Biörnen fasiigt wrckla;
Hwem kunde desse gladie dar /

Da Ornm rof i Mona bar/
I fina tankar mala?

Sa Zrat7 grät ick längre me'r /

Tag ftan de Pjl-tran Lutan m'r/
Och glädDig Swer'ge ater z

Men/ ar at gräta Ditt beflut /
Sa lät Din' tarar ropa ut:

As glädie Swer'get Mer.
Imderdänigste wördnad

Af

Sam-
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Mamdräktighct
Prisat

Da
RÄNTE/ och PROWIANTMZISTMEN

Ähreborm och Mlbetrodde /

Och
Wreborna och Dygderika Mgsru

Sm FörWing stMste/ som flichdei Malmö
dM 2i. Ivlartii Nhr 1716.

m ssod af LridsensMne U/
Som sine KiMor bärt i tuftnd' back,r sprider;

Kring KarliMtcns ftranddch strida Strömmar gä /

Hwars krökta stig stg in ° och under lorden wrider.
Hon stöllier af sin wäg Förtretlighetens wsg: .

Hon hialper Enssighet fitt tunga Ankar Ma;
Dess tragna Fjkstmdet man aldrig stilla säg /

hon Mt Mödans KA i Nöjecs Wjkar twcktta.
Hon
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Hon wetccr Söder Ut at Lyckans Morgon'Land;

Frän Wanstaps Paradis hon för' de syra Floder:
En liustig Samje - Wind den susar wid dch strand /

Och sielf Walsignelscn gte'r hennc Namn af Moder.
Dcs Trohets kilon bar det rena röda Gull;

Oes rjka Qiöon af en pmmg fettma swaller f
Des ftista «xäejcel mcd Glädic fiödar full/

Des wlda RupnraceB i jdcl Frihet qwäller.
Hon ar den ?3äus, som de andre Floders Drott/

Med den Wart Wal u'r en ock samma Edra fiyter:
Des dalda diilp ar just Wär Sallhets wissa mätt;

Dcn sc'n sitt dyra namn i alla dygder byrer.
lag ser en hägad Man med Trohets Pal försedd/

Ro enstm af och an pä henncs Lugna strander;
Dch Lyckans blida Gunst ar icke obcredd /

At wift honom Wag och hialpbenagne hander.
Gack for: för foglig Wind / och fjk till önstlig Hamn

Herrßrudgum/ I/ somwill' hwadSamdracklgaller/weta;
Men emor den I nu med Fagnad fä i famn /

Lar' i Samdraktighet I säfangt Makan leta.
Nu i en lyckliq stund/ I lyckligt Salle Twä;

Sa lange lordcn stär och Aston - Solcn saller:
Sa länge dagcn lys för Nattens mörka Blä;

Sä lange bliswe ock E'r Lycka aldrig aller!
Ock st'n E'r wandrinq här i Werlden ar förbi /

Och tili en annan Werld I Eder Wagen tagen;
Sä läte BrudgUMMM/ E'r Samdrackt lönter blff

MedGlants afSolmsstienpaStora Bröllopschagen.



Nar alle Hiartan satu bli'af Kiarleks Eld i brano:
Dä lar' dtn ratta Gyttne Tid gä up t hwarje Land.

Skpldigst förebildat
Wid

Mitin Worgmästarens hariStapel^Staden
Malmö/

Den Edle och Högacktade Herren/

Och
Edla och Dygdbcrömda lungftu/

Bröllops-Dag i Lund dm 17. äpril 1716.
Af

1-?.
yrand Hwirftvel-Storm sig spandcupp l jsar/

Och Hafwets salta Wäg den koka i silt SkllM'
Man hörde ohördt brak afHimlens dunder-Kjlar/

Och Mörker war dec Lins / fom sags i alla Rum:
Hwem kan m swärar' Tid af Tidftns Läligder weta/Nn da man all sin i aslmaniSorg mast' leta!
Har wille Wt.qgen ej de höga ceäer stona /

Där blef Wärt Lejon i sin Frihtt omberandt:
Man diarfdcs waga titt/ at ttaka,Swer'gcs Lrona/Och ingm drömde knapt/ det hanoa stull'/ som handt.Dock lyscr dagen upp; an blas ett strek at öster/Och Ryktet blyges wid sin' Hesa dubbel- Röster.
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Nu will War Lager- Cranh ä nno sig fmfnsta/
Och Myrtt- tran halst stista gröna blad;

St'n Ondstan/ som i tid i gmmlot Watten fista/
Mast' sicls daran (ho wet) at pröfwa Warma bad.

Wi lcfwa/ sHimmcl tackt) i hopp om battre Ödc:
Ju tyngre Wahrcns sorg / ju drygar' gröda«.

I Dyzd-förente Twä/ som tankcn winnaTidm/
OchKiärlek titt sin Strid i wäullg relan sör';

Ett Strid/ en kicklig Strid/ mStrid/ somframmrFridcn/
En Fnd / som halar Ro/ en Ro/ scm Upror giör.

TM Srrids! mig tycks förut/ at dct E'r Seger galler;
Och hwad nödwandigt flier / dct sticr ju sörr ju Heller.
Hwadgiör/ atßärge- Hall tillStridsmotBarget cägar?

Hwad giör/ at Barget Strid mo: Barge-halluWr?
Hwcms Under - makt ar det/ at barget lsgar?

OKiarlet(kiarPe Skatt) ho wet/ hwao duförmar?
At Hafwen haswand' gä / at Bargcn bliswa rädde f
Det är din Wärkan/ och det Mr dct Frö du sädde.
L)k som wid Strä/ wid larn witt nastg?

Som Sole«blomman i sin Sol sitt tycke har;
Sa gwr du ock/ at Tws sm' Sinnen sommanfasta/

Du är dm Tredie Man emellan alla Par.
Men lycka! at du har sa jcknt och fogligt delar/
At hos sa ljka Twä ttält ingen ljkhet felar.
lag wet/ at mängen M den tankan icke truttt/"

At han i Sinnet haft na'n annan kiaraft bU'.
Mm tror / fönnams Mör/ at HiMlen annors flutit /

Dar upp om Solens Blä/ dar giör's WM Mrt.
Hast
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Han söker stadig dygd/ och hwad han söker finner/
Och stadig är hanMf/ som Bärg i Striden Winner.
Hwad mer/ om de / som lcirdt med krusta läckar stanza/

Och ssapas med sitt ssap'/ Hans tycke gätt fö bi /
Som lardt sitt snett och bredt i kors och kröke krcktga/

Som yfwes ät där Matken hwtlar i;
Dock dygd» berömde Mör/ I lär' mig ltrsiikt lana;
Ty desse rader minst tili Edert Läf« oro tienä.
En arbar Sedighct / dcn Af- und sielf mäst gitta /

En Man/ dm Fljt berömd/ och Dygd fulltomliggiordt/
Den iutet mindre lardt äu Lyckans Gäftvor spilla/

Som tanker mycket mer/ an som han talar stort.
En Mö/ hwars arfde- Namn afSttidsberg warde gifwer/
Hwars annars Min och Dm i ljkste ljkhit blifwcr.
Wal! den sä wal sitt mahl i Malmö kunnat hinna;

Sal den! de Lunder giör sa lyckttgt satt som Lund z
Den Herden mä i Lust bli' ett mcd jm Hcrdinna'

Kom! (hwi fördröjer dn?) o högstförönstte stund!
Ach Himmel! unna Osi en gäng den dyra Friocn:
Wänd allas Hog ftän Strid ! och tili den kiara Striden!
Den Strid/ Förente Twa! mä bli' E'r rjka Seger/

Den Segren staffe E'r en högstförlanMd Frid?
Den Friden ftamje Frögd; den Fl ögdm bli' ej seger;

Men stynde Eoer till den ratca Gyllne Tid;
Dm Ma Gyllne Tid/ som da lär' först begynm/
Mr allas hiärtan/ ljksom Ett/ i Kiarlekbmma.

SZ Det
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Det ostyldiga Wibnets Veger.

Wld
Kongl. Maj:tz Tro Måns och Ofwerste ,

Walborne
Och

Nögwälbcrna Mrdkens /

Wröllops
Sem siiedde den n. n. iM förestält

pä sin Thron
MedenOstuldsLager-Crona/

Hos detWwN/ somkallasWoN/
Hm' det elliest ömt at ffona /

Har dock med sin tysta makt
Största Hialtar nederlagt.
Namna mig af Manna-mod/

Hwem/ som haften Kiarleksgnista/
Hur' han wan/ at bada blod/

Som cj har mäst Grymhet mistä:Som sig ej mäst bunnen se /

Wundna händcr willigt gie'.
Dm



Den ej hwaffa swärd och spjut
Hint för nagon del förstracka/

Wägar Oskuld mana ut/
.

Under twanne ögon tacka:
Ogon/ hwilkas milda mm
Fangat hiartat pa 3v^i<M.

Man I af E'r tgppre Far
DyraFröken Mandomwarswa?

Lät den del Han dari har /

Son och Swar-son hallrearfwa/
Och fast Skiftet stier bland twä/
Fa de bägge nog anda.
Swage Kiarl/ hwad kallens I?
,

Som War styrckia sä betama;
All sin Lifstids Fange bli'/

Det kan I beqwama;
Dock ett lyckligt Lari)2ri,
At i Frihet bunnen bli'.
Edre bojor/ kiareTwa/

Stianke Sr en lindrig möda!
Och E'r möda ma besta /

Till at ftögd och winning föda;
Frögd/ som ingen Andring wet/
Om ej asFörnöjlighet?

S 3 Sädant
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Sädant stär Ert Wasend' an:
Sädant härmar Edre Seder;

Ingen ting mcr ljka kan
Swam mot E'r dygd och heder.

As E'r stadmhet kan fts /

Hwad för Ode M will gi'es.

Dock/ E'r wamar nagot nytt /
Skiöna Fröken ivl^^l^^;

Fast I nu Ert stand förbytt;
Byt dock ej E'r gamla Wana j

Mins den mildhet/ som I arft!
Glöm ej/ hwad I sielf förwarft!
E'r Fru Moders hiartelag /

Och den Nad des Ogon dela/
Mä ej nänsin nagon dag
I Ert Anlets runda ftla!

Sa stall Sallhet hos E'r bo:
Lycka wid M ÖnMn gro.

Himmel/ uti hwilkens Rad
Ware Wärk och Anstag stiftas/

Gif Wälsignelse och Md/
OchlätDesseLyckligtgiftas!

Gif ock i War kärta tid
Landet Rolighet och Frid.'

För



Mör bleta Nad/ m Nröner Rrantz/
Fömäme Hcmdelsmannen häriKongl.

den Stockholm/
Den Nhreborne och Högwälaktade/

Med
Nhreborm sch DMdädla Jungftu

Dll en Kiarlig Sackmanlefnad inwigdes/ Som stiedde
1716.

Hwarjamtedet Wets fullbordan/ <omi SorMftr--utlofttzades/ blef mndrat/

wM dc VMr gro/ som Sorgen bsekn gtordt;
Det mäln/ftmi WärLuft/ sitt lwckaMörker Dde/Af Morgon - MMns Lius förströs och stingras fort/Och änVtlig sts dm dag mnt Säng-Gudmna fpädde.

Nu Sänger all/ flärpa E'r Lute- stranger;
Hwad ar/ at man st tidt pä wide-Harpan hanger/
M Slamoch Toppfln ckndringunvergä/

När Hilnlens Wrede wtll den stramda lorden ssaka;Och M I sielfwe M/ sorälsttt Wanner TM/En Amrdning af den dryck/ dar alt ar Galla / smaka/Sä tyk's>ck tider bll'/ fin sorgse Höst sorqam/
Nar Guv af bIM Blad"wlt Gröna Orantzar flata.

I daj-



I dajlig'ste for alt/ hwad namn as höghtt bar:
I fagre Blomster I/ afSkiöndcts Rosen-Lundcr:

I äkta Lilljor / som en Ostulrs purpur kla'r:
I Wär fötwande Tids / cch harda Ödes Undcr/

I spada Folck/ som alt frän Werldsins första Linna/
Gtordt syllcst for det ros/ som agnar cn Gudinna.

Hit med en Crantz/ den ej sä nysi sin Ljke sedt/
Dar naita handers fiit/ pä Nog/ mä intet ftla;

Dar allas tycken cch behag mäst' giöra Ett;
Dlir konst sin kunstap will med sulia Giöpnar dela';

Dar Wanstlighetcn ej sin Spinnel ° wlif tör nasta /

Och inga wisina bla'n pH hundra Nhr sig fasta.
En Cranh/ den Dygd förticnt/ men Blygsel ej begiar;

Den Wrbarhetm arft / men Höftighet försakar;
Dm Glömstan mcd förakt och spätsta trotsa lar/

Samt ewigt te E'rt Las/ I Twä utwalde Makar/
Ere Läf/ som i sin Wäxt om Äloren wida stridtt/
Och intet har gcment mcd desse larne ° tider.
En Spegel lyser E'r/ I fläste Venus- Varn/
I hwilkens dygd man kan sig tacka Mner wallia;

En/ den silt Sinne snart i sielf-inbillnings garn/
Tör wal sin strymtans Lars/ mot tidig änger/ sallia;

Af Lv2B Ester - att se'n nn ett rarr exempel,
Och wchran kians igen utaf sin akta Stampel.
Förfarenhet i wett/ Betänksamhet i Tahl;

Diupsinnighet i Ord / och Skicklighet i Seder;
Tillgifwenhet i Tro/ Försiktighet i Wahl;

En blödighet i Dygd; och Stadighet i heder.



Langc Läf i karta Ord/ hwad öfrigt/ ar onödlgt:
Den krusar osta minst / som kruftr öfwerflodigt.
I Adlingar/ om iag ej Vnglingar stulr sagt/

Som ha'n för Helg-dagsstd / i Wmd och och wadretsoratta/Nar Alderdomens bruk I kastat i Förackc /

Fast i fäfanglighet / I alc E'rt moäe twatta /

Sen har en Brudgum fran det nu snart Franfla SwerMSom iin har stadighcl i sitt förswar och warje.

Värt lned C'rt hwissl och hwäs: den Eld gier elaktAt Axlen med en butt en Fraä till nacken höja /
Det bar E'r utas en Swenst- Fransos/Som inlänstt oförständ med utlanstt flard wjll röja*An Fiadreus Lek i mun / tänk hwad meriee till heder/Had' I en Fiadcr titt / fa wor' I Lyckaus Smeder.
I lärcn/ twifwels ftitt/ min tcxe och eirul gi'e/

?oerer suöga ne'r/ de waxa nu som sivampar/
Man kan dem jallatt gra/ men tiokt i fiunet se/
_

Dock dra'r mg Nsnan ej lill TiWs/ fast hon mig trampar;lag stallcr det berom mig häldre för en Regcl /
I hwilkets bild Wi sedt sicls stadighcttns Spcgel.
Ett sädant Hhre - Läf hwem wardigt winna far /

Det lyser ogemcnt i KrantzM för de Tacka/Der racker lange till/ dct wahrar mänga Nhr/ -

liggcr wäl till l>nws / som parlan i sin snacka /Dar mäste Mätt och Mahl en stund sitt Walde döllia -

Tvßyktet/ Nykcetar/ som Tiden langst witt Ma.
T Foral-
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Föraldrar / Ach i at I den lmgnad ej fätt st /

laq tror/ E'r mmkna ben till ftögdt Grafwen fika;
I Börd/ i Stand/ i Namn/ wtttharcnljkhetstie/

Brud/Brudgum/BrudensFar/ och Brudgumens/
altljka

E'r Asta torde Vtt/ det tcrd' E'r Asta hugna /

Om ellicst ktansel Ms uti det stilla Lugna.

Men I/ som bmlpens at/ E'r stada,ratta opp/
Och Edrc Fäders Stamm/ mcd ftista Grcnar bylla:

Som wattnen deras Grift/ och bland ett twifwel < bopp/
Mitt Löfte/ wansbehag/och SielfSr önstanfytta/

Gär bärt/ at staffa fram de Barnc-varn i Husin /

Med hwilkas dag gär up de flackle GRUBBste Liusen.
Nu Sunnan bläse lugnt/ E'r Himmel blifwe klar:

Förtrel och Sorger mä langst bort lttt Fiallm wika:
D« Mrcbasta af alt godt/ som lorden har/

Mä giöra E'r i Wärck/ t hopp cch tanckar rika.'
Och trcr/ at E'r gär wäl för alla Eora dagar /

Det gär E'r wal/ st framt det gär/ somGUDbehagar.

Wtt Wöllopp
Och

Un Urbllops Vkrift.
Atta dagar ester Brölloppet i Lana den 27. Kuuam

af Nhr i?'?.
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Dä
Wandelsmannen/

Ährebome och Högwalaktad

Med
Ahreborna och Dygdälstande lungftu /

L^K^N,
Wtt Wröllopp

Förnamligast med vcn till Cana budne Giasten/
WEdan Brölloppet i TaM

Rtta dagar äldrigt watt /

Bles ett Bröllop uppenbart /

Ester gamla Werldsens wana;
Dock / at man det sa förstär /

At des älder raknat blifwer /

Nu när Tidsens Rakning strifwer
Siutton hundra Siuttsn Ahr.
Med den rätta Bröllops Giästen/

Som har wigt det första Par /

Och i Tana synlig war /

Den Propheten och den Prästen
T 2 Samma



Samma Bröllop firas mä:
Först och sidst ar han wäl buden /

Det lä'r Brudgummenochßmden/
Sielfwe fram ftr alt förstä.
Ty / sä ftamt E'r Ma lefnad

(Som dtn ratt af Ma si)ns/
Ester den med GUD begyns )

Skall ha' lycka/ lust och trefnad;
Sä Ml ockiett för alt/

Den försorg / afGUDSFöreninZ/
Efttt Skriftens egen mening/

Eder wara anbefalt.
Waren da i hiärtat glade:

Glade at E'r Wigmngs Fest:
Glade at E'r Bröllops Giast;

Himlen hämme Sorg och ssada l
Dock Sr Tärars Wattu -Kar /

Om ibland här öfwerfiytcr/
GUD Ert Wattn i Wjn förbyter;

Lagar/at det lagomt dra'r.
Se'n/ när Edre Bröllops stlmdn

Här förbytt silt Bröllops Ähr
I en cwig Bröllops Währ /

Bart i ZwNs Bröllops Lunder
Af



Af alt hiarta önjfar mg
E'r dc ratta BröllopS Klader/
Da Wi möta Ware Fader /

uppftLambetsßMopsdag!!!

Wonst HM MMe Nottn.
Föreftall

Mcd

Umnmanwigdes /

Som stiedde i Stockholm dm 23.

MOllstP/som sitttvardeNamn/
Assedelst Flit ochLärawunnit/

Da hon först i Wödatts famn/
Minst det lma De jpunnit/

Blir chAlder aldrigtrött/
Aldrig af sm ftit förnött.

T 3 Tidsens



Tidjens Wana/ Werldsens Lopp/
Och de mörka Skiftnings Oden/

Mangen Konst ha' hunnit opp /

Blifwit den en dryck till döden;
Men af Mödans warma fiakt/
Har hon bljfwit aterwakt.
Konsten ährarallaAhr/

(Hwar hon ellicstKonst kankallas)
Pryder Grä och hwita här/

Med detNamn: Hon är ej allas;
Ty honaftas afbeswär/
Och har harda dagar kiär.
Äldren är hon aldrig tung;

Ungdom heter hon en Ähra;
Lika gammal/ lika ung/

Kan hon sig och sinä närä;
Blottafmitzbrukardetswjk/
Stundom fattig/ stundom rjk.
Annars den sm kundstap lärt /

EjdenGyUneßättenttyter;
Arbet är det Arf bestiärt /

Som af rjka Agor fiyter;
Ars/ som aldrig Mor och Fa'r
Sinom Arfwom samlat har.
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sig siclftvan ärfwa far /

Och sin Handers Giarning dyrka/
Wisar dar/ at Konst bestär/

Kan mcd Winst sitt yrke yrka;
Mödan smakar honom wal /

TrötterKropp/ m styrtterMl.
Fast min Fiader ej är giord/

AtErtLaf/ Herrßrudgum/prisa;
Diktat Tahl och Lante Ord

Har för denna gang ej spisa;'
Hör iag dock/ hwad troligt tros/
Eder KbNst i rop och ros.
Men iag kastar giärna Lof/

Wet det will min M ej bliflva;
Ware nog till mitt behof:

Det är Konst om Konstee
sirifwa.Tiden aftven styndar sig/

Och till siut will mana Mig.

Ett iag ej förtiga ma/
Som Er Konst till Lius will ttda:

Nu all Konst I öfwerga/
När I Er m Wan bmda;
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I lar' rädgiordt mcd E'r GUD/
Ty I fa en wettig Bmd.
Där m ährbar Sedighet

Hwilar uti Hiättat inne /

At af minsta Wink man wet
Dömma om ms hela Sinne;

Där bltr wist förnögt at bo:
Stadig mm', upritttg Tro.
Hennes KundMp/ Edett Wärf/

Qch Sr bagges alt tillika/
Lar'ej täla Ert fördarf/

Mm om Wind och Wagm fika;
Nar E'r Konst sa ense drar/
Kousten Gyllne Botteu har.
GUD/ som endast Konstm tan/

AllCrKoNst ochKuNdstapböjei
Till dm Kmdfkap/hwaraf man.

Mä första Ert fulla Nöje/
Ndje/ som fullbordan ta'r
W all Konst bli'r uppmbar.

I-r.
Nolms
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Oolms Markan i IMi WMad/

Uti
En Brud-Strift

Hfwer

Ahreborne och Högwälaktad

Och
Ahreboma och Dygd-Edla

Da
Ahr i/i/den zo. Deras Menstap bestöts; anmärkt

Af
I. r

WAr SuNtMN med ett Ma fts f
Solens warma Lius /

U'r dahlen Graset lackar/
Och JordM/ som med snö war takt/
Hon lagger an fin gröna drakt/

Soln Pcrscrs Silke pftckar.
När Lärckeckirr och bäckars fall/
Till eller äterstall/



M O)

De närmste Bärgen mana:
Och MeN blaser bubbel - stum
Uti sitt Wäta Watu - rum

, Och wida Wadie - bana.
När späde qwjstar ffmta fram /

At af de rädde Grenars stam
Till Lifs a nyo ledas;

Och M sm Winter-naknatopp/
Som War upständelse gie'r hopp/

Där Glädien tillberedas.
När Swalan med den hwita Swan
Wid Ährstns Tid och Wane wan /

Besöka Wära Falder:
Och BIM tyngste Systan Ha 7
At af de blomster hanning dra'/

Som M i gröna Dälder.
När spake Hiordar drifs i Wall /

At om GUDS egit las O stall/
Och fig i Marten hida:

När Wlldt och Tamt pä Wägen möts/
Ljk som/ da ingen Af-und stiöts /

Man gar om OndstanS sida.
När Diuren/ as en innig brunst /
Hos sinä Qwmnor sökm Gunst/



«OF(s?)
Och utaf Kiarlek ryta /

Samt spegla sig af upbläst mod/
Wid Hafwets strand och stalta fiod /

Dar de fin Alstog syta.
När alt / hwad Lif och Anda har /

Halst twa om twa och Par om Par/
Fölgs at i Luft och Skogar:

Mr BloMMorwäxla blad om blad;
När Grastt/ under Ragnets bad/

Sig kiarligt sammanftgar.
Da aret lätt at understä;
Hwad halst Naturen syftar pä

Med sadant Spel och smicker:
Hwad under siike Warf beror /

Nar Eld för dem i Wattnet bor /

I blod och Ädrar sticker.
Och/ om sielf SoleN nu pä nytt /

Sm Wättas bleka Hy förbytt/
Och lorden Warma delar:

Om Kiarlek deffe kroppar rör /

Sa tycks mig js det hiartat förVSom Kiarleks kansel felar.
Hwad under? om I KIÄRE TWÄ
All Werldsens fotspär eftertra /

U 2



Och Wahrens pris mstämma:
Hwad under? om den Älstogs stod
Nu rinner i Ert rena blod /

Som mgen an kan hcknma.
Dock med E'r dygd mg wittna wet/
At minst utasLattsinnighet/
I ftdant aktat gwra/

Som I nu giöre och ha' giordt;
Fördenssutt stynder/ stynder fort/

Djt I E'r stynda böra.
Nu wal/till Lycka! Lycka till!
Hwar halst E'r Lycka lyctas will/

GUD lat'E'r lyckligt lefwa!
lag önj7ar E'r tangt mera godt /
Än at alt Brudfolk btistvit spatt/

Se'n första Bruden/ Lva.

Ueröm
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Meröm
Atjkillnad i Wandel/

Dn
( Under ett Lyckeligit Brude-stifte )

Mörname Wandelsmannen /

Här i Kongl. I^elläcnce. Stadm Stockholm /
Den

Högwälaltade Hemn/
' Mcd
Förnama oss) Dygd-Cdla lungftu/

Sammanwigdes
Den 17.LeptemK. ,7«7. FörebildatAf

5^

MM Hederwmde Folck/ somE'r mcd Händel närm/
Som med förstatt och statc pä manga tunnorGuld

E"N Af- srd spriden m/ ochintet nm begtaren/
Nn at för rcdligt Namn hos Naftan M i Md;

Bland hwilkas Kram man ej de Wahror ftfängt leter/
Hwrs Trohet/ Sannmg

hete?.
U 3 3
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I bygqcn Staocr op/ I öken Nlkets Rcwta /

Dra'n Landets Intrakt/ ock forhöjen Kungcns Tutt;
Dcns Lön ar saker/ scm af E'r har Lön at wlinta;

Utaf en stlcillg winst bli'r Eder bargning full.
Om alle mwre Ständ af E'rt sin styrkio läna/
Sä trcs; at oförstl)lt I mängen äftast ttana.
E'r hand man utom > Lands bland ftäm'de Släkter kianner /

Där stleppas ut ock in pa Edre brefs bewjs.-
E'r Astomst har ibtand/ förut/ ofödde Wanner * /

Och af sin Faders Namn tros Sonen i ?3ris.
Hur' Me Edre Barn/ som där sär Sat at gladas/
Nar Swenstas redlighet af Fransta tungor qwadas.

Med WaM Wäxel-wjs I In-och Ut-M'shandlen/
Hwad lM och oljkt ar i Sölf- och Koppar Mynt /

Nu Zedlar mi Guld / nu Guld i Zedlar wandlen;
Och om sin wissa Sicht bli'r mm drögsmäl synt;

E'r ftlar aldrig Tro/ pä andras Tro I ljten/
Och hur' creäiten siils/ I dcn ej sönderfllten.
TM Evert Moders-mahl är minst E'r tunga bunnen/

Hur' wäl det högst i pris af E'r warderas kan /

Man bli'r i Swer'get Swenst/ i Nollana Hällandst
Uti?öt-i8 Fransos/ i Engelsman /

Man halsas af mäng' Spräk med dcm man balsar äter/
En Konst at latasa/ som andras Male läter.

') De barn sägas hafwa Osidde Manner/ hwars Föradrars Zoba
Namn. länmar dem hos Eftertommande creclir.
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En Ndel As' und ' Mig lned harm och anger fiker /
At iag e/ armcn bögr till Eder rika plog;

Alt tyck"s det hälla härdt/ sm' Ngor Kiöpman öker /

Han kan/ förman Tienst/ med tienst/ förtiana nog^
Men i st swullen lord tord' Säden M trifwas /

Och dec kan battre tros/ an der as mig kan stcifwas.
At hafwa fardats kring sä widt som Malar'n ftyser /

Och halsat pä Bulmn där/ som KlMgs- hatten stär;
Och/ at oar snikenhct uti ens Händel lyser/

Man strart det Läf-ord af en färdig Kiöpman fär/
Det hinner icke titt / har höfwcs mer till plogen;
Da wor' en ringa Konst/ at bli' i Händel mogen.
Nej! langre bar'ct ftam / det kästar storre möda /

Det sororar mera swett/ det krafwer mänga M;
Förmögenhet allen' kan ej det foster föda /

Förständ i Kiöpmanstap Förmägan öftvergHr;
Dm Konst/ at se forut/ bör wara Handlens ltgcn;
Dcn störst och ypperst ar / är Thy mäst angelägen.
Herr 6K11.1. det Läf/ som I af Kiöpmans kundstap tagen/

Dec waxer utomdes/ at iag det rosil mä;
Ty tror iag/ at I ej min Scmning mffbehagen;

De Lante Fiadrar halst at Swanen illa stä:
Zag wagad' mig ej ftam/ sä ftamt iag borde waja;
Men den med allwar far' mä alt i Synen saja.

Hoe
* 5Ac non inviäia, lcll «mulano»
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Hos E'r will mgen ting med fördehl sta tillbaka /

Af alt hwad namnas kan/ ssm giör en Kwpman stor/
Försichtighet för' bok; Flit wet om Winning waka;

Förstand och Laf-wärd Dygd bestyra E'rt oanroir;
Förmagan gier och ta'r / den fordrar och förnöjer;
Och enotwungen hand E'rt hela röjer.

Säwill ocklyckligt med Er Kmrleks Händellyckas/
E'r gies en Dotter wackra Hus/

Hon ar E'r ensnm ward/ hwad stulle likar° tyckas?
Md Henncs dygd bli'r tandt de lwanne Mte Lius.

För Brudcn enstylr bord' en annan Vrud-ssrift dikms/Och ratt till Qwinno»Läf m högre Konst sorpliktas.

Hwad stall man önsta E'r? som mgen fördehl ftlar;
Hm' kan dar fyllnad gi'es/ som ej befinms brist 3

I agen öfwer nog till alla Lyckans delar;
Dock wet iag ncknna ett/ som I med andra mlstl

Ett aret: utom des mäst' Ödet för E'r bucka.
Om I ej efter Fred med hela Ritet sucka.
Fred/ Himlen gifwe Fred! deswärme-Andarsrasa
I mörker lindas mä / med tusend' fasta band;

GUD störte Fjenden/ som?K«r2o, med fasa /

Barmhartighet se neo till Wärt förtryckte Land!
Sä kan iag spä förut: Ett Lyckligt Brude -stifte /

Och Edert Barne-Dop stall prisa Edert Gifte.

Ryttet



(65) De.
Uyktet till sin Wgn och Nannmg

Vestrefwit/Wid
Högaktad

Och
Dygd -Edla lungftuns

Mfr. VL
1.N0UT1.5,
Möllops- Wögtid/

I Stockholm den 19. NavcmK. 1717.
Af

1.5-
WlEt ar ej Halstia Sant/ som Wäre Tider liltga:

Och mastedels är Lögn/ as det de saja Sant;
Ty Gamla Werld ha' Folket bltt sä ssuga/

Och alt hwad handa stall / det witt de weta grank
Nu af de GEnings- mahl/ som wäcker"/
Sitt Utrop Ryktet ut i Lögn och Sanning stracker.
Det rinner hastigt opp / det mognar utan möda/

Som Ogräs lika wal i Ny och Nedan trifs;
Utaf sitt egit Frö har det sin Wäxt och föda/

Des Ltf bestär l det: Det talas och det strifs.
~

När Fsrwetts-siukan sat wlllia lveta nytt) bryter löst i Glsinmgar/
!awarer därafßM/ hwars egenstaper här bestrifwes.



Det tar/ dar imec ar: och hwar det tryter/ ,

För niugga hander man förgiaftves det bcstyller.
Det finnes swart som bly/ och ar docklattsom fiader;

Detsiineswektftm Wax/ ochardockhärdtsom bm;
DetLes st tungtsomlarn / och är dockwigtsonsjvader;

Detkiannes stiört somfnöst / och ar dockstarkt som sten.
Och at des warkan tnot dcs Wäsend' ar sä stridig /

Bet tror en hwar/ som l Föt ständ är nägot tidig.

Det hwilar utan stmn emettan Moln och ssyar /

I Wader och i Wind der bygger och det bor /

Hwad det i Sta'n sagt Sant/ ar Lögn i nafte byar;
Hwad, det pa Landet Lög/ i Sta'n man troligt tror;

Sä föd'sdet oforsedt/ sielf Tiden ar des Moder/
FörwaxliG ar des Fa'r/ och Lögn des aldsta Broder.
Llkwal det mettan - ät för Ratt och Sanning rider /

Som pärlcm till fin Waxt afWagcn stöllias will;
MGisimngi sig sielf/ scm Lögn mot Sanning strider/

Bock kan dar Sanning bli'/ nör Sanmng faller till.
Iu mer ens Rykte giör's / ju mcr det mangen gaqnar /

Det gier sig Hwete ock bland Tätel- ftö och Agnar.

Hwem wiste grunda ut/ när Rykltt gnmda wiste/
Hwao ej begrundas kan / och ej af Gisinmg sts /

At Brudgummen (sorr'n ban sin förra Maka miste)
lungftu-Brud till Man och makaFes/

O! af en sallfam tid en fallsam Rykttts blanning/
Hwad dawarstörstaLögn/ mnudenstörsta Sanning.

<Z '(64) W»



M (6f)

Har mä ej 'Af-uud sis cn widrig tanka laua/
Hon ta'r sig fMng sorg/ at bli' mcd lnig bekant/

Sä sramt/ at denne rill gagns stllll' henne ttana;
Sa wor' min pläga/ at lag strifwtt LögN ych Sant;

Nej; träh/ at nägon glöd/ sä ren och mera atta.
Menhwad
I Salle Twä / som sielf de bttndas Gätor fyllcu /

Och öfwer Owäns rop dock rakat i behald;
I glören wäl/ at I ej Rykttts Ulrop styllen /

Det bör berömmas wid st solt och läfligt Wald;
Herr Brudgum/ oin det stilt en Maka wid E'r sida /
Och gi'er st god igcn/ st är dct rätt I lida.
Mitt hela hiärta glad's/ at Himlen E'r förcnar/

lag wet ej hwem as E'r giör mer den andre Sall;
lag wet med WiDct ej; ly Tycket bagge meuar /

sin kiare och jm
Det wct iag: Om hos en afE'r stull' nagot trym /

Sä lar'/ at dcn far nog/ I m.d hwar annan
lag kunde E'rt beröm i tuscnd' radcr breda:

lag bord' ock prisa Son assa fölsichtig Fa'r:
lag borde Fadrens frögd afMagens Walständ leda/

Och wist hwar mot an / hwad fördel Bruden har;
Men Dotter/ Mäg och Fa'r/ det lika myckct waga/
De ha' det största Ros/ som minst därefter ftaga.
All LögN *)/ som Folcket till E'r Walgang kmma gissa/

Den blifwe Sanning förr'n dc hint den sattune spä;
All Sanning som dem om E'r stada will förwissa/

Den blifwe Lögn/ st widt/ som Lögn är Sanning> fta/
*) Har strstis LögN och Sanning/ icke som de i Olden lyda / utMsn wida s som förr sagt) de af GMnaarkvnna lcina hwars annars Namn.

H - Och



Och si! hwad stull' mg wal E'r kunna önita annat? , -
M Guds Ords sanning bll' till E'r förkofring sannat!!

MNg Mig? Ho giör sig bäft bckant
I stadig fiyktighet?

Hwad ar: SomgGr/sägersant/
Som wet och intet wet:

Som ofta ärbad'Lattochtungt/
Förtiänar Last rck Ros:

Som llka gammalt/llka ungt/
Med Tlden flyr sin kos?

Eho/ som HM detnamna mä/
Och wet hwarafdet giörs/

Dens Rykee stall i Ähra sta /

Sa lange Ryktt hörs.

Mt Qssyldigt Wiämt/
Da

Nandelsmanneu
Ährcborne ock Högwalaktad

«M (66)



Med
Ähreborna och Dygd-Edla lungftu

M)r 1718. dm Ig.^sovcml).
Gammanwigdes/

Skref deras Hörsamme Tienare/
En Wan

)bKwd krammande.

MMÖrlat mig: Wanaßmd/
kW Cy iag af diärfsta siaget/

Willockha'OrdiLaget/
Om ej det högsta Liud.
lag de'r/ at dristigt jkamtafä 3
Mcn alt med mätNlghet andä.
lag tyk's dartill ha' stial/

Hälstiag War Bwdgum kiätMer/
M Wanner/

Och stylde äfwemval:
HansMo'r/ mm Mormors Moder

wav;
MinFa'r/han warhansFa'rfa'rsFa'l,

X 3 Ty
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Ty ma iag icke mer
Widlyftigtmigursäkta/
Min drijlighet förfakta /

Halst och mär iag ser/
At hwar för mig ett Tycke bar /

Sa nar som den iag hatlig är.
Men den gier iag god dag/

. Hos mig/ som wan at stiämta/
Är Alltvar till at hamta /

För Folk af sädant flag.
lag hedrar'n ratt som han ar tvärd/
Han far fin ranZ, som han ar lard.
Nu dygd - berömde Mör /

E'r ma iag minst förtreta/
I tunnen fielfwe weta /

At det mitt ständ ej bör;
lag hör och las af mängen Skrift/
Hur' man E'rt sacker kallar Gift.
Nej/ aldrig nänsin det;

Om iag sa räkät falla /

Will iag har aterkalla
Alt hwad iag ment därmed.
I fa'n mig stam och fän mtg rjs
Om iag mig giör sa Nasewjs.

Men
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Men hallre aktar iag /

HwadFolk/ som Man-folk äre/
Illistige och tware/

Uptäcka E'r i dag;
At I/ som listigar'ända/
Pa deras arghet matte ra'.
Ett har iag alt försagt:

Men det ar lika mycke;
Ty ett ostyldigt Tycke/

Mitt Upsät förebragt.
Den willigt räkar i ett fel/
För den ar saken lika hel.
Hwadtianardemtillßos?

Som/ när Iwredgens/ retas/
Hwaraflförstförtretas/

Hm' kan dens trohet tros?
Som med Ert Allwar stiamtatör/
OchhwadlMmten AllwaN giör^
Ett Folck/ somutansty

Sielfspinna u'r sin hiarnaDe Uptogv som I ärna/
Och giöra Sr nog bry.
De halla för en uplöst knut/
E'r rögda tanka tyda ut.
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Sa wmnga tycks de dli';
Hwad ttatzigt/ de mitzlyda:
Er spätsta de ej lyda.

En Mö för ostuld ftj /

Diarfs de till stulden saker gie';
Ett sadant Folk sa aro de.
lag will i deras Skrä'

Min tid sa nödiqt nöta/
Och med min Frjhet böta/

SljktSlap atundangä;
Det Slakte är mitt mitzdehag/
Och sadant Wäsend' hatar mg.
Fördenstull/ Adla Kiön/

I aldm-liufste Qwinnor/
Och dyra dygd-Gudinnor>

All trogen Kiarleks Lön;
Omz Eder traldom frjhet bär?
Sa lösen Ost u'r Wart beswar!
Se'n flall War tacksamhet

Upresa E'r ett 'lcmpel,
All Dygd till ett cxcmpcl

Och Aft und till förtret/
Hwars tillstrist blir i wunnit hopp:
Med dygd och Tro MAhraopp.

Wäl
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Wal dä! ITrogne Par/
Där I de bojor hunnit /
Som Sr i Troyetbunnit/

Wäl E'r! för Edra da'r;
lag prisar an Ert Wal pä nytt/
SeniagmiaStiäMtiMwarbytt.
Wäl Er! IWackmPar/

EnßrudafadlaSeder/
Som blir fin Man en heder;

EnßrudMlM/ sinen Karl/
Som med Förnuft regera kan;
Hwad lika Äkta Brud och Mn!
WälEr! IMgda Par/GUDlatErbli'sisällä/

Som I E'r föreställa /

At Gifte Nöje har!
O hwad för lyckligt HioneHag!
Som wigdes M E'r Bröttops-

Dag.

Wiär«
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Diarlcks-Ms/
Anteknat/

Da

sdel och Högaktad

Da

Med
Wälborna lungftu/

Wungftu
N^ll<3^li^l^

VON X^^^^l"
Uammanwigdes/

Som stiedde i Stockholm den 15. scprcnG. 1719.

MMI! du alstade makt/ Wart högst äsiunoadc Goda /

hwars Warclse witt cn kommand'Gladiebeboda;
dockdilt detWHrf/ fom pris mä med allone bara 3

Ädlast ast du och Aldst/ diggi'es den yppersta Ähra:
Kiarlek/ wyrdgdeDygd/ som Tid och Ewighethinner/
Som bad' början och siut af alt det stapnde Winner.
Längl om Nnglarnes Ä.,t dll dm Uprinnelse raknar/
Och ditt oandliga mahl eu standigt bliftm bttaknar.
Du ast Samwctcs hägn/ qcdl Upsats laftige Langtan;

Spstors harm/ Mr Tws ossadltze trMtan.Mdrens



Mdrens prydna och pris / all lwgdoms uphof och stamma;
Födder i Fredsens stund/ uti lek ochiallware hemnm;
Alt ditt stiamt är ej sMnt; mm all' dine bannor a' böner /
Traldom/ utan twäng/ man i ditt umgange röner.
Hwarföre stulle iag ej ditt läf och rykte befakta?
Nrbarhet ar ditt namn/ dar du ast Nbrltg och Ätta.
Med omhugsim och att du halst ditt Wasende rattar/
Egcu möda och sorg ditt jdoge arbete läctar.
Samdräkt och rolige da'r i dig sstt blifivande tanda;
Du äst/kartliga sagt/ war walgangs uphof och anda.
Nu I Kiarlige Twa/ som ssjkc E'r blldat t Sinne:
Wunnit ar alt E'rc hopp / tysi: E'r önstan är inne.
Gär/ glömmer ej bärt/ där I E'r Nlstog bcstute:
Kiärlek är alt; E'tt alt är alsinte/ da Kiärlek ar ute.

MWAr Biorken bar Fikon:
Mr Tallen, bar Kukon/

Och Aspett cirron:
När En-trä bli'Ekar/

Och Eken bli'r Palm:
När Palm - trä bli' Bökar/

Och Böken bli'r Alm:
När alt hwad omöjliqt är/ mojligt kan bls/
Dä stall ock wärKiärlek sin Wanstljghet st.

5.r-
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Mr Wörwande M/
Förestald

I En BRUDSKRIFT
Ähr 1718.

Werlden i de soma da'r
WDZtnnu m höswifl Jungftu war /

Ej wid fin Ähm fiater;
Mm lefde utan färgad stien /

Sa i fin' tankar kyst och ren /

Som oförkrankt i Later.
Dä war dm ratta gyllne tid /

Och pengen/ som man Mr fig wid/
Lag i fin mörka Linda;

Den blanka Malm kund' ingm an /

Ty fattigdom war dygdms wan /

Till girughet förblinda.
Wan lefde allmänt Angla-litt/
Och Nöjet giorde Folket ritt:

Mfiärdochfalfkhetsufwo:
Och Arghet war ej sddd dm tid /

Dä när Rättfärdighet och Frid
Hwarannan händer gufivo.

Men



Mm den har Afstied af Otz fatt/
Och med fin helgd till hwilo gätt;

Man tror som det och synes /

At nu Naturen icke mer
Ost sä fullkomna Foster gier/

Sen platt des kraft aftynes.
Som mangen i detrötta Ahr/
Den en otidig lusta ra'r /

Will sig all Werlden sanka /

Blir snal/ och far om fäfang fiard;
Sa tycks Mig ockMHr gamla Werld/

Är just af lika tanka.
Nu ftägas föga efter dygd:
Nu HMes fattigdom sor blygd:

NuWförKlokhetgiäller;
Den Gullet har/ han alt fbrmar:
OO osta wald för Rätten gar:

För Gunst sig hat inställer.
Sa röjer ock en allman nöd /

Med brist m klader och pä bröd/
Hwad Ode Otz förbider.

Sielf Drden tyckes wansthr bli':
Den Rita Siö är intet i;

O! hwad förwände tider?
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Mm I/ utwalde Wänner twa/,
Som alt det onda trätsa ma/

Och battre dagar hoppas:
GUD öke Ett till E'rt besiut /

Och lär E'r wäntan hinna ut /

Cils Fredsens Palmer knoppas!
Se'n lär' tvist/ med den wundne Frid/Annu den forna Gyllne tid

Framlysa/ hwad det lider; /

Dä blomstrand' stodo dygd och wett:
Da Tal och tantar giorde ett:

O! hwad för Gyllne Tider?
7.^

VrO
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Nraf-Mister.
Mre - Wtod /

Och

Urisi - Ntrift /
öfwer

HansKongl. Majch/ warAllernädigste KonnnOs/
Tro - Man och Rad/

Dell

Wordom Mög-Wdle och Walbome/
Mm numera hos Gud Salige Herren /

Som den 6. 1713. sm Siäl GUDi fi-nom Skapare aterstalte/ hwars lordista
Hydda den 8-darpäfölljande till

Grafwen beledftgades.
Uprest

Afdestillall wördMd/ änefterLifs-
llden/ högstförbundm Tienare/

5. r.
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till ctt cwigt Lif i en lycksalig stund/
farden ;

«A c?8) W»

Och i fast hopp pä Gud sin' ögon lad' i blund;
Se'n öswer Sexli Ahr han lefwat har i Werlden:

Dä saknades/ hwad man sälatt ej hinner sakna;
En Man/ hwars Like knapt i Wiberg länr wakna.
En Man/ som all den tid han leftvat / lefde wal.

Den l sitt warma bröst ett kiarligt hiarta hyste:
En Man/ som had' mftom och Gud tillgifwen Siäl.

I hwilkens giärning Tro/ som Lius i mörkret lyste.
En Man / som Makalös i Menlöshct war funnen /

Hwars Sol är wida up -i Nedergängen runnen.
Ach! Ach! at ft din dag frän Os for hastigt bärt /

Förr'n Aston «stiernan fick dttt Lius < mörker linda;
Din Lcfnad och Wär Lust war Os sä ljka Mrt!

Hwi witt' du dig sä snart mcd Wanstlighet förbinda?
Och sig dm salla Sial till Zions boning kringa?
Samc längt om Mänans Ring och Solens Sate swinga?
Hwi blefst du nägon tid ej längre hos Os qwar?

Som kunnat med din bön den Högstes wrede stilla;
Ho wet / hwad Gud mot Os ännu i sinnet har?

Ho wet Hans Ratttvjshet will fara med Os illa;
Ty gär du han i Frid / och stvndar dig till Graftva/
At du Wt ingen del mä i Wär Ofard hafwa.
Du har i lagom rid ifrän Wärt Salstap flytt.

Hwart da? Till ewigt Wäl och oforganglig Nhra;
I denna resan har din Siäl ej illa bytt;

Gud läre Döden mig ock samma Winning bära l
Bär



Dar lyserdu sä liust en nytand Morgonstiärna /

Och niuter re'n den del/ som GUD dig sielfhar arna.
Ty Dll / hwad timligt war / mänd' platt u'r hogen stä/

Och Himlens Salighet allenast eftertrakta;
Nu stall Din salla död War död Off Minna pä/

Och lara Werldsens WinstcfomDu har giordt) Matta.
Ty Werldcn är en Ward / som wet sitt Tahl förgytta /

Den Giasten mäste sidst med Sialen dyrt förstylla.

Ett Skiepp/ hwar Satan sielf till Swafwchströmmenstvr:
En smikrand' Delila/ som Simsons Osiird söker:

En klippa i elt Has/ som mängen Siöman bryr:
En giftig Etter< Orm / som sig illistigt kröker:

En Foglefangiare/ som staller Nät och stmror:
En Handelsman / som har till fahls förbudna Waror.
Den har Du ssuppit lätt och wäl igenom gätt.

Din nya Seger- säng kan Du mcd Gladie siunga /
Där Du i Salems Land Ditt rika Arfstap M/

Och stammer in GUDs Los med ren och hclig tunga.
Ia Din Ostyldighet har Lambet sielf forklarat/
Och Dlg GUDs härlighet i Himlen uppenbarat.
Men förr'tt iag lämnar Dig/ at hwilas i Din Graf/

(Som mig med tusend' stott mitt hiarta innerst sarar)
Sä stall min styldighet iag härmed läggia af/

Och kyssä sidst Din mull/ den iag bestankt medtärar;
Samt denne Minne - strift pä Grifte > stenen rjta /
Den Tidstns starpa tand kan aldrig sönderfiita.

3 Mrist-
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HMAr hwilar sig/ ben ftm sä Himmelst sinnad war/VER At man ej wärdigr Tadl emot Hans wärde finncr f
Den/ som utt sin hand städs Trones Fsrkla bar:

Hwars Lampa brunnit liuft / och an som liusast bnnncr:
Har hwtlar han/ och ar i mult n'n mnslad wprdcn;
Mcn Siälcn gladcr GUD utt Sin Himla»Orden.

Wid

Ztdel och Högaktad/

Den Kl. Ähr 1713/ Framgaf fölljande Rjm
7 Des

TM all Kiärlek hsgstfölpliktade Wan
Och Timare

HUMMV Olplicus, hör! gar du dm aäng?
stenar rörde med din Sang^

Och willa diur bewekte:
Som Haffens Floder kom at sta/
Nar du pa Harvan mände fia/

Och pa din tuta Ktte.
3/
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I / som af Skalder giören rop /

OchMnen dem bland Gudars hop/
Ntminswls bland pwpKcrer >

Som pa rarnalll Högder gatt/
Och Dikte. Konstett arfwa

Samt want ha' po«er.

I lanen mig owäldugt swar /
( Dar ej eljcst har

U'r Edre Minnen runnit)
Om I sä tyst-och liufwa flag/
Sä fina Grep och fulla tag /

Hos lllängen hartills ftnnit?
lag hör E'r alla swara rmdt /

At de bli't sädde mycket tundt/
l Som denne konsten atte:
Som pa ett dundigt wjs och sätt /

Ha' talt sa öfwermattan natt/
Och giordt det han förmatte.

Forlät mig min bewarde Wän:
Förlat! iag be'r dig en aäng a::/

At iag din Mull beswärarMed mycket och onödigt Ros.
lag wtt/ mg wittnar sielf dachos/At Du det ej begiamr.

Z- Wi«
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Will dock med ett elr flere Ord/
Ditt Stost/ Din Andelösa lord/

Allenast nu begraftva /

Som larer ock mig minner pä /

At iag stall samma Wagen gä /

Den Wag Wi alle hafwa.
lag tänkte icke/ at du stull'
Sa hastigt uti lordens mull

Ditt wäsende förandrat;
Dock gack förut/ och hwila Dig/
I tankar iag ren reder mig /

Och föllier djt Du wandrat.
Din Sol gar up i Ewighet/
Och ej af nägon Ne'rgäng wet/

Utidesalla Landen;
O! hwad förettklarstinand'Lius
Kringjken det stora Himla-Hus/

Nar som du upgasst Anden.
Häll Sall! fördenssullsalla Sial/
Dar du hos Gud mar ewigt wal

Och ast högstalstad worden.
Han lar' en sa walkommen GastHa' lange wantat/ som du ast/

M rchnde ftM jorden.
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lag wet; det wet jag sram för alt/
Han lar' Sin' Änglar ock befalt/

Sa grant ditt hwalf bewaka/
At dine salle ben sin ro
I kalla Graswms dystra bo

Til Dome-Dag ma smaka.
pocccr, ho som finnes har/
Soman det Namnetwardigt bar;

lag ar det icke wärdig;
Dock kommer med mig hwar och en/
Och ahrer den roccens Ben /

Som nu ar Grifte-fardig.

Far wal! jag lamnar pa din Graf:
Har lade af sin Wandrings staf/

Dm widt i verser hintt/
Och förrn en man far/
Som denne Skalden öftvergar/

Blir mangens möda:lnte.
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Måns Oongl. Naj:ts / lvar allernä'
digste Kommgs Högtbetrodde Man/ Rad och

i HöglA Kongl. Swea Hof-Ratt/ samt
Dcn

MordomWögwältorne /men nu mera iBwW
Helen Sal. Herr Greftven/

Gnfwetil Sandcmar: Fri-Hme til Onswiholm;
Herre til Söderdy och OMad.

Uine jordtste Radslag/ eftcr dm ewige Ww
dcns ewiga Rad/ mwade/ och Naturm sin stuld bemlte Mr
1714. den z5. samt den 3. Mii darpä följande Chttst»

prydeligen jorosattes/
beklagade Sweriges afsaknad i Tarar/

Med dcffe underdänlle Rijm
1-r.

«WRat Swea Nikes Hufwud-Stad:
dig med Tarars bad

Frän Morgon in til Qwällen:
Och tohna fram ett Sorge-qwill/
Som utan anda räcker till/

Ä allarum och Men.
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dölg dm Pm-purchy;
Och i brak och gny

War Luft mcd Moln bedröftva;
Dukasta NZredes Wiggarner/
Se'n Solcn icke mäktar mer

De stolta dmder söfwa.
Nar straffoch plägor hwar med an/
Wartßike/ detta Synda-Lan7

Sa hop-tahls öswerjla/
At ingen/ ingen finnes har/
Som icke Wreden kanna lar^;

Sal den! hwars ben da hwM
Förutan det/ at Watt Förswar/
WarKonung/ Landstns huldaMM

Äln fiarran frän otz wistas;
Förutan det/ (som nog ar swart)
Sa giördetäfwenhiärtatsart/

Nar Rikstns Stolpar mistäs.
Man wet/ hwaddetzedagarhändt/
Ett Räd och rlXsic^nr,

Ar i dods-grufivan falter;
Rättwjsan siclfbedröfwad gar/
Och hwar t>on tröst ej kanna far/

I grät sm ögon sinalttr.
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Som med de Foglar tog i tu/
Somrofi Swer'getsökte:

Den pa det
Som hölteßatten wid sm färg/
Och Rag och Nom ej krökte.
En som war til undran spak;
Ett som Kungen under Tak/

Somoftasthärbärgera;
En som flög sin jamnastig/som hallre Wille sig

Pa Zions Berg förmera.
Han lat wäl Sparfwen saker fly;
Mm grep inunder Himlenssty

De Sol-motstarrand'Ornar;
Och ryckte rofwet u'r der's klor:
Samt ftalste/ med en huldhet stor/

De spaka Lam frän Biörnar-
Sä sprangas höga Berg och Hus:
Sä smettras fasta Törn i grus:

Sa splittras Slätt i Luften:
Sä segla stolta Skiepp i qwaf:
Sä falla starka Stoder af/

Sä rämnar sielfwa Gruften.
86
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I/ som med estettanka fen/
At Solen mister sasittsten/

Atstwattßiketryckes;
Hwad tycks E'r? när st gar i hand;
Syns ej? som Wille Gltd wärt Land:

lag undrar/ hwad E'r tyckes!
Hlalp! HimmellMp: ännu är tid/
Förr'n Men faller Tradct md;

Hialp! elljest är förgiafwes:
Naps Scormm: stilla Böljans suS
För Swea: som i Hafwets brus /

Blan) Hopp och Fruktan häfwes.
Kan Nöden icke Naden be?
Skall Hoppel icke Hialpen se?

Ell'hur'harDubcsiutit?
D)ck siut hwad Du bestuta mä/
War tilförsikt dm Ml ända

Uplösa / hwad Du knutit.
Mtro/warGnd/ ach! ja wi tw/
At: Mm jag later nu bero/

Nag't Mahl Dig förejkriftva/
Giör hwad Dig tackes med otz giör;
Cy den i Dina hander dör/

Kan ewigt o>7add blifwa.
Aa Sä
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Sä ringen Klockor samman nu;
Wi wete/ atwimötasstu'

I obestrifiig Gamman/
Nar Gud med upbrotts-Klockan will
War hadanfard otz saja till:

Sä ringen Klockor samman.
Sä lange nagon an fins/
Och man til Uerg tCwergct mins/'

(Hwem kan sig högre önsta?) .

Sä ssal/ träts TtdensRost och Erg!
Annu r^^^^L^Kc;

I ewig Lager grönsta.

Kullum niZFnum sine aliyua mixmra äementiir.
Det aidradrygste Mbets MM
Har ock sin del l Mrfkap fttt.

Sannades dä

X n.
Hlyckcligen sinWerldswandringändade/ och sig wi^

la Bdljan lil by:e offrade Nhr 1714.

HMEnWanart/ som wi usie ärswa/
I detwiLiusetMasa/

Förutan den/ wi jamtftrwm swa/
Den tommer mig/ m tlaga sa: Det



Detaldmdrygste WjsyetsWtt
Mar ock sm del i Darstap M.
De/ som utafett fardigt sinne/

Tlilprickafattaochförsta/
Sawidt/ som na'nsin nagons minne/

Och wart Förständ det mäktargä/
Dem trycker dock Förständetz fel;
FSwaghet ha'wialle del.
Detwill/deh warr'!med mig besanna

Det sorgse fall min' ögon se;
Här mast' jaghapen sta och stanna/

Och klaga't med ettAch och We:
Hwi är din EldiWattnet Mt?Hwad har dinSnillesßage brackt?
Man du i Werlden säleds lefde/

At denne Öfwerjkrift bli'r dm?
Wen sitt Mrständ för högt uphäfde

Wan druntna sa iMonstm fin.Dar kan jag ej/ ej Heller will
Dig döma hwarken fran ell' till.
Dock klagar jag/ at du dig wagat

Om an dignägot Törnc plagat
Aa 2 Sck
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Sä had' det dock ej stolat Me.
Gkall hela kroppen straxt bli' smk/Vaftamt/ at handen ej ar mmk?

Skall Wotgang 0§ förtwisian lära?
SkallKlöttochßlod om Smlen ra?

Skall Wett iMörwett blomster bara?
Skall Mopp t Wanhopp undergä?

NejHEßreledostiDinbud!
Ty Ma wett ar: Frukta Nud.
Sä will och sidst ditt efterminne

Med sty och strack mig minna pa/
At i ett fast bedröfwat sinne

Nu an och andtlig klaga sa:
Detaldradrygste Wjshets Watt
Marocksindel iMrstap fttt.

kn
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Wn Uättstassens Handelsman/
Soin handlar

Emot sin GUD/ mcd Battring;
Sin WoNUNg/ med tilbörlig Skatt och Skuld;
Sin Msta/ med sanstyldig Wänstap ochTro;

Och
Emot sig sielf/ mcd tidig sorgsallighct för sinSiäh

Bcstres/dä
Nandelslnanncn

IKongl. Kcsiäcncc StadenStockholm/
För delta

Nhreborne och Mdgwalaktade/ men nu mem
tzos Gud SaZige

SinHändel och Wandel Saligen dell 7. M Ähr I^ls.sullbragte/ och den 9. först darpä följande i 8:t Xiww
Kurkia begrofs;

De i qwarlämttades Qcuare.
5. I".

Stockholms Vorgerstäp och FyrtiOtta Aldsta/WZ Som Handeln ha'ihand/ och agen god creöir,
Som wiscn/ at darafl lärdt första dec hälsta/

Som byggen Staden up med underMg stit;
Hur' ksmmer denna dag E'r Händel wäl ttl Mlta?
Rär I nu saknm En asE'rt Sex resor Otta.

Aaä En
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En heder i Ere ständ / en lnogen Stadsms prydna
lE'rförnäma Rad/ som höltesfor sörncknst/

Som mcd sin stadighet si wunntt Eder lydna/
At han ril Herrdags man af Eder fans beqwämst:

H vars Wandil til sitclofmin ringhet will bcmöda;
Ty allas styldighet ar tala wal om döda.
Nar starper Nordan-Vlast den falas/ fnys och ftäser/

Och Vergens höge Tran si än Rsten rycker kull/Saint kastar Stoftct kring/ och i sin ondsta hwaser/
At hela jorden blir af sträck och fasa sult:

Nar storc stälte den sielfjyn's säleet rymma;
Sall dcn! hwars bät i haunl de sakre Berg dä stylnma.

När ondstan öfwer alc sin swarta spira sträcker:
Nar af.und ilstas mcd sin blod-mbttne tand:

Nar karlek daq om dag sin ädla eld utssacker:
Nar härdhet siuter till bäd' hiettä/ muu och hand:

Nar wanstap icke mer bland Grannar orkar tiana;Wäl den! den Högste wlll/ sin hwila dä sörlana.
Sä har ock HERren digi rattan tid förwarat

Du uti MOT och MED sä nog försckte Man:
Han har dm Sml för sorg/ din sot frän sall bewarat/

At man ock darutafdinHändel döma kan;
En sädan HErrans Nad stal bli' mitt Nmnes styrka/
Och tror jag Af-und ej ett ord vannot lörs yrka.
lag wet/ at mot din GUD du icke anuars handlat/Nndu/ at GUDmor dig stall handla/ hafwa will;
Den wahran FALL och FEHL/ lar' dusä widt förwandlat/

SomBNTTRING ochsomßOTdcsgränsor hinnatill;
Om
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OlnHimlm asslll gunst dig Oroets fäd iiäerat,
Har Han för Hopp och Tro dig ätcr creänerat.
Din dandel mot din Kung man ewi i Ahra lämnar;

Tn/ u'om det du Skatt lill Rikftns tiansterbar/
Du ock med dittFörstag/ det mg ej en gäng namnar/Till en ansenZig Winst wärt Rtke rittat har.Dmenda Lof-ordz rad dig nog berömtilförer:
Du gafst atKcjsaren det Kejsaren tilhörer.
Hwad wlinstaps Händel du emot din Nasta öfwat/

B prisar dwem som balst dm W.wstap wa dig war;
Dm dämäng/ warde Man/ har Wänncn sä bedröftval/At han uti din död / sin död ock sunnit har:
Och den scm Vlcd och Börd til ditt Förwantstap lsder/
Han giömmer gladim dar din runda hand lägg's neder.
Sä wlttja alla mast de wäta Wittnen giuta/

Se'n de med tunga bröst da' tagit Sorgen an:
En jorjer/ ot Hans sorg sig aldrig larer flltta;

En annan ttagar/ at han nog ej klaga kan;
Och jag/ jag klagar sielf: det är ett allmant Hde/
Watt Stockholm kianner grant/ at GRUBBAN sä btt' döde.
Din Händel mot dig sselfl6r'hela kröna/

Som du jutidigt strzt för din nu salia Sial;
Om Händel kan / sa kan den Handien löna;

Walden/ som saligt dörlnog har han handlattoäl:Wöl den/ stm saligt dör! Kan fär nntt lifpa stute;
Hans Händel börjas dä/ nar bäst ar me<



Sä wi3 oct denne gang mig denne Händel lara/
At döden öfwer alt hHr handia lardt i gro^

Hans wiffa sörstär jag tamlig nara;
Ty alr gsr der pä m/ at han förraskar off:

Han willsitcFZng sa snart hosRik som fatttg rama/
Elt Lcjon / Viörn/ och Lamb sa giör han lika tama.

Dock sinnes bor/ som cki den stadan kan ersättä;
Har blir i wacrra Barn ect Fadrens Nmne qwar.'

Oin dct Nll / som det jyns/ E'r angstan hinner latta/
Bedrösoe Mo'r och Slagt/ sii lröstcn E'r cn hwar;

Sa snart de Lillior gro/ som Sorgcn nu giör bleka:
Sa snart lar mängcn Man/ at dödHc/ neka.

sofi.HErrans Gärd! sofsött Du Ma Döde!
Se'n Sialen Borgar- Ratt bar lagit i Guds hand/Guds Nnglarfagttedig/ lmd glädie understöde;
Dig grönste SaliaMutt dtt siillaLand.^Den som högst hos Gud har Angla-Wälle/

uti sitt Grifte-stalle!
En Ny

Da

Walborne
Med Siäleues stilnad til dtt Ewiga/ och Kroppsens hwila tilt
det lordista de» 16. fanuarii 1717. werldsens sä wäl som

och den 22. ncist dälpä följande ChristpnMigen begrofs.
Fpreblldad i wordnad

Af
). r. Nar
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hela Hmllm syns afLiung-elö stä i Läga:
Nar Hafwet op ät Sky'n fin' Bölllor kasta w!tt?
Nar Wädret hwjner/ och med allwar pustar tili;

Hut' M dcn Siöman/ som har Hamnen i förmäga:
Nar Wäld och Oförratt hlvarandra handcn räcka:

3Ur GUI will ett syndigtSodoms Land/
Med Eld och Swafwel-ragn/ med Twedrakc/ Sward och

36rand'
Ach' stll den da sin Mutt,ned Mutten fär betäcka.
Tä gansta Mr hos GUD man dig nu liftven kallar/

Som till dm Lagerstad med andras sötter gär:
GUDs wnnstap ar / at du st snart din hwila fär/Förr'n straffet alt wart Land j Wrede öfwerswallar.

I Wader och du Wäg/ E'rt hot bli'r har förgaftves:
Nu a'r med Ewighet och Tiden wal beftalt;
E'r nalna bölliors rygg/ nar I ät battncn falt/

Bli'r blott ett driswand' stum/ hwaras Ert mod sörhafwes.
Dock klagan! at wär tl> ett Efterdöme saknar/

Som sen're Werldcns folk till undran wticka lär';
lag hoppas Wishet tör an komma ibegar /

Nar en gling Dygo och Tro asforna dagar waknar.
Som snatta mä stn Segel snarast falla;

Sä fardas smaninqs afwärt Rikes basta zir.'lulpanen ej hos ost mot oqras gammal b!i'r;
Währ Rosens älder will mot NMans tid ej Ma.

Vb Ett
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En Mann/ den äldren pns/ och atta dygder heder/
Den M sitt Futtmatts brefi ftja Konster delt/
Hos hwem <j mer tul all fullkomlightthar ftlt/

M/ at förtidigt han i Graftven laggcs ncder.

Hwadshrm Marare, hansMdominnefattar:
AfMvnt och Mälninahanjuderas warde ra'r'
Ett är wal hundra wardt/ af det Hans giömmo spar/

Dock ha' ej suckar dcl i Hans qwarlätna statlar.
Lat Wcrlden wisa fram denkonsten högre dnfwit/

At stifta Wapm°färg/ at hwar sitt stalle gi':
I Ninature lär' knapt en annan LKXNNLN. blt';

Nej! sanning ar hwar prick/ och mer/ an jaghar stlifwit.
Hwar tar man större ord/ som nägotmera säja?

En rad afritt förständ bord' bar i raden stä:
Har bord' Hans lärda hand sm sielf bcstrifwa fä:

Ell' ock för henncs styl den swarta Sorgen wcha.
Walborne Fru / den tröst/ som mä E'r Ungssan winna/

Kan min sig mttt rosa af;
Min stuld mot Eder Dvgd mig följer lill min Gras;

Men tröst mä I hos Gud/ och hos E'r sielswan finna.
Det wetM som I lardt beharsta Edra sinnen:

Sä lar' sä gNMMaIt Nytt / en Ny
At fodas och at dö/ det nyaste pg wee/

Ej dränkaE'r i sorg/ hwarlned I inlet winnen.

Beswaren icke dä den Dödas mull mcd täran
Mn juM suckar ej M'n Mlösa kan /
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I qwattim Eder siels/ och saknen dock E'r Man.
Snard Fogelgiör fitt band/ju merhan bryrs/juswärar'.
Han ar hosLambet wäl! war werlds fäfangligheter

Han lramparnnder sot/ och gitter äc dem le;
Nu han d« Aldsta och det Nya fär bcsk

Ol saltg af Guds
Sä länge Fljt beröms/ och Wjsdom finner Wanner-

Sa länge Swenfke fiätl dezn ropandom gi'e swar;
Sä stall och dygden ha' det Namn i godt förwar/

Det Namn/ som ej begrafs med Herr LKLNNLK.'

UölgaktighetiOifochMd/
Da

Crono-Befalningsmannen i Pikie?Härad/och stdermem
Förestandare lvid Smhlö i Finland/

Ahreborne och Wälbetrodde/

Oerr UUOU^
- Med

DesilifstidmkiaraMakaAhreborna och Dygdesamma
Nfwennu hosGud Salige/

Tittlka l Torfilla SMds Kyrckia den 14. 1'717.
DestreftvenAf

1.5. I
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W Folk/som Hione-Lag pä ewigt löfte byggm/
At lefwa bäde Tid och Asiund i förtret/

SomuttMotoch Med dm huldhet aldrig lyggen/
Dar I E'r swmit till/ och Him.en wittna wet;

Sc'n har ett Ma-band om Tidsens langder bunnit/
Hwar lif och dödsens ord u'r rena lappar runuit.
Ljkdm/ en Pilgrims-smfi sinähander ftttar/

Fdrser j« till en Wan och trogen Wag-Camrat/
Hwms walqang ban sä högt som sielfsin walfard stattar/

Fölstrifwer sitt beräd til lyckans gunst och hat/
Ar nöad / at taga wid alt hwad dm andra utötcr/

Och mer stn läswcn/ an sin Rcsäs winning stiöter.
Längst bärt i wida Plan och diuptiöknm nedcr/

Dar dimban tiockast stär och mörker Moln sig ter :

Dar swarca Natttns stiarm sm' fottar widt ucbrcdtr:
Dar haftigtWadcr-qny en billig sasa gcr;

Dar sct a de slg fram/ och bäag' lika lida/
Ty oe hwarannars Nöd och Lust ha pä sin sida.
Sä will ock lMftet halst wid denne Bärcn lysa/

Har ftmkas trogne ben i en och ftmma Graf/
Scm i sin osta ani oödenWanstap hysa/

Och lvtsa mcd hwad dygd de hädän faktat af; ,

Hans kiarlcki sin mu!l ma Hmms tyckc hölliä/
Hou honom/ ljk som han/ till Grafwcn Henne Ma.
En kiärkk Mi alt dm döden ej hindt pläna/

Som brinner/ medan dm som bast har blifwit stackt/
At man annu darafkan lius i Graftvcn lana/

Se'n wlga Natten dem med dimba öftvertackt.
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Sa har ock Wätistap sigl ocraeGoer bunlnt/
Nar dag och Manad där sittjamua antal wunnit.

I/ under länglig flykt af Hus och Hem fördrefne/
Ha' fiyttiLugnan djt/ där Flyttnlngster/

Och i den Tysta Ro sa wcilbehäldne blefne/
At I ej fnMn stvard ell' ringste plägor mer;

Ossäterstärdmbamn/ I wunnit/ anatwinia/
Och Himlenwethwad Sorg oss innan-dcskan hinna.
Dct ar en lust att se / en hnqnad til at stada /

Nar Makan med sin Man 5i ett och ense dra'r;
Dc läta nöja sig i Winning och i Wada/

Och syfta pä dm del/ som Glld dem Troanom sparl
Hwad ar dock an det Huulen will bestiara?
Hwarsannarslisochdöo sar hcta dem cnahra.
Pris wärde Hione-Laglhwad bli'rE'rTro til löna?

Som lefwat med hwarann/ och med hwaraniME'r dyqd had' z)det dordt med mänga Ähr bekcöna/
Tils fiere Plantor grodt af Edert karleks frö.

Nuklagas: dödcn har till allgemcna Farden / -

E'r alt'för waldsamt stamt och bädat.utur Wärldcn.
Gärdy/ I Sorgstßarn/i sida Klage-dalar/

Och samlen E'r till gräc cm Edra Fäders Graf/
E'rgieswäl ingcn tröst/ darickeOu3 hllgsivalar;

Ty dennc Täre-Wäg den qwällcr som eit Haf,
Dock/ när E'r sig i salia lärar twätta/
Sä dlifwaEdra bröst och Edre hiartan latta.
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Jag gär och gierna mcd/ at M de Dödas ähra/
Infatta deras NAMN t härd och huggen sten/Dar stall tilMinne-bi!d jag nägra rader Mra;
Men strifwcn I i trad och attestads i Gren/

De Ord jagracker sram at Sorgens höga klyfter/
PädenmTafia/ sommin handtil Edcrlyfter.

MANN och MAKA/ som i lifoch död giordt Ett/
lnnnder dcnna stm omftmna bröft och händer;

Till wittne/ hm' De sig wid NöD och LUST betedt/
Nr derasTro/ som ej i Grafwen ätenvandcr;

Och atden karlek ma odöoligheten Harma/
Witt' De i astan an hwarannHrs Leder warma.

Qfwer-Wrift
Uppa

Kongl.Vtaj:tsTw Wans och Mgmans
öfwer Ostergötland/

Den Ndle och Mlbördige Herrens/

Gmf/
Dä hau saligen afted den 2,. 1713.

MU/ som annu din egen gär /

hwad dig forestär!
Du ftägar/ hwilkens trötta bm
Sig hwila under denna Sten?

Dig
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Digswaras: dmför tldigt dog;
Wmleftelikwällängenog.
Den döden ej förmodat har;
Men förrn han kom/ beredder war.
Den/ som utiettögnablick/
Sä Ungt du nansin ärnar/ gick.
Den nu ett steg ej hunnit fort;
Men dock den längsta resan giordt.
Den ej förlorat/ hwad han mist;
Men hwad han tapte / WattN likwist
Och hwad i honom bodt för Man/
Min sanning ej förhalla kan.
En/ denfin Mjsdom hcdrad säg;
Men kom likwal sig sielf ihag.
Den ej at lyckan log ell' gret;
Men wann sig med fin stadighet.
Den Af-und wal sig tedde gra;
Men ondstan aldrig radde pa.
Den Falsthet twära ögon gas;
Men han till blygstl wiste as.
Den af sitt Kall fin wördnad bar;
Men ock fitt Kall beahrat har.'
Den allas upkomst giarna led;
Men halst den lyckan warit wrch.
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Den hos de Dtom tycke wann;
Men wiste hwar han diupet fann.
Den kärt at saja: lefde sa /

At jag ä nyo klaga ma:
Han dog för tidigt/ medan hanMar mängom en omistlig Man.
Dock/ till de sorgsnas läkedom/
Sä byter jagmin klagan om:
Wan lefte länge sbrrn han dog;
Wy han i Dygd. war gamma! nog.

OonglMaj:tslro Mann ochNissop
öfwer Äbo Stifft/

Samt

darsammastades/
Dm Mgtvyrdige Werren/

WerrvocTi. (N^l.l^3,
Med ansenlig rroccss, I Stockholms Store Kyrckia

den 26. Mii i7iB.,beqrofs; ,

Skref saledes de Förname SorgbundnaS
Hpgsiförbundne Nenare
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OWRItr t en fastlg Nan/ när Himlen lwngand'Mr;
MM Nar Sky/ Siö/ Wa'r och Wmd sig mot hwarannan

wäpna;
Nar Tordön kiör i kring/ at lorden helt M häpnal

Ho är dm i sirr Bröst dä ej en fasa far?
Ho ar sä häglös satt/ som lcke wid stg tar?

NärHErrans wredes hämd ett usltßike hotar;
När lom fördärfoch fall bäd' Land och Folck utrotar;

Nar döden otz i wald/ sön'n wi bltt döde har.
Ock än: n<lr de gä bärt/ som saran anförtros;

Som trogm hander up at Högden kunnat hzftva;
Ho stal för Ramnan ftä / nar de ej orka lefwa?

Ach! Wiäflagnenog/ daflikedö fintos.
I den/ som nu min suck ät Graftven följe giör;

Hwarsdyraleoersig itnstaGömn:anflma/
At dar en stilla Ro tillDomscnsMorgon niutazI dcn fottore wi hwad grant betänkas bör.

En Man / den siinmng lwst/ och Allwar haft om borb/
EnCHristiKyrkiasSröd/denlardeWcrldensunder/
De ftomma Siälars ttöst/ och Gudz Ordz starpa

dunder/
En trogen Herde för sm anförtrodde Hiord.
Sä widt man nän'sin Kör af GUDLIGHET och D o/

Sä widl som Nädens Ord utbredt sin Wmgas Flader;
Sä widt beröms Hans Namn i wäre Christm Stadcr/Och an dlir Swänsta langst i Hedna Tomter bo.

Cc Hwab
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Hwad wäldc GUDAMAN din bottgängs fardighct?
Sant ar! at du till ähr/ som mogen/ frän osi ryckcr/
Dock giör war saknad/ at man dig för tidig tycker/

lag wet/ detspärch: Mm/ jagwet/ och inttt wct.
Hmlp Gud! stull' denne Feigd de Andar wacka opp /

Som i sin Hedna tro ha' lust wär Lära byta/
Som pä war Saligtxt med hemligt hat förtryta /

Sä wor' hos es ej mer/ om ej til Himlen/ hopp.

Wi st re'n Hafwets kast / cch hur' dcsi Swall sigrör';
Och/ om nä'n siippa jär bese det dälda dinpa/
Straxt Ulfwar rcdo siä pä stranden dcn at glupa/

Da wundne saran esi pä nytt i faran för'.
Ett had' jag bedt af Gud/ omHan sä haft bchag /

At an Hans tid förlangts til Frcdcn börjat lysa /

Pä det de Kyrckior/ somnusiunmaGudarhysa/
Afdetz bekanle Njt fätt stallas för m lag.

Dock/ dct ar alt förmcnt! iag styndar djt jag tantt/
Och si! jagsoker dig/ dm jag dock ickc finner;
Mcn/ om jag om dm Graf ej mer bestalla hinncr/

Sä lamnas pä dm stm/ dar man din osta santt:
""

En Herde/ den sitt Kall af öftver-Herden fick/
Som kiande slncFM/ som de sin HERDEkiande/
Den til Apostlar ej owarde Nmnen sände;

Til Oftver Herden här den tränga wagen gick.

öfiver
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Oftver
Kans Nögsl Wal. Oongl. Waj:ts/

Den
StormäMgste/alleswariLifstldmallernadig'

ste Herres och Konungs/
KONUNG

dm xii^/
Sweriges/GiötesoOWandesKonungs:Stor-
Furstes til Finland; Hertiges uti Skäne/ Estland/ Liftan>/Carclen/ Brehmen/ Verden/ Stettin.Pommern/ Caffubenoch Wänden; Furstes til Rugen; Herres öfwcr Ingermanland
ochWisimar: SäockPfaltzGrefmeswidßhcinißejern; til

Gulich/ Clewe/ och Bergen Kertigcs:c. :c. :c.
Wögstbeklagellga DödzfM/

Skreftil Tärar och Tröst/pä Des dyraLiMrds dag/
dm 18. 1719.

Desse underdänige Rjm/ i dtupasie underdämghet/ en underdättlg
Underjäte/

Wn futtwäxtNordan-storm bäd'TornochSpcharbröt/
OchLuften fletsig löst/ m Hafwels yra äggia;Siclf hela Himlen sig i Eld och Läga stöt; '

Och Morkm gäfs i makt all loroen mia;Sky/ Tokna/ Rök och Dam gick up med häftig bräna/
Och narmst til Skogms blä ett fassigt dunder dan^.

L(2 Hiälp
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Hialp Gud! sa tom Dm hamd osi mycket swara pa/
Har kund' Din wrede ej de högaKcdrer

Mig syn's/ som Wille Ett och Alt forlerat gä;
Du stakar sccprcr, Swärd och helaSwer'gesCroncs

Achwe! WärUnders-Kung arosi ftänrykterwordm/
Ty däna Swea bort/ och kasta dig Ml lorden.
Bry' si"n i tärar löst/ sa nog hemsökte Land/

Och giör ditt diärta wekt asdme ögons wäta;
Fö'r lill di:t öma bröst en högtbedröfwadhand;

Grät/ cm du grätakan/ at du ej nog kan gräta^
Din' suckar wida bärt til alla wäder dela/
Lat bli' din andra sorg/ at dig stall sorger fela.
M hwad olykligt händt/ hwad nä'nsinklagligthörts;

Särjka Länders rof/ som Tiden an arfarit;
Sä mänga Mm/ som/ se'n Riken blef/ förstörts;

Ha' dock/ mot wär förlust/ ej nog at namna warit.
Har hapnar Werlden all/ och de sig hclt förfara/
Som Thrcner siltia pa/ och Konga°Cronor bära.
Atdöden oförstrackt inunder ögon gä/

Darhan u'r öppet gap/ uedttungand'Styckelägar/
Har ingcn fara haft; at En mot Mänga stä /

Man/ som enwunnenstrid/ om denne HielttN srägar;
MenwidsärlngaFlack/ siiblodig Lager wrida/
Del lar'os til wär död i wara hiartan stvida.
I tappre Giötar/ som i lring de Hallar stäot/

Dar denne Olycks-Hall de haroa Murarrotar/
Hwi gass E'r M hamd? al man ock nämna fält/

M (l°6) M.



Hwar ett ooöoligc Namn war hatjta Oranne hotar;
Du/ som i död dm will odödlig weta/
Bord' afdin undergängsielffä odödlig Heta.
Blir dock wär saknad ej sä medelst stersatt/

Hwad kund' det magra Fiall mot wär bäta?
Wi mäst wärt Rikes Wal/ dee Lius af Nordens natt/

Wi maste likafullt/ wär Store Kung förläta;
Ej! sä beswar jagbig/ wid Sttaffoch Dom ttllika/
At plagan aldrig ma fran dineportar wika.
I wrede Sliarnor/ I/ om oek E'r wärkanrä'r?

Män' afden stattning I uppä det hwalfda finnen/
Sä högstbeklagligt fall at ändtlig siuta star?

Ho wet/ I clren de/ som til wär ofard brinneni
Ach! omE'r dimlmbögt/ atrattasäwärtöde?
Hwi fans jag da ej fdrr och fiere tusend dödei
Jagkan för grät ej mer; nu Säng°Gudinna nog!

Men förr'n du tröttnar afditt hopp ej
Den kalla hapenhet/ som mig med strack betog/

Har cnförnyad krafti Sialen stndt tllbaka;
Det är att Wjsdets Räd; Mer blir och cj at börja:
An gladias ism sorg/ och i fin gladie sorja.
Wi röke Ossers Lof titt den i Högden bor/

Som längt om Mänans ring och Morgonstiarnan sitter/
Hans Näd omfamne wi/ hwars dmphet ar sä stor/

At ingen dödlig Makt/ Des Allmakt grunda gitter;
NarSwerget tröstelöstsinCrönte bcgMer/
Far del sigcrösta af en Crönt stter.

Osio-
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stora Nades Fru! Här tag Dig GUD Ml räd/
Lat Rikets trogna Rad sii Dma Räd formera:

Massa konstlat twang och syndigt öfwerdäd/Hör/ undersök och döm/ och altmedßalt regera;
Dig och Dm Höga Wälfard wi befalle/
Strtd Du med Bon/ med Swärd Han stride ftr ch' alle.
Gack / oforjkrackte Prmtz! af bön och suckarfolgd /

Och sok war trytte ftk til stut och stmja bringa;
Mm/ förr'n DU lioa kan war Ratt bli' undandölgd/

SZ gie dem Udden afDm Wanas hwassa klinga;
Tanck Segren bidar DIG och an de tappre Knektar/
Dar DU for Landsens Fno/ och för GUDs Nyra fattar.
Nndock hwnrt för's jag han? som endast klaga tankt/

Wärchela Gladies ssut i N ordens
Min sorg bli'r äler ny: hlvad sig i sinmt stntt/

Det bmder tankan fram/ och siost t blodet blander;
Ty lär' ock ingen lust war' hiärlan mem lätta/Nn dä wi dag oln dag off fä i tarar twätta.

HafHielte hafDin ro i lordens Moder-jkiöt /

För Fljt och Waksamhet och Härda Dagars möoa/
Som DU i att Din tid <a liten hwila niöt/

Sä hwila DIG dock nu/ i LugNNN / hss de döda!
Ser till iFiender/at Sr den dag ej stracker/
Da uti Khristi krastsig detta Stoft upwäcker.
Nu stut din' öron M/ och bög dig Stvea neo/

Giör löst de Klockors lmd/ med Stplkens dön och dunder/
Lät
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M Liuug-Eld Mtta ftam/ och gie elt brak oarwed /

Som rlster murar kull/ och Klippor klyfwer sunder.Och/ nar oin denne Sorg du mer ej mäkmr tala /

Sä sand din sidsta suck/ och ropa: Gud hugswala.

OfwerGongl. Maj:ts Högtbetrodde Man och Hof-
Dm fordom Högwalborne/men numera i Etvigheten

Saltge Herren/ HERR

Som dm 1720. afied/ och följan-
de vecemb. iRiddareholms Kyrttan begrofs.

/sdNr hwilar densin GUD och Konung trogen war;Den Riket mente wal/ och talte hwad han tankte;
Den twedrakt aldria led/ och aldrig Samia kränkte:Den wanstap för fin Wan/ för alla kiarlek bar;

Här hwilar han/ och laggs med desieOrden ncdcr:Alt hwad jagstrifwit har/ ar mindre an hansHeder.
Fattat af
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Da
Oongl. Waj:ts Aögtbetrodde Wan

och uti det Witzmarste 'lribunalcr, .^

Den Wögwälbome Herren/ NENR

Den 19. 1721. det Timmeliga i det Ewiga förbyt-
te; Ock den 11. näst därpä följande begross;

jäledes Hans fränfälle/en HdmmV Tiäuare
/.?.

AMg hsrde tärars wp/ mig mötte Sorg och Grät/
N Och ryktst samma tid/ en Stor Förlust fortälde;
Vltt utrop lante det lill attmän klage-lät/

Om dödstns raftri och enwälds öfnmwalde.
Dem Wjsom detta Wt tili hlärtat nam gick/

Sm dyra saklmd de i suckar öfwerlade/
En eftcrtanka hwar wid detta dödzfall bade/

Som wiste hwad förrof ock byte Grafwcn fick.
Har sörgd-och stktes en med trogne Tsrars qwida/
Och sorgen war ss ftor/ at mängen siintes lwa.

Man talte om Hans Lof och myckna wärdiqhet:
At af-und ej Hans Mull kan nägot förekasta/

At ondstan ingen ting Hans Namn förwita wet/
At arghet icke diarfs Hans Rad ochGierning lasta/

At suckar i Hans Hus och Häftvor ej ha' del;
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Ell'OMradighet Hans sä) med städä hotar:
Öch at ej öftvermod Hans Minne platt utrotar:

Ej eller/ at Hans Listhans Arfwom bädar fel.
Hlvao under/ om Hans död man allmäm dä beklagar?

den sa ssuter finedagar.
Nn öktes alt för ett den strlda Täre-flob/

Ochmängmwar/ fsm snart til dödssig Wille qwMa;
En bitter anMghet d<m blupt l Sialen ftod.

De,kunde ej för sorg sm stora sorg förtalja;
Dock tyLies mig at de/ de Orden trycktt M:

Ach l star wär Mc dock ej har at aterwinna?
KanmancjhonommeriManKorssamfundfinna?

Och detta talet gwrd' pä deras Tai ctt stut.
Och/ stmnar plägansttär/ des udd will hiartat joka;
Sä wltte mom sigf de HM sitt qwal söröka.
Sorg-bundne/ sade jag: begräten ej Hans Graf/

Förgafwes IE'r grät / E'r sorg I ftuktlöst öken.
BOareu E'rt beswär: E'r längtan laggen af;

Ty bland de lifwande I fäfangt stken.
Det lander E'r till tröst: I weten hur' han dog/

Och sannerlig Hans Siäl är stor i Lhristi Rike;
Desutan lefd' han sa/ at Fä a qwar Hans M;

Och/ till Hans Wittnesbörd/ är det i kärtdet nog.
Nu/ stallen E'r tilfreds/ ebmustorE'r stada.
De Wjse wisa sig och mitt i Sorgen glada.

Dd Till
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Till
Nomrien i Stockholms stads Radstugwßatt/

Edel och Högaktad/

Dähans
ZLifstidm AldrakiaresteMaka/
Den Ährebotneoch Dygdädle FRU/

s^i.cic,
Ester utständen Barns-börd/ den 15. 1722. i
HErranom sallgen asted/ och dcn 2O.nästdmpäföttiande/ l ä:t

datliarwa Kyrkia Christ-prpdcligen begrofs.

MM Trobet sädan tack? blir det E'r kmrleks lön?
Skils I sähastigtät/ som lcswat ha'sä sata?
Skall har en Mo'r sitt lif för Foitrets ftdsel läta?

O hwilken stranga Ratt: för ett st menlöst Kiöm
Ach! lag bedröfwas! narjag sädant tanker pä/

Och undrar icke: om E'r tarar E'r fördranka;
lag will nug siclfwan/ soin i samma fiod/ försälika;

E'r sorg ar större an min tanka kan första.
Som/ när en rasand' Stormi Hafwetwareropp/

Des hamd de segland' Skiepp i tränge Wikar jagar:
Som wattnet jordenfliär/ och wägen stranden gnagar;

Sä pröfwar stdan nöd Ens talamod och hopp.
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At lnista det I mist/ är nog sörloml ha';

EnMaka/ denmanstalbland mänga'fäfängtlcta/
Och jagar alt förswag/ at ratt de gäftvor wemj/

Ssm henne i förswar för Tid och Ode ta'.

Hur' tida hennes d,)gd des Faders hiarta rördt/
Och hon sin Moder gllldt med älbörd!/ stick och stdcr/
Samt warit finas och sitthelaKiön enheder/

Det har mig mangen gang uti sörundran fördt.
Nu ar den glHdien all. Honlwar och ar y mer.

Jagkcm ej/ som sig bör/ det sivära fallbeklaga;
Dockläten tilE'r tröst/ Guds wilja E'r behaga;

Ty i dms Högstes Rad ej nagon andring stier.

öfwerj
Nn fordom Mdgwalborne / Mn nu mem

hos Gud Salige Fröken/
> MRöKCK

Som den n. M 1722. med döden afted/ och den dar-
pa solltande 11l sitt

MUr andre blomster sram u'r jordens stioteKuta'/
Och allNaruren isintäckaprydnadstär/
En täck rrovince-Ros i swalcrgtömman gar/,

Och will sin fagring mcd Förganglighctbtstuta^
- Dd2



Sä mäst' hwad lordenbar / fdllvandling tillagt wara/
Och det/ som ypperst/ sig fdrst ödet ilndcrgie;
I spada Währen wi 'lulpZnln wiffna se.

Hwad nu är/i morgon heter
Dcn Salle/ hwtlken laggs tll Gl astrers länga lydnadi

Och alt för lidigt fatt dcn allgcmena
Hon war/ om nägon war / cn Crona för sitt Kiön/

Rikedom och ware tiders prydnad.

I Hialte-Brudar hjt til dene Frökens Lclgcr;
Vcsinnen nägra Ord pä bcnncs salla graf/
Och stiönt/ at har min ksnst det minsta säjcr af;

Sä fins dock fiyttigt alt/ nar man dtt öftrerwager.

Wä Mrafwen.
NAr har tt? nagon tid M fägring nederlagt

Dcn/afhwarsDäjlighetfigSolene) kund'matta;
Se lm hwad!jt du har til Däjlighct at satta.

Som blomstren falla af; sä swinner ock des prakt;
Dock tro: at detta Stoft i större glantz förklaras/
Nar hon och alle wi i LHRISTO uppenbams.

I.r.

Dm
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Den daglig dör/ han lefwer wäl.
Dä

Kongl. Waj:ts oO Uweriges Nikes Högtbe-
trodde Måns/ Räds/ plXsiclcnrs,och

Den Högwalborne Greftves och Herres
Merr Q'^O^«ILI.N3
I lifstiden Höglalftelige/men nu hos Gnd i Ewighetcn Sälige

MgwälbornaMrefwinna o5) Mru/
Den 23. Hhr 1723. i HErranom affomnade/
och dm 5. nast därpä fölliande 3epcemb. i 3:r Qarl Kyrkm la-

des til hwjla;
Estersinnat af

Ett miderdHn-odmluk Ticnarc.
5-^

DMWarTidcn ftuktlöst ftam om löper/
Mll Mr Gwtgheten alt förlang:
Hwar Anqerftnt sig Bättringkiöper/

Bltt Wägen wjd/och Dbren trMg:
OO ho mn wägen Wille far/
U döden dolnm med sig tan

När
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Nar langa Natten dagen Dagen ffymmer/
Och Ewighetens ahr begyns:

Mr pa wart heia lifs bckymmer
En hastig wandrings hwila syns;

Da/ den ej förr förwGnmg har/
Wed owiZ wWt hädän far.
Wi maste stundlig redo wara/

Och wanta pa ett fattat flut;
Den har fhr Möden ingen fara/

Som lardt i tankar dö förut.
Ho honom stads l sinnet for'/
Man dör ej/ närhan en gangdör.
Och si! hwad ar i ahra sitta/

Bland Landsens Nrottar halsad bli?
En Fvonung utur Thronen flytta

Diarfs dödcn i sitt Tyrannj.
Man biandar i den mörkaGraf:
WnSpira oO en Herda-smf.
Des utan; Hurwi öfwerfiöda/

Ochtrootztilathafwatwäl;
Ar dock wärt helaLjf en möda;

. WartKidtt ettkortz/somsiälenqwäl;
Wart
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Wartlefwaär/atlängedö;
Wär öfwerMft: Alt Wlött är Wö.
Som kiöldm späda grödan trycker/

Och Rjm-frost Gras och Orter tar:
Som bläst af Biörken dladen rycker/

Och weka Axen genom Mr:
Som Blomman fbr ett Owar dör;
Wed tiden Tiden alt förstör.
Det har den salla Fru Grefivinna/

Som nu har fiytt til Lambets Stol/
Och för en NytäNd StMMa brinna/

Dar GUD ar siclfwer hennes Sol:
Det har hon trodt och tankt fig till:
Ho redo är/ dör som Han will.
De dygder / som giör qwinnor dyra/

Ha' hcnne sfwer alt giordt stor;
At alla Lustar kunna styra/

Ar kanst/ som ej hos alla bor;
Dock hennes Gras det loford tar:
Har hwjlar den sig wunnit har.
En viamanr u'r lordens klyfter/

Och Parlor utur Hafwcts strand/Man mera hogfe til sig lyfter/
An som den eltiest ringa >sand;



Ar det ej Nagan echförtret/
At döden samma stilnad wet?
Hwad under at sä mangen börjer/

Sig denne saknad taga an?
Men sorgse Mene/ du/ som sörjer/

Mduejnogsamtsörjakan;
Or dock ej til att ftnlm tröst
För ett sa annars Manligtbröst?
GUD/ lar ost/ gode GUD/ betanka/

Hur' dyrt wart lif/ wär lefnad kart;
Wack dem/ som sig i synden sanka/

Ochsöfsisakerhetentckrt!
MANDEN trycka i wär Sial:
Wen daglig dör / han lefwer wal.

Rättwjsans Omdöme/
Ofwer

Mongl. Maj:ts ocb Sweriges Rikes Högtbe-
twdde Mann och rrXlÄem i Högl. Kongl. Swea Hof-

Rätt/ dm fordom
nu hosGUD Sal.

Og hau detca forgllngcliga lifwet i en M Etvighee förbytte den
B.seprcmd. 172;. och den >3. i samma Mänad begrofs.

I hast fattat af
5. r. Se N
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yra Stormen stild/ och Faran wllnncn war/
Och Hafwct ingtN swattell'wrede wagar förde/
I Lugnan/ jag en röst/ u'r trygga hamnen hörde/

Somtmma Lnfttnklös/ ochWadretgenomstar.^

Fahr hopp och Fruktan/ Werld och Lycka/fahrer tval!
Wälkommen Ewighet: sä widt dm omfart hinner
O huru liust ditt Skienlhur' stor dm klarhet brinncr!

Dm strälar fatta mig/ och tandas i min Sial!
Det hördcs; och ettdön/ som stela Klippan gaf/

Dä/ sem med Liung-Elds stätt/ ettettekom ochsmnna/Och ratc i samma stund det sorgse Bodstap siinnä:
At har en SNM'ges Stöd war ater fallen as.
Rattwisan siod ochgret/«chgafsig ingen ro/

Diir hon för snyftan stull knapt kunde dragaAnden/
Hon hade Swerges Ratt och Lagbok mi handcn.-

Men wiste tcke hwem hon Wille dem betro.

Hon klagad'/ at hon mist sin hagnad och förswar/
Som tummen crycka lardtuppä dens argas öga/
Som/ utan lang trätor tröga/

En Ankiors Tilstykt/ och de Faderlösas Far.
Se'n TrummanLag och Ratt medFridm fiyktig giordt/

Och i de förra ähr mäng owist Ordning stiftat:
Ke'n Ondssan ofwcr alc/ bäd' Land och Folk förgiftat /

Har han at staffa Skick/wist langre leswa bordt.
Ee Det
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Det sad'hon;Och hwad mast til anqssan henne dref/
War/ at han cn gang ej det SNTE fick beklada/
Dar han nastKungens Thron / MRätttn företrada/Och hwar til han sa nysi/ i näder kallat» blef.

Hon kllnde sia i hast/ ej nägon minna pä /
Dcn mcd sä allmant lofoch heder gädt i Grafwen:
Den sä s)rstktigt fördt/ och brukat Wandrmgs-staftven/

At hwarken Tid ett' Död/ uppa Hans Minne rä.
Tyssötbsn ockf at hon/ hans wärde Namn til stut/

Och där man astan tankt i swala giölnman ftnka /

Skull' en ett' annan rad i ordmng salnmanjanka/
Och läta i de Orden grafwas m.-

Har hwilar/ dm i Dom ett Rattesnöre war:
Som/ hur han harhar dömt/frimodigtlärförklara/
När alle Domar bli' i Domen uppenbara.

Har hwilar han: och ren sin Samwets hwilahar.
Mraf-Mnft.

N Rättferdige falla af.
dödar ftamftntiwärSemarf

omsenaHösten blommar:
En otyks kräka leftver kapp Md alla Creaturen/
När maste dö st in-som mom buren:
De snra Apten ta'fig först/ st'nRjmftost Marken tacker/
Dä idenbafta Frntt fin matk förrottnelsin upwacktr:
En lonX Cmbitz bart / när Gran fig lifwet kärar.
AtDygd mässdö/ närOdygdgror/dttklagaminetarar.

M ("2)



3.

Mmf-Akrift.
Wn Herde klagar sin Herdinnas bllrtgäng.

zkluäie: Iftälf den d<lF jag KMnän zc.
I.

bll'r ditt rum ej mera ftmnit/25»« Du/ somtilandraHiordarfränmigfar/
Och nu dm wäg ät bleka Färjan car?

I dig mttt hela hopp förswunnit;
lag tänktt wäl mingladies Middag si;
Mm allmmftögd/minfrögd ar rcnförbi.Naturen lärar fäfängt delte/Om nu de mineogon felte.

Nej/ härda Lätt/
EttPärle-wätt/Bemangtmedluftatlida/

Skall öka ttll min qwida.
2.

Min'ögonskitillsr strömwist Me/Och jammer fatte mig uti sitt wäld/la/ ware jag til sorg och ynka säld;Alt hwad wi qwal och Nagan talle/Det drabbe pä min sonderdelce Siäl/Sä lang' mig ödet/ utan stonsmäl/ qwäl;
Min' Suckar mine tarar^limpe:
Min'tärar mot min suckar kämve:

Det salta Swall/
Medstridasall/

EjforrniHafwetstrande/
Och dar mitt blande.

Ek 2



Och

lag tanker pH de förra Tider/
Sbm med fördubblat we mitt hiärta Mr;
O hur' ombytlig werldsens gladie är i

Och Mlist mig qwäl för dig jag lider/
För dig/ som alorig an giordt ledt din Man;
En nyttiad ftögd 06 mast bedröswa kan.

Skall nu med grat min glabie namnas/
Säwill wärSorg warhugnad hamnas.

Ach! kanst du an/
Sä kom igan:

Komfrän din tysm dwala/
Mmu ett Ord at tala.

4-
Men dig frän lord och Himmel kalla/

Dar du nu aft fördelt till bagge twä/ *

Mig fäfängt och förgaftvls blifwa mä;
Din Siat har Frögd bland Helgon alla:

Din kropp förmultnar j fin mörka muldz
Dock bcigge mäste ha'af mig sm stuld.

Min' suckar Himmelwarcs sig wanda:
Min' ögon lord-wags tarar stnda/

Som bagge twft
Vefallningfä,

At/ om ditttillständ höra;
Mm minst din ro förstöra.

IHg mins/ narwiwär Hiordar bette<
VärEnighctilugneWikarror/
Och Nöjet i de läga Hyddor bor;

DarmenlöslustaDiurmrette/
* immltationcm I^uäcn.
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Och wi had' nog i karleks öftverfiöd/
Al se det Gras som bliswa stull'wärt bröd;

Mins! hm' wi Löfoch Qwistar bröte/
Och Gras i knmar stmman knöte/

Det bunne wi/
Atsallebll'/

I lyckor/ ositillLycka/
Hwad Himlen wille tycka.

6.
Men hur' har Tiden ft'n os hunnit?

Tänk! ingen dagg merfaller pä dm mark/
Och wäre Namn fins ej i Tradens bark;

Nu gter jag härda ödet wunntt:
SielsSkogens Foglar för de qwistar sty/
Bar förrwarSang/sörr'ndagenbörjad'gry:

Med stramsel fiättar Wadrets wingar/
Och Tärka blad och blomma twingar;

All gröda dar
Förbleknad ar:

Att forng lust förswunnen/
Och som m ström/ förrunnen.

7-
Ifiarranfattne mörkeSkogar/

Där Fogle-fiygt i Tradens trangsel Mr;
Men elljest intet lät at höra ar/

TilE'r min klagan sig förfogar/
I lamnen mig den fidsta förmän qwar/
At Eden öde gi'er min suckanswar;

Sä will jag Enstiglitt utwalja/
Och att min tid til suckar ftllia.
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I giömstor vlä/
Sku' höra fa

Ettweasbargochdalar/
Nar med mig talar.

8.
Nu haf Farwäl gll werldflig gamman!

Du stumlna lord/ som fattar desse ben /

Giöm all min ftögd inunder samma stm;
Min Sorg och Nngssan ringer samman;

Min glädie sucka i ett swidand' bröft:
Min klagan jok i tärar/ stk din tröst.

Farwal! ja sar ock wal min tiaral
Ach! at jag mäste big umbara.

Sä särmänhän/
Förlatnewan;

Men förr'n jag dig forläter/
lagnuanyogräter.

Khristelige Dbds-Tantar
Wid

Framledne Vawnens/ Högwälborne

Efterlamnade Enkie-Frus/ dmfordom Högwälborne/
nu hos Gud Sallge Frjherrinnans/

GRAF;
Hwilken ähr 1657. den 25. lulii foddes hit til werlden/ och den

1725. saligen afied/ stmt den n. därpä följande uti
land i Säby Kyrkia jortftWes;
I hast »ch med en siuk hand stnl« «s
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Sälle dode/ som nu sofwen sött i Frid/
Och hwilkas trötta ben den miuka mullentäcker:

trygge hwiias fa'n cinnu en liteu tid/
Til's E'r Bajunens lwd ochDomsins Morgon wZckertWal E'r! som undangätt/ och stuppit all E'r möda;

O! ett lycksattFt folk.' Wäl E'r I fälle doda!
När oftast wi/ som äniLal,els träldomga/

Mäst' gräta under Trä for willjam wäg och lyckn:
När wär fötlosining wi med suckar tanke pa:

När Eld/ Gwäld/ Rof och M>rd osiymsim kunna trycka?
När aitosi öfwergär; tör inqen E'r omaka.
WäliE'r! T? ingen sorg Mr mer for Er tilbaka.
Wi kastas af och til wid Dolsta klippans strand:

Mängt häftigt wäder-gnp o§ hotar och ftrsträcker;
Och bäst wi se en ssymt afdagens hwita rand /

Ett mörker öfweralc wärttonxonr betäcker.
Sä mäste wi alt jämt bland Hopp och Fruktan swäfivaz
O uste wi! som än i stikt bekymmer lefwa.
lag grundar noga ut; men ffnner inga stial:

Hwi menn'stian länge will i spnda kroppen dwaljas;
I alt sitt wajende / ja är hon ju en Träl/
! Qch mäst' omsider dock för dödsens ftuktan qwcil/as>
Alt in til Grafwms dörr wi tunga oket bäre;
tNen dä wi intet H'/ wt frje wordne äre.
Den Högwälborue Fru/ som nu til hwilo far/

Och lärdt i tankar rum för sinä ben bestcilla:
Ssmtangt fön'n dödcn kom / beredd och ftirdig war:

Den jamVar forgelost de gra och hwita hären/
Som i sin ungdoms tld bekamstap Ziorde med Värew-
Hwad glantz des dpgder tildes ckfda namn ha' lclnt/

Det börd' jag wcrldmall til efterdöme wisa;
Men hennes wckda Sloft har mer beröm förtiänt,

Hn milt begrcp förstär och mine Ord desM.
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Ho kan wäl större Ros uppä sin mull begiära?
Hon lefd med allmättt lof/ Hch lad's i grafmed ähra.
Dm Hiälten komma stal/ som dcsie trötta ben

Kan med en wäldig arm ur dsdstns Fiättrar wlnna;
Men förr'n alt detta stier/ stall Solen lida men /

Och lord och Himlar all i eld och läga brinna;
Se'n blir den Nya Sead en Vonmg för de Frsmma/Där ineet menllgitVatt nägon tid mpowma.

Wid msintrogneWänsDöd.
zdl<t/du bleka Hamn / min Glädie siocknad är:
iLn Man/ i hwilkensbröst ett redligt hiärta bodde/
Och den i Ondstans Hafsitt Skiepp med TroheH rHdde

Mm wän, min Ach! hwilar du dlg här?
Nu kunna wi hwaran' ej nägHt- mera bäea»
Dyck/ hwem will mka mIF dm wKda mull begräta?

Ny'
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>y-OrsMyck-ön<lningar.

Dll Måns Wongl. Uaj:t war allcrna-
digsteWonung:

Annes Mongl. Waj:t/ UW Änkie-
Drottningen:

Wmnes Oongl. Wöghet/Urf-
Wans Mörstel. Wmchleuchtighet/

En underdanig Lyckönstan/ ftamgifwen i undcrdanig-
het Ahr 1715.

A'
En underdättlg Underjäte

1-5-
MWem fins bos hwilken cj des blod af qladie siuder?

Hwem fins bland SwänsteMan sitt qwal ej sagt god natt?
När Himlens ynneft ost til allmän g'äoic diudtr:

Nar oen Alsmaktigste sin Sol igm upsatt:
Nar frän wär Korixom bäd' moln ock mörkcr wika/
Och Kungens ankomst giör i Rikct alla rcka.

Ff Slatt



M c^3)

Slatt ingen/ wgcn fin's/ som icke wid sig kitwner
Den Salighet/ hwar afwärt hopp ä nyo sör's;

Nu chn'sdct Hedna Folk snart b!i'de Christnas wckmer/
Ochlangsti Fl am'de Land wär lycka prisas hör's.

Hwad unwrsätc kan dä innehallen wara/
At för sin Öswerhct sin frögd och önstan spara?
Fördenssull ta'n ock an I höga Kunga Slaktcr/

Hwad mg afHimlens Gud for Eder sällhetibe'r.
Dm fin's annu cj född eK' utur staletklackter/

Som/ eftersinförtianst/ sinKonunss gäfworgier;
Dock fin's den öfwerhet/ som läter sig bchaga
Sin Undersates piitt med Konglig Nad uptaga.
I flik fortröstan jag mitt ringa Offcr reder/

Som i en trogcn nit och innig bön bestar;
Och ar min önstan den jag wördsamt laggcr

At Swea dfwerhet mä lefwa mänga ahr;
Ia tä/ nar ty gör wal wt ock satte tncka:
Wär Tolste fior ar Swea Rikes lycka.

*

HErre och Himlarnas lius/WFörunue wär Konul,g / wartKonglige Hus?
Wärt Konalige HofDu föl unna mer gcdt /
Nn bwari och ett Hofuti werldene fätt:
M lilsamman ha' Häfwor cch Gull:
An Icrdm afNiwr och Skattar ar full:
Un IcroerWKimgar lilsamman är spätt;
Wär Konung/ o Gud! du an unna mer godtl

' unne Gud Kungcn ls mange god ahr /

Som Ra.n droppar fuUa hwar Höst cch hwar Wöhr:
Som



Som lorden om Wintren mcd Snö är betackt:
Som Foglar as agg de ha' Ungar utklackt:
Som Tra'n burit fruchter afSkapelsms tid:
Som Han har hördt stiutas i Hrlog och strid:
Som Swarden om Honom i Stridcne blankt:
Som Honom till Ähra man Fanor har swangt:
SomHan för os alla sig lvägat t Falt:
Som msende tungor Hans Rykte bestalt:
Som tckt Han hint följa sin'Fienders spär;
Gud unne Kung sä mänge god ähr!
GudgifwewarDrottningsä mänge god ähr/
Som Hon har ftr Riket falt suckning och tsr':
Som aldren/ Hon lefwat/ Mnmcv har sedt:
Som Tiden i tiden har Nndringar giedt:
Som Hon har bli't namder pä lotncheiMsO:
Som önstmngar fallas/ at sent Hon mä dö:
Som sielfwcr Hon önstar; Ett lagger jagtill:
Gud giswe wär Drottning längt mcr an Hon witt!

Gud gifwe?rincellKn sä Mangen god tid/
Som löfwen om Hösten afTrana bar' nid:

Som ax för's i Logen
Pä Skiördenes dag:

Som Frukten bli'r mogen
Til tusends ssag:

Som löfwen om Hösten af Träna bär' nid;
Gud glftve rrwceMm st mängen god lid!

*
5

Gud giswe st mänge god'da'r/
Som Granar til tuftnde tusend ha' bar:

Ff-. Som
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Som Tiden har stunder:
Som Städer ba' Hus:

Som Skogeil har Lunder:
SomlordenhorGrus:

Som Granar till tmende tnsend ha' bar;
Gud gifwe

Underdänig
Ny'ahrsMyckönssan

Til WansWongl. Maj.t/Wonuug
dm xirv

Uwerlges/Gibtes och Wäudes Konung^c.:c.:c.
Uti Undersatelig wördnad framgifwen i

Mad Ähr 1716.
Af

5 5.

SwerZt ut med utrackt hand/
Dm Konungs ankomst fagna;

Du elljest nog förtryckte Land
Dig Hopp igm tilagna.

Tw Gud om godt/ ty Salighet
Larändinportarwakta;

Din räddmng han förkunna wet/
Fast gladien kommer sakta. Lät
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LatEldmed Astia akaftam/
Sä rirmamcntetryser;

Wärt Skiepp bar lika lyckligt stam/
Sä lange Solen lyser.

Lät owänn fin bestämda tid
Wärt Rikes grantzor staka/

När han staffar Mwe^getFrid/
Sä kommer alt tilbaka.

Och hwabwärtSwer'ge dar i mist/
Det Landsens Mor begräter;

Sä ha' wi har dm hela brist
I Rikcts Fader ater.

Ratt sa!fa'r fort wär undersKung /
Dit Gud ditt tycke leder;

Den/ som digrad-fördt spad och ung
Annu fin hand utbreder.

Wi föllia med/ hwar pä sitt sätt/Wärt glada ecKo klingar;
Ty kiarlek giör otzwagen latt/

Och Trohet staffar wingar.
Till det nya Ähr/

Nytt Ode wi sörbida.
De Sward/ som giordt sa diupa sarMärostasismstida!
Det röda Gullets klara glants

'AfdeTredyraAonor/
Hwar
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Hwar Af-und biuder spiut och Lantz/

Förblinde
war Konung mera godt/

Hn owann ondt will hota;
Han late alla dems stott

legna hiartan rota!
Sa mang' och fiere gladie da'r

Hans mod i ywtgang faste/
Som Gras och Orter warit har/

Som pa Himlens näste!
Mr Lejonet ftan Nordens natt

Sin' Ramars styrkia pröfwar/
Ejnägonblrststyf-sintfatt/

Som honom mer bedröfwar!
la/ fönmaTidenstillasta/

Mcd noii fin diuphet mata/
An nagon Tid ell' alder ma/

Kung Mmn förgata!

Man stall Hans läs med gyllne ord instära
I hard vemanc, som aldrig lider men:

Hwars klarhets glantz ej nägonrost stall tara;
Men des behag fötdunkla Solens stien;

Dock/ Dolen mä sitt stien alt nyttia fä/
Kung beröm det är nog stort ändä.

V .
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M-AhrsMyck-önffan

Til Måns Kong! Maj:ts Högtbetrodde Mann/
Räd och Qnccllic-Rad/

Den Hdgwälborne Grefive och Herre/
Pa Ny-ährs Dagen 1717.I underdanigste wördnad framgifwm af

WLA gar det gamla Hhr/ med sinä gamla dagar/
Pä werldsens gamla wjs / til gamlaTiden bart?

Liksom/ närSolens Lius/ett stpmle-moln forjagar:
Lik som en fiyktig dröm Ziör Nattens stugga kärt:

la/ som en siuten bok/ när den bli'r bcist tilstagen;
Sa ändas (Gudi läf!) i dag den gamla dagen.
Gack bärt! gack til den ort/ som glömstan dig bereder;

Lät Swärdet med din ro/ sin ro och hwila ta';
Wand/ liksomSolenwandtsitthiul/ war motgäng nedm

Ar ej din aftomst mä din bärtgangs klagan ha'.
Döm cingstan til sin graf wid din utlefoe Timma;
Nytt ode stapa ftam med dagens npa strimma.
När u'r sitt Morgonchus en signad Sol framträder/

Och til all Werldsens srögd ter an sin ktarhet np;
GifHafwct stilla lugn och Luften wackert wäder;

Fräls strämda lordcns widd afmörker/moln och
Q! at den SMHctmäGudsFolk tilgoda komma/ ,
At Frcdscns pÄimer/nart fä aa i blad och biomma.
Gud lät det Nya 2°lhr afNya Lager grönsta /

Som fwchter bar/ som Nyafrögder ge'r;
Men E'r min AommgsRad/ Kwad stal minringhet önstil/

Tag nädiac an de ord ett blodigt hiärtaber:
E'r glcidies sörsta stund sorsalle 'lmts

- la/glsre Gud med E'r, Nad/Gud ttndert
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Wru N. N.
Pa des Namns-Dag 1715.

hwilketdyraNamn/
Erthögawarderöjer/

Den dygden ammat i sm famn/
Och til fin wördnad böjer.

Nar nu i dag E'r wackra dag/
Fran Öster börjar dryta;

Sä tyck's mig/ tilErtwalbehag/
Bordingenfördel ttyta.

Mig tycks/ om jag sä saja kan/
At minst Ert mitzhag winna/

E'r/som en Drottning/ borde man
Med gyllne Cronor binna.

Sag ej/ det är förmycket sagt;
Ty förrn I hinna nämnat/

Fast jaghar intet i min makt/
Jag dubbelt önsta amnat.

Lefwäl til manga Namne-da'r/
E'r kiara Wann til gamman!

Jag gladsat ett fi wackertPar/
I werldenfogats samman.

Gud läte Lyckans warma Lius
Med Hulda blickar flina

Pä E'r och alt Ert hela Hus/
ItackaFruK^i^l



(M^lU^l-KMHM.
Dä

Blefaftryckt;
BelMde i Manderader si« fFgnab

hjt I/ ssm afLärdom
Som fatten rckt hwadenpuerlillM/

Och dödfens makt med de§e orden hamnens:
En «.UMUS han dsr ej/ när han dH?3

Ty hwad ens hopp och wcintan öfwergick/
Man ester den roccen arfwa sick.
Se hcir Hans wäck / ssm nu far Lmset Mda/

Se'n wi cj se Hans ögons jKÄar mer;
Ncir Ryktet hindt de warma La'»der bada

Hwad mi hosDtz i kalla Norden stier;
Llll Werlden l<ir'da stum och hcipcn no/
M sielfuti wär bo.

Fast Viömen ftost uppä o§ iftigtftäser
Och kiölden här mastSolens Eld har stäckt!Fast Nordan-blast hel kall och kulen wäser/
Har dock war Siäl den qwickhet i otz wäckt/

At ej den Snö/ wär blod sm kraft afstiär/Som Wintren pä war stuldror häfwa plci'r.

Till ett bewjs därä/ nu aswen l<inda
De vpra blad/ som l<Ul<Ms ost ssantt;

Gg Mwart

M 5-1)5)^



<M'56)
Ehwart wi Holst war' egon pä dem sända /

Hwad se wi wai? Jo: det wi aldrig tänkt;
Fullkomligt a't; om jag det nanna wct/
Som tilstä mast' min osullkomlighet.

Wcil osi! mm wäl än tusend' resor mera
De Länder/ Folk och Man/ ehwar de bo/

Som wcirdigt lckdt sä wärdigt Wärk wärdera/
Som sram för alt i wjsdom ffnna ro;

De/ fast jag ej iblanddcm teknad är/
Dock strifwa lil Hans Ros med mig/ sä har:
Sa längt nä'n ?oer kan pa sin Luta spcla/

Och Qrpliei i werlden wöldnad far:
Sä länge Liuset will otz Dag och Natt afdcla/

Och naglm Rune-sten i hela GwerZet stär;
Sä stall las/ hwar Ckaldcr do och wistas/
I Tidscns lönga längd rätt diupa Runer ristas.

Dä
Nhreborne och Wallarde

Merr I.OIM^.
SittSnilles Fölstling uti en Oihumnon

FördeLardeeffsade;
NetMade sin fägnad

l^.

WHM nägsn had' mm Luta btM/
ftraxt fönrelt stackt/

Narjagförstbörjad'spila;
Sa



cror jag det e,j stulle stie/
At man mict wett mig finge se

Pä stampat Linne dela.

Men st'n jag en gäng wanan fätt/z
Och nägon smaki konsten nadt/

Den mg/ somhelig/ Mter;
Jag allas domar undergär:
Samt/ nar jagnägot <imne fär/Min pennas udd förnöter.
Nu/ närsom jagmedfagnad sir/
Hur' en sitt Snilles förstling gi'er

TillofferfördeLardc:
En/ hwiltens Idrätt lsckar mig/
At nu och ftamgent statta sig

För owarderligt warde.

Sä tanker jagsiclf hos mig sä:
Du mastt med i radcn stä /

Hans fitt berömma/
Som an i sa omogne ähr/
Mcd mogcn jfwer efterträr/

Hwad Lcktians folk förglömma.

Han wisar/at/ anstiönt man kan
Emettan Qwimm / Man och Man /

Enlikalikhetstaoa;
SHfinsdockejftlikatwä/
Al man juftän hwarannan mä

Dcmkunnastilljabäda.

Gg^ At
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At ock cns opwn röja witt
Hwar haist en MmM däger tiW

Hwt-id hon i hiertat hyscr 7
At dm minst swckfttlt inneha'r/
U'r hwtlkens wackra ögne-par

Sielfwanlighetm lyser.

Dcck bind's ej tro wid sminkad
Alc är ej atttd gutt/ som stiw/

Sälatt-somtung°lMUa:
Ett sromt Gemöte aldrig lar' /

Frän hw?m ftm halst des älstar' ar^
Förfwarmssgatwlka.

Det alt/ Och ännumycket mcr
Ost dettaPappers knyte gi'cr/

Som snalla handcr bnnnit/
En Lo-mer starpsynt an en MaW
Sig sielforosild rosa kan/

Ha' darsor' pristnlvuunit^

At i<nKenttem desutair har
En art för laumat Gvao^

SM pcnna eftertota/
Det komma mig Hans ven at
Han wÄI uti de dmpen ro/

Dar wagar Himlmhotcr.
Aar ftamgcnt sott/ och lat E'r
Scm i sin täcka grönstan stär/

Dm ftllcht om Hösten bar^/
Hwar



Hwarafwialllnän nytta ta'/
Och Edre närmste hugnad ha'/

I siclfwer mycken ahra.

Till

Da han sitt Wärk om degamlaSwearsoch Giötars
praktigeSkiöldar berömmelWn förfmmthade.

har jag undrat pa/
Hm' fin Himmel SoKn mälar/
Och hm'Eld i STIERNORstMV

Af det widahwalfoe bla;
Men an mer M undra kan/

Hwad för Eld/ som blodet wärmm/
Och hwad Sierna Stiernor hmmM

Hos den wM STILRNEMAN.
STIERNAN/ som qier ewigt Lius/

Och hos Liusens Fader glmdrar/
Samt om Solens klarhet tmdrm

I, Ilraelz Arfive-HUs/
Lär E'r STIERNA klarhet Fe/

Och Er Eld M nndmn MdW
Warma uti blodet sända/

AtlLWtMrkretst. Ww
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Med den STIERNAN ffnnda E'r

Djt Ert Ämne Ähren kallar;
Och sast diupet för E'r swallar/

Mljt och möda framgäng Ler:
Wisa med en konstlad farg/

Hur' I öpna giömda Gkafwar/
Hch af gamla Giötars Grafwar

Fäja glömffans rost och arg.

Wisa/ at Ert snille wct
Om de aldre Tider dömma;
Sä stal ingen alder glömma

Eder älders sticklighet.
Öch/ se'n Tiden nedergar/

Sol och Stiernor mer ej lyja/
Skall Er STIERNE-GLANTZ dock blysa

I ett ewigt warand' ähr.
Sidst/ förrn nu min tröqa Mr

Deste kärta Rader siuter/
lag en önskan än utgiuter/

Och de orden teknar här:
Alt hwad lardom nämnas kan/

Sig pä Edert Minne brede;
Edert Namn bli' glömstans Wrede;

Nu lef wäl Herr STIERNEMANI
Hfwer



öfwcrn. n
Härlige Böne^Predikan.

Bon ar alt förgäftves:
OWHwar somßonens andakt qwafwes/

Maste Tal'Mod/Tw och Hopp/
Saja sinä tienster opp.

Bönenar/ som alt betwingar/
Swqfwar öfwer Solens

Boncn gär mcd Gud i Rad/
Dampar chndigt öfwerdad.

Men det giäller ock en jfwer/
Som oh nog at staffa gifwer;

Ty sä tungt och tralsamt tarf
Finnes kn.ipt wid ptog och harf.

Larde Man din Bön-Predikan
u'r sin twikan

Oftver Böncns art och salt;
Lar/ hur' man stall bedia ratt.

Nöden i de Morgon-Lander/
Bärt i Kllilcou, Lcnäer,

Lar; ty nöden tarakan;
Brakt E'r Böne-konsten an.



Den af Ladclz Wide brutit/
Och i tranga bojor sutit/

Hardcsuphoftydawet/
Mastaf sielf-förfarenhet.

E'r/ Herr Probst/bli'r denna Heder/
Sen E'r dag hos otz gatt neder/

Ma I för Euds egkN SWI/
Lysa som en Middags Sol.

lag för min del har den ahra/
M allcnast til begiara/

At med E'r i samnat liud/
SandadennesucktilGud:

mitt bröst til BdNettböje/
wag til WttNNgröje/

Battring wise Nadens Ort/
Näden opne Mimlens port/

WimlmWalighetenhylle/
Nalighetm glädien Me/Mlädien börj' och flute där/

Darejflut,ell'börjanar.

«O (542) MZ.'



Vörmangde PQMLII.
Wid Freds siutet emellan Tronorne Swerige

och Rystland Ähr 1721.
lat dm gpllne gwch om sinawiddar gä

U?zisianad MHrgowG«l/ där du om bckgenblickar/
Och iangst ur HcuMtswag din upgäng hasia mä/

Hwarmed du ock til Gud din offec- styllnad stickar.
Dcn dag/ som du i dag ur Molnens wälde srcjlsat/
Ben ware som du G/ med Näd och lycka HWt.
Gi'er rumm I Nanens-Bam och Mänens TmderMus/

Twächlue Stiemer I/ som tlll wär ofärd
Gi'cr ru!nm! ty Svtm re'n tradt u'r sitt MorgNichus/

Och har för MsrHkees blä ett h>Mll'Zt Gtllla wmmit.
G id har bcsökt sitt Folck/ den ganffa Gwea>NHrden;
Fordcnfful ock hKtts läfupftlle hela lorven!
Wäikommen dM Gkiänck.' du Fnd!

Tacv Himnle! f<srden Ro! hwar t wäre landfaet hamna;
.Lät lysa igen en, Fod och nd!

Och med locksimghet dl» Gnwrda Du omfamna!
Ach! hwila sielfwer med Dm wljhct pä Hans Spim/
At matt Dm makt l Hans ma underdamge fira!

KläMs-Dikt.
' I.

WKRr mine Njm/ som kmrlek höljm/
Wid dygd och tro jag E'r'bcswsr;

Hh Sä
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Sa litet Imin' tankar döllien/Min'tankarE'rockdölllalär.
Garbärt/ at Ma den I wet/

StelflyckanföljcE'rpäwagen!
E'r blifweHlmlen sä bcnägcn/

Som I nog röm mm trofasthcl.
Nar E'r den salla dna undfagnar/

At räkä den jag langtar till;
Förglömmen ej/ ä mlnc wagnar/

Hwad jag sä tragtt biilda witt.
Den wördnad ware E'r besalc:

At I en blödig havnad röjen/
Nar I för hennes hand E'r böjcn/

Som msam ar mitthcla alt.
3-

Dm Himlen strssilt Näd har delat/
Namren twesalt kälistlat ps/

Och dar de bagge wisa welat/
Hm' högt de andtlig kunnat gä;

En cwan prydna för wär Nord/
Aflanter dygd en ftcknmand'Minna/
Dockftckn'dc dygders agarinna/

En Guda dätttr har pä jord.
4.

Tag ssiönsse; mm med tackligt sinne/
Ben lrohet dig har bmdcs an;

Dn weft/ hwars hickta du har inne;
Dig/ hwcm jagar/ cj stla kan.

Nu btöde Rader stynten E'r!
Ach! ho kan mig den saMet bäda^
Al jag/ scm I för lriz städa?

Kom önstle stund/ cch dröj ej mer!



(!4s)D°>
Wn Annan.

I.som din täcka Oräen)
Likt Solen pryder Himlells hwalfta blä/

under mandig ncknna ma/
Tu stiönste öfwer alc pä jorden;

Hwars ögons Eld min blod til affa bräudt/
Fast nll ac dö mig lyckan an ej hcindt/

Hwad ar at du lned wrede agar
Den/ somdWoffrat sinä dagar?

3>en intet mer
AfWerlrenbe'r

Nn en dinkiärleks gnista/
OH darsor' alt will Mlsta.

, 2.
Mig tyck's duHimlens ordninghatar/

När kiarlck dine kysta öronMr /
Dar kiarletdock det liufsta wastnd' ar;

Hwad ar / at du detz walderatar?
Som första sten tilwclldstnsgrundwallagt/
Som alt i stick u'r jordcns stiöte bragt/

Som giör/ at du och jag/ wi böda/Med wäre ögons liusfässäda
DctHimla«Hus/
DarSolenslius/

Med sine Skyar wäta/
Din härdhet mä begräta.

Den fruchten höqst pä Tradens toppar/
Som aloraförst sin röda mognad bar/



MW'

Fast den for lystna handen säkerar/
Blir dockftam för de andra knoppar/

Aflackra maffen förft förtard och Mmd/
Ell'fär afSolcns Eld sin höghets hamd.

Zlch l nar dig cj jamumöde;
.Hwi nnnar du din fagrings gröde

För Matke-gwg/
Nndcnsbehag/

Som du i dödm Mäljer?
Bttanck nul hwad du wnllien

An m annan.
Siunges under sin egcn

Min Herdima/
Den M ewig wördnad bar/
Hwilkmslike bland Et o^eM

Helnlorden/
Aldris NMK Ma Ur'.

2.

Du Wafierstyckd /

Sommitttycke
Fyllefi i Dmndran bragt;
Sag mig: astu bldTen qwmna?

Min Glwilum;
Ofwerjordiss är dm makt.
Solm/ sompa Himlenträder/

Alla glader



Med sitt fagra farge-sken;
Dock den Sol langt tackre brinner/

Som uprinmr
Idinqwickaögm-stm.

4°
Blomnmn/ som fin Währ bemalar/

Aftigt pralar/
Tratzar Balmon3 harlightt;
Men du tratzar blommans prydm;

Tänck t sm lydna
Ingen dig förwägra wet.

s»
la/ den fagring som du hyftr/

Hwilkmblyser
Pa sin grund/
Giör/ at Gudar ej /

Wattrcka
Om din wänssap och förbun^

6.

Mm/ fast man sä allman heder
Glom dockcj den trofasthet/
Hwilkm disför andra burit/

Ochdigswurit/
Din/ dm du sielf ncknna mc.

000 G H
OS S G
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Ofwer den för sin däjllghet sa allmant
berömda inz.

i lm stnld/
Pröktlg som m Nngla -Vrud/

Bar cn Cwnh aftidcn:
Hwickens glantz sielfMorgont giedt
Uni?cr stymt as tunkla pänsel-drag. *

2.

Och'hwad undcr ar'et dä
liizunderstiönai

Ac du/ mot dtn cancka/ mä
Allas undrcm röna?

Ty dm ögons cld join ästian qenomMr:
I din Mnhct scs hwad aldradajligst ar.

3.
Himlm qifwe läglghet/

Dct jog bed's st giarna;
Han/ som mine wet/

Wct/ hwad jcg har ärna:
Du och M Wi stu3e till wär Me dzg;
Mm min i"z sag:Hwad stulle du och jag?

4'
Wi stu den ftamfarne tid/

Somcndrömsörgiala:
Uli stilla ro och frid

Nöjets Crantzar fiata.
Enighet stull' blomstras i wär älders wahr:
Tro och ahra samka oji de hwita har.
' Harmed fölstös den stugga/ som ögonbrynen kasta, lsrän sig.

(l48) D».



Ursätt til twenne Systrar/ at jag medden be-
giarte Wisan sa lange ute-drögt.

hand / fom tröttnat strifwa/
Wakadockfranhwilan.opp;

Längre fig till lattia giftva/
Föder ett förtwiftat hopp.

Om du uti ffuld ast stanad
För det du ett löftegiordt/

Lid ej längre blifwa manad
Till det sörr betalas bordt.

Trug och twäng jag giärna wajer/
Ty jag all ting willigt giör;

Hwad man mer an en gang sajer /
Mig mitt blöda sinne rör':

Likwal maste jagbekianna/
Atjagnu mm wane bytt;

Twinga mig till Skrisi och panna
Hr för mig ett stammand nytt.

Harmed har jag denne reft
Sattmigiwidlyftighet;

Dragit ä mig blygd och nesa/
Ocharräkadiförtret.

Söleds torde snarlig handa/
At man mister all creckr^

M
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At ms Namn gär öfiver anda/
Och man raknas för r2llir.

Dock om jag mig ratt betänker/
Är mitt brott sä mättlig stort:

lag har icke brukat ranker/
Ingett jag olycklig giordt-

lag har blott en tid förhalat/
Den jag dockkan fä igen:

lag will giärna alt betalat;
Ty jag har m boniz an.

Har ar dm begiarte sängen;
Ester förestreswen Thon/

Tan til godn dennegangen/
Och Msäkten min person.

Skulle nägra Noccr ftla/
Fallcr ej ratt/

Kan I med E'r säng alt hela/
Laga verstn löper lätt.

»san.
i.

wäre tiders prydnad/
Cronan afErt täcka kiön/

I/ til hwilkas tienst och lydnad/
Man förpVtas utan bön:

Sy-

>M ('s°)



151 Häfwor/

«H (in) W»
Syjkon / hwilkas täcka lynne

Alt fullkomligt innebar;
Hwilkas art och blida kynne

Androm ett cxempel ar.
Om/ mot Edra Lhristna Seder/

Hedna Namn stull' hinna opp/
Man Gudinnor namde Eder/

Hade E'r Hedna hopp;
Men det wil E'r litet lika/

la' af en högreÄtt/
la'merafahrarika/

E'r bör annat ahre-satt.
Ware hiartan a' de Lunder/

Dar man E'r sitt offer giör:
Wäre tanckar alle stundcr

Eder bild i bröstet för':
I Watt sinne wi E'r dyrka/

Dar stu'l tillbedne bss;
Bärt med Hedna-hopp och Kyrcka!

Bart med alt Afguderj.

TRQHETarhosotzdestbder/
Somman fordom uprest har;

De sa konstigt gutne fioder/
Bygde 'lcmpcl och Altar;



«M ( 152 ) h.
Häfwor/ Guld och rika stattar/

Deras Ambra och libct;
TROHET ensamt i sig fattar

M den forna kästbarhet.
5-

Hwem kan större Sällhet bida /

Än den Sr tilagnas will;
TROHET sen I pä wär stda;

E'r wär lydno hörer till.
Nar wi sa wär styllnad stiöta/

I daraf bewekas lar'/
TA at Tro med Tro bemöta.

Trohet juVr prydltftd är.
> Wn MerdeMisa.

Cclinäc sökerfinHerde dclacloii.
i.

gick sorjana och stkte fin Hiord/
klaga med tärar / och rspte de ord:

EnHerdescktrogm.
2.

Med tämr hon klaga / bad Bärgen om sivar;
Hon fräga: hwar Hiorden och Herden han war/

EnHerdefttrogen.

I ssuggrtke Lunder/ ach styggen doct mig!
Ty halst i E'r stugga där ssylte ju sig

En Herde st trogen.
4. I



4-
I blomstrande angiar upläten E'rt stiöt'l
Dar oftast tilförm sin hwila ätniöt/

En Herde st trogen.
s-

I mörkaste Skogar fördöljm min gäng!
Ty wist i Ert öde där lider M twäng/

En Herde sä trogen.
6.

I Varq och I Högar begynnm ett fall!
I angsteus/ at längre jag undangä stall/

En Herde sä trogen:
7-

I dalder och dalar omfatten min stig!
Mänu' ock Edra giömflor de giömma i sig

En Herde sa trogen?
s.

Fördränckemig Wägenoch flyttie ftält Strand.'
Ell' rackie mig Herden u'r Hafwet sin hand!

En Herde sa trogcu.

blifwejag Diuren til byte och rof!
Herdinna/ hwad giör's dig den önstan bchof?Min trogne Herdinna.

lU.
Qelinä. Ia öpne sig jorden/ och giömme dock mig!

Herdinna hwi klagar dll dig?
Min trogne Herdinna.
n.

Celacl. Jag sitter widKiallan/ där du dig plar twa/I Lösckladde Lunden/ där Linderne sta /
Miu trogne Herdinna.
Ii 2 lz. 6e>
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kelinä.
Kelaa.

QelinH

Qetinä
Telaa.

Celaä,

Qela6,

Qelaä.

M < '54 ) His
12..

Ach Herde! besinna hwad sorg du mig qicrdt.
Herdlnna / hwi raknas mttt fthl dock sä ftort?

Min trogne Herdinna.
Ach Herde.' dnwest/ jag det illa es ment.
Herdinna/ jag hardet ock icke förtient/

Min trogne Herdinna.
14.

Nejlöne dig Himlen/ som du det förstnllt!
Sä blifwe dltt hopp ock med gladje upfylt!

Min trogne Herdinna.
15.

Ia komme mtg all din olagenhet pä/
Omlag dig förglömmer/ cch mera ändä

Min lrogne Hcrdinna.
16.

Nej/ förr stole Bärgett och Högarne fly:
Fön MHnm ejdela mcr NEDAN och NP/

Mn trogne Herdinna.
Men glöm du ock icke den dig häller kiar;
Ty/ som dunUg kallat/ st tänck/ at jag-är/

Din Herde sä trogen.

Warning af Gudinnan VenuB,til

At icke läla forleda sig af Spel.

i Währms späda grynne
V om m dchl/
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Och i gansta gladlynt lynne/
Hörde pa Fru Nächtergal/

Ester hwilkens liufste sang
Diuren Hollo dantz och spräng.

2.

Nar han säg alt hwad har ssedde/
Tog han ock sin pipa fram;

Och sin hand til spels beredde/
Stald' siq mot den Eke-stam/

Dar Fru Nächtergal satt qwar/
Harmad' henne/ hon gasswar.

kom ftan namsteLunder
Med en fager lungfru stack/

Markte pa Naturens under/
Stanna' litet med sin stack/

Bad: de Wille lysna till/
Hwad af detta warda will^

4-
psykc, föm för andra stiöner/

Hörde först mcd allwarpa;
Tog af Marten/ som stod gröncr/

Snart ett Blomster da och da/
Bandtihop en konstig krantz

Af de fagraste dar fans.
5.

Hör/ FruVenu^wana
OchlSystrarafmittkion/



Mä jagflal Hans pipa lana:
Gifwan denne Lrantztillön/

Hans / som spelar wid den Ek/
Dar som Diuren halla Lek?

6.
Vcnus stde: Flicka lilla/

ArdinftihetrCnförsald?
Ma dig/ at diggarilla/

Om du rakar i Hans waldz
Achta dig/ at du erfar:
Pipan Foglen halst bedra'r-
Nej; FruMor;nej/nej: FruFRöIA/

Aldrig na'nsin nagon dag/
Skall han sä mitt sinne böja /

Aldrig skall det taga lag 5
Förr stall Himlen smalta bart:
Willa Hafwet blifwa tart.

8.

Giör da hwad dig giöra lyster/
Tag dig sielf ditt frija wahl;

Än ett ord war söta Syster/
Ropa l)war af venustahl;

Än ett ord: giör ock din fijt/
At du honom slelffar hjt.

9-
Danned hon ifrän dem hastar

I en natt och lattergang/

tzs»



Crantzen i Hans hander kastar/
Som uppä fin pipa sang.

Hör sade hon:
Lar mig denne Pipe-thon.

10.

Crantzen will jag dig förahra/
Den jag dig i handom bar;

Will du nagot mer begiara/
Tag da alt ehlvad jag har;

Mm med sädant förbehäld/At min wilja blir din wald^
n.

Mafhennes Guda-tycke
Och des anlets dejlighet:

Utaf hennes altförmycke/
Som jag ens ej namna wet/

Siudde alt blod/
Sa at han i undmn stod.

12..
Ej! Gudinna/ lverldsens under/

Sade han/ gack bart fran mig;
Söker du iSkogens Lunder

Mgon/ som kan lara dig?
Gack till Gndar/ Guda-barn/
Hwad statt Sitke hop med gmn?
Du ast Silket det jag Mr /

Du ast Gudars Guda-Son:
WOs>
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Wäl-lucht pa ditt Altar röker/
Hm dm gunst ar mangen män!

Lär ell' lan mig konsten dm/
Denjagönjkarwaramin.
Giärna M du dm fä lara /

Du Naturens dyrste Skatt/
Som ast bland ditt kiön en ahra/

Främst i deras ordning satt;
Men dar höftves tid därtill/
Om du henne lam will.

'5.
Hon med honom/ Han med henne/

Fölgdes ät i kiarlighet;
Nu/ om detze säta twenne/

lag ej mera namna wet.
Vcnuz sade: Flickor smä /

Sad' jag ej/ det stull' sa ga.

Till dem som/under MiMndsamhet/stalte sig med-önk-
samma öfwer mitt öde/ at fara tltt Siös/ dä jag Adr 1714 er>

hölt Kongl. sen2tens Fullmakt/ at waw
Wid

Hwllken Bcstallmng jaq dock ej warckeligen kom at tiltrada/ e-
mcdan dm siraxt dcir pa/för desparing i sraccn, blefindragen.

158
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MMIII wann ho begiar
ynka du bar?

Hwi ftuktar du sa/
At jag i min lycka

Skall kraft-gangen gä?
Hwi Hwalljer det dig?

Tänk sielf: at min krycka.
Stall baras af mig.

När jag mig betror
Den ofwanat bor

Till kropp och till sial/
Ta gär mig i nöden

Alt lyckligt och wal/
Ä Siö och pa Strand;

I lifwet och döden
Rar Gud om min And.

Tratz Bölljornes gny/
Z Nedan och Ny;

Z Wäder du Mg/
Ert hot och E'r fahraMinst ftracka min hägl;

det ock bar
Will Gud mig bewara/

Hlvars egen jag an .

Kk Dock
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Dock gn bltt jag qwar/
Mitt Ode st war;

Som Himlen det will/
Sa mass jag mig noja/

Och tacka dartill.
Jag wördar Hans Nad;

Förnedra/ uphdia/
Star alt i NudsRad.

Dche Rim aro pH den första /

som/ Mdelst Händelsmannen/ Herr KKcliM i2rudbx
förflag/hlef myntad/ MMfne.

Standrens sidsta Möte war/
man enhalltgt förebar/

Ati östver alt
War af st swag och rinZa halt/
Och mcdH stiörer Malm bebans/

mynt oduglig fans/
Lat Qllibb, at Hans förssag
Skull' andttig bringas för en dag/
Förmynta denne Plat tit pros/
Och wjst ej war grof/
I Stockholm samma dag och ahr /
Som nast harunder teknat stan

Den 19. l7!4«
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Gn i Danfte vsrg affattad Mopi kabel,

i SwcnM" o''wcrsatt af

hände stg at lemmarne
Uproristt upsät faltaMot Magan/ och förttöt'/ at de

Till henne stulle Ma.
De raknad' sig för blygd och spatt/

Athenneofferbara/
Hälstzma'n hon Wille som en DM

Af deras swett sig nara.
I hemlighet de taltes wid/

Och hufwudet sig brackte/
Da/ efter mycken Tanke-strid /

Detdettaßäduptäckte.
Det öftvertalte ögat först
5 Sig ned til hwila bucka/
Mcd sömn fördrifwa swält och törst ,

Och lata Magalt sucka.
Hwar lem för sig/ widstrangt Förbud/

Det afrär til at tienä
Dm tiocke wäm/ fom lik en Gud/

Tillbedias will allena.
Nar detta rädet uptäckt blef/Straxt Magan sammanstämnler/

K k- Den



Den diarfiva «oupp, som wilst dref
Och de uprorsteLcmmar.

Imine wännersad' Honda:
Betanker hwad I giöre!

Nar M ej mer E'r nara mä/
Är sent/ at se sig före.

Sant nog/ at Traldoms swett ar sur
Sant nog/ I maste tiana;

Dock ar jag Eder Fawbur:
E'rt alt ar jag allena.

Jag ar E'r Kock och Källa^stvan/Mig trohet aldrig ftlar;
M hwad jag far/ jag Erigan

I kiarlighet meddelar.
Mm hwad hon sade/ war omsonst/

Ty kloka Räd wor' dyra;
Man wet/ det ar ej ringa konst

Gemene Man at styra.
Lät qa (de ropte) hm" det tvill/

War ftihet ar otz kiarer';
Wi gifwe statt/ wi sattietill/

Och du wär swett förtarer.
Darmed till hwila Hufwdetgick

I sömn sig ögat sluter:
Hwarlem sm sökte ftihet fick/

Och roligt siclfswald niuttr.
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Dantz en ädel konst.
! hwad en ädel konst och wardigt tidfördnf/
At instlgt hoppa kring pä mänga ruw och Allen/
Och häUa ut i spräng ftän Morgon in titl qwatten:

Bemöda hand och fot/ och twinga Mc sitt lif.
Hur' säll: den sä fin sorg i jnällafötter jaknar/
Som siunger i sin sömn: och dantzar nar han waknar.
öswer ett i ett bref mnesiutit Näpersihlerta.

finner du en pant / den sig sä undcmdölgt/
UZ So:n hmrtat i sitt brbft ett henM säte länar/

Bä denne war satt/
De gläddes af sitt walde;

Men Magan suckad'/ säg wäl/ at
Det Lif och Rike gialde.

'lcrmmen blef och icke lang/
Kel)ellcme de börja

At spakas/ deras swalt och ttvang
Böd dem för sodan sorja.

Dock alt försent; ty kroppm war
Aftynad af sin plaga:

Des styrkio fig förlorat har
Och hela des förmaga.

Och dar den arme Mage fick
Slatt intet M sin föda/

Hon afsted tog; hwar lem st gick/
Och lades till de döda.

Kwar«

M (l6?) Db



Hwarjamic ock »nln Tro och Wönstap ttl dig fölgt/
Min wänstap och min Tro/ som ingcn Ddulplänar;

Mins! nar du delta ser/ at du ock öswcrwäger:
Hur'/ unrer samlna pant/ du ock mitt hiatta äger.

isfwer wliriGrafwen stannande Prattoch Harlighet.
NordHlys t luften forswinna:N Liungelden lysir/ och syn's icke mer:

Stttdandc strömmar i HLswec förrinna:
Harstande Härar ju Gruftven beler:

Prydna och Pratt/ Walde och Makt
Wa for Mattar och Mahl i föratl.
i?fiver oförfarne Läkiare.

Mauste hiälpare! som lardt/ omimtt mera/
Dock DZtienttns pung och halsa at purZ-era:

Somknappastwetenhwartenssiukdomhwalfwawill/
Mr an dm smke satt bad'Lif och HM

Ett annat.
har m hiälpsamhand och konst giordt widt bekälide-

snart utur sin Werlds elande.

Ofiver de afsiagne Myntetekn.
ZMOm af rianeters stien i irnng mängcn för's;

Sä fördes SWER'GET ock asdeste Mynr-rianeter/
Med hwilka / se'n de lyst / likt sorattgc c^ometer/

Guld/Silftver/ Matzjng/larn/ochStäl sörswlnnahör's.
öfwer
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Ofwer Fläciebo SurbmnsWattn.
stälta ycean, dm kmttas stnda tzodSig af szn wägarsras och yra cj sorhafwa!

Ställ tn dm frja fingt/ tm ftacka öfwcrmod/
Som tardt mcd ftarka fa!l de Ma Elfwer qwäfwHe

Har rinner ett i sakta fus och dän/
Som ej af nägoc Gull elr dyra Parlsr qwatter;

Men dock i rikedom dig stiljes wida frän;
Ty idel halsa ur des dclda diup upwäller.

Flyt adlakMa ftam: fiytmed en dubbelt mältt
Hall tt din ymnoghtt/ ditt rika län tilbaka:

Mwidcza öftvcr alt ett tusend' handa godt:
Lat i din söttma ch GudsgodhetsHttma sinäkö

Ach! mätte sig ditt lof/ som oceanens lopp/
I Mrldenwivt och bredt til tusend' gremr delar

Dig soke Folk och Mannsrän fiärran Landcr opp:
Och ingm Sotmagies/den du ej hinner hela!

MLt har sin art.
MWädgiör? at Ugglanstyger tungt:

HagNN pröfwar Srorm och Llmgt:
At Slvalan plöjcrjämtmed Iot;
Men Hmen swafwar undct Sol:At LärkiMs ssng i lusten hörs;
Men Naktergalens mdre fvrs.
Hwad giöret och alt annat mer/
Som ätffildl i stier?Det giör mmldfödd böjli>jhet/
At hwar/ bwadhonomagnar/ wet.Mark.' hm'har lyser underbart:Alt har sin egm drist och att. 165
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Bat^ri^us.
Skald! hwar ardinLuta giord?

N I hwart ditt liufwa ssag Klars och Saturnus klittga:
Med Lalclur och med kan du til tärar twinga-

Du tvajer magra Namn;men tar wid dryga ord.
Du aldrig ön ett brak ell' mmsta möda fann/

Ac leoa dygder fram t diktan af Hialttnnor/
Denl stapar du dig latt af eöjest siatta qwiunor/

Och uste Herdar du till Gudar höja kan.
Idland dll öftver dig i wind och wädret

At Eld och Mn u'c de mörka Skyar leta/
Och för off lordens barn bestttfwa Luftens Heta/

Dä du u'r diupa Moln i töckna tala hör's.
Hin lärda Nätters fiit for ingen du bespar:

Wid aUa Giösttbod och Graf-öhl Laget Mder:
Pä winst och pä förlllst dtg utur Anden qwater/

Och lycklig mercndclsde blinda lottcr dra'r.
Dig ar den gäfwo delt/ at enkom wara fti;

Hwad blygd will ha betäcke/ bli'r dig en lustig gäta:
Hwad elljest tukttgt ar/ mäst'dock lättfardigt lata;

Du wisar: huru wkt i stam kan uptäkt bls.
D?t lärer imnn kärt de Lärde Systrars hop,

Sä snart du deras konstech wjshet hunnit följa/
Ottt Lager-warde här och starpa änm döllja/

Hwarwid ock «elicon lar' gie ett Frögde-rop.

/
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Det oundwtteliga 6de / hwilkct en sälsam
Person

l<,
Mdhängia stulle/ i fall han sitt ärnade Giste Wille ful-

följH/ uppä des begiaran / spädoms-wis ock til no-fö<.orjf
anteknai.

MMggen M ett Bröllop stifta/HiMMdde sig at gifta/
Gifta fig/och ta'en Wän:
Stackars Zo/cpk fölgde den.

sosepKraka i (lande/
Tog en Brud den han ej kiande:

Kiände dock dm han stg tog/
Fast hon förr war kiandernog.

sig till Prästen stynda/
Och bckiande at han synda/

Synda/ at han fölgt ett Räd
Uti kitzligt öfwerdäd.

Prästen/ hwilken giordt det knyte /

Sad' det war ej Haste-byte:
Bytetmastdulätabli';
Byte giör's för gmckerj<

Ll



)05cM straxt til Prästen swara:
Giackjag gärna Wille wara/

Wam Giack och tmra tW
Förr'n jaghögre waxa wiT.

Prasten repa op sm laxa/
Sade: du mast waxa/

Wazn och Arska dig/
DraZakorssettalelig.

sig med domen nögde /

3ördsamt sig för Prästen bvgde/
Bögde ftg/och önflte dä^
GckMPrastmMafa!

MtMR ofwer m Stegtifa/ fom utur BmM
i ftia Lusten utflaptes/ menÄlgmen blefmtalt/ at Fo-
Zlen da mder hander dödde/pä berörde Agares ensaldi-
M begiaran/ i hast Mad/ och ien förstaK) Cnfaldighct

till honom öfwergiftven.
ärdew frja Foglelr död/

.NMOch ma numer sitt knappa bröd
Ät Hans förtimster ssankia/

Som welat afen wardnad blid/
Uti des karta Kfnads tid

Pä he,nnw tnfnad tankM
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En Fogel/ Man M/ stiön/
Bla/ hwitoch swart och gul ochgröll/

En Fogel alt Mika/
Som i sintungas fardighet/
Knapt Wille/ det M wittna wet/

Sm egen Herre wika.
En Herrs/ hwilkens hela pris/
Bestar dätt / at wara wis/

Wjs; meniwW stycken/
Ssm til cxcmpel, wjs dar i:
AtlataFogie-Handlenbli'/

SenMdan parit mycken.

HärwD han fielf betrakta lar'/
At han en fattig Fogel ar /

Fast utan stiätt och wingar:
En gröfte Fogel an den war/
Som nu sin färde farit ha'r/

Hwars st klingar.
DenFoglen fick en öpen graf:
Han dog; men somna intet af:

Denlads i luftens linna:
Des tacke ar ett widlatt hwalft
Som aldrig synes mcr an half/

En Gäta lätt at finna.
Ll2 169
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EnGäta/hwilkmmnebär
Hwad oärhördt alt härtils ar/

At den/ som andra Diuren/
Silt lif i ej simit har;
Mm efterdödenlcfwerqwar;

Gtt under z Wamren.
Nu sof och waka i ditt bo;
Niut liufiig sömn och stilla ro;

Dinhwiläejförsaka;
Sos/ när dig natten mörker gi'cr:
Och waka / nar du dagen ser;

Dudöde/ sofcch waka!

Dfwer en Wnwiges Kämp/ som skiedde wld
Wiksberg/ underSur-bruns Cmen dm2?.jumi 1714.emellan en Eksrn och en Skogs Rätta/ som Ekorncn
i fitt bo des UnZar welat cfhanda/ och aro af samteli-

wid wägm/brede wid hwar-aman döde liggiande bcftndne.
Wt?drar / som hafwa MMedErt^osterunderbalte/
Och otaligt ondt utftatt/

DftlxtEriwandaMe^



Se'n en Mo'r/ som offrar har
Lifwet för sitt Foster kiär.
Da hon minst det kunde tro/

Nagon flull' des Naste gasta /
WillTyrannendttbebo; -

Mär giör owmn ej sitt Wa?Som afalt will ägar'bli';
Afmnd mast' ej mycket sj.
Men ett ModerMrligt bröst/

Som henne giftvit/
Skiönt dtt ser sig ingen tröst/

Har dock Tro i hiartat skrifwit/OchMstridssörsineaar:
Ungen ting mot kiarlet star.
Da för en obuden Giast

Bar man oföttanktaßatten
Warja sig/ tycks wam bast;

, Mettsalyckas intetbatter/
An/ at hon gar lifwet qwitt:
Ostuld doms och tryckes titt.
Hon beseglar med fin död/

Hwad som hon i lifwet öfwatj
BringaxFMdminöd/

171
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Sen hon sielf des gift bepröfwat/
Athanocksinbanefär:
Arghet saller böst hon Mr.
Om nu ett ojkialigt diur

» Ett fa kiarligt hiarta hyser;
Wödmr sen/ atE'r Natur

Och E'r dygd daförelyser
DM/ som biuda Eder trD;
Stam / at dmren läm K

En Gäta.
/s>O kan Ma? ho kan weta/WHwad de fyra Bröder Heta/

Hwaraf alle tmg bestä/
Som i werlden ftnnas mä?

Den stall Elden aldrig bränna:
Den stall Lukten altid kianna:
Den stall lorden födan stänkia:
Den stal WaMt aldrig drankia;

Men den nu ej hittar pa/
Stall otmnligt bli' betianter
Afdefym^cmemer/

Som har ofwannämde sta.
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Tal til CnKgheten.
MKm tysta Enstighett mg mig betrs/

At stg lwtt hiarta mä i hemlig suckan fcaia/
I ditt fördolde rum där ar mig luffat bo;

Ty jag mig förefttt att werldssig frögd förgatH.
Du trycktas walbehag / de Sorgfnas Pamdis /

BedröfdeSiälars ro/ ochblöda Sinnens langtnss
I dig förnöjes man nppä ett saligt wis:

Du stittar wärt beMr: Vu dödarallMr trckHtan^
Iglade stunder och du forna ftögd farwat:

O m bedräglig lnstt som werldsens Sallhet gjfwen
Hom tysta enstighetl Mdfatt min matta Sml!

Ty endast uu dig.och Gud miu gtädie bliswß>

Wfter gisrdt löfte/ har man for Ähr 1726.
ffrifwit fölljande rader/ fom idenne Boks första dehlnäst paZ.22.börde infiutit; mm emedm samma första
dchtwarit fardigttryckt/ innan maudmmjtidm hindt

öswerteswa; ty följa de nu till ett stut.

Da jaghela Ähret igenom mOe HMs tvid jangG
siunga Foglar giM pä ErädeW gröng gremr;:

Och wattnets tysta-Folck/ Sä m de blaM ftnar;
Den stela Swalan som i Flodm haftsin gmf/
I Luftensöpna widdnu swafwartitt octzch.
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De widaAttarstäiwäxc och stmtand'gröda/
Och Wjsa det gras som bliswa flatt war föds..

Kort sagc: sig nu aldra liuftvast ttr/
Men ingen Ährsenstid mignänsin glader mer.

Här ligger jag annu wid Dammen i
MIN Gud! hwi tckcker du da icke pä mitt Ma?

Jag uste! ligger jamt i Fiader-Boijor tryckt;
Ach! fins dock ingen hiälp/ ell' nagon undanfiykt?

Dock/ Man Skiöchen bll'r / och bleka Skylar blnnas:
Sä hoppasjag/ jag lar' biand witzne Skuggor finnas;

Men till min Sial uti dc Wa Landm stä/
Och mine kiarswar dar mcd gladie bara fa.

» LetkeNa war en Dcmurl i )elulZlem,dit Angelensteg md pä en wlsi tid och
rärdewattnet. Tm dcir nu först kom i wattnct/ sidan det war rördt/hem

ehwad siukdomhan hade< W harom s. c.v. 4. :r..
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