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MII Md
GUDs nade Sweriges,

WV? Göthes, och Windes Ko'
nung:c. :c. :c. Landtgrefwe til Hes-sen:c. :c. n. Giörewitterligt, at eme>
dm hos Otz Wart och RiksensCantzA

i underdänighet anmaldt
och understidt VZärTrotienaresKeFi-
Klawrenz darsammastades,
lig giorde
derdänige anföknmg om nadigt?rivi-

erhällandepa etdesarbetekalladt:
Samling af Veckrpä Swen-
ffa.' Och Wi därtil t lläder sa NHcket
helre welat samtycka, som et flikt
arbete lander til wedermale af den
Swanffa wett och smlle;
Ty wele Wi härmed, och i kraft af
detta Wart öpne Bref, nadeligen
hafwa föruttdt honom, lieMratoren

det i förenamde matto
sötte



sökte rrivilezmm pa des Samlmg
af Verler pä Swinsta; sä at ingen
pä Tio ars tid mä understä sig
samma at här eftertrycka eller
tryckt utifrän mföra läta,wid
sende daler Silfwermynts K>ite och
VxemplarenB förlust. Det alle, som
wederbör, hafwa sig hörsaMgen at
efterratta, TilyttermerawHohafwe
Wi detta med Egen Hand understnf»
wit, och med Wärt Kongl. 3iM be>
krästa lätit. LwcKKolm i Radkam-
NMM den n. Oecemdriz 1750.
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Snillens art och styrka
i Swerige.

MMIH/

har tilförne detwara ftusna
Ei kunnatafla folk, an af et ofattmod
Tilkonstock)fficklighet; deismowans

Ha endast farga lardt fin sward och wreda hander.
Det wore hwaruti des Md sig kunnat >warma;
I öfrigt, entjock natt och wildsintBarbari;
Sä hafwa Greker sagt, Rom har dem sallit bi;
Nn ser bäd Romst och Grck o§ deras konster Harma.
Man ttellgz ej i sig det Barbari nu finner,
Som Hon i,fordom tid bland osi föraktat har?
I wett och sedighet lar Rom ock blifwit wchr,
Det Sweriget henne, om ej öfwergär, lell'hinner.
Det är nu lange at wär owan kunnat röna
Ej mindr' i sinnet hwast, än hwast uti wärt sward;
Mast wittna med sin harm, det a' de Swenste warb',
Dem sielf Apollo ma med dubbel lagerkröna.
Hwad ar för tid? för folk? för land? som ej betyga,
DAaldrig radda mod?de§ styrka fiarr ochnar?
Sä blir det nu bekant kring werldens fyra
Det de ej mindre i smne-siögder dryga.
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Sker ej, at en i et, och dcnne rär i annat:
Den handen konstigtwet en NrKel leda kring;
Den tungan tyda ut namrens Under-ting?
En har med lycka sig i alla konster blannat.
Ej ar det nägon ting wi andre ma afunna,
Omej,at ej ha föch allstögder spunnit opp;
Dock dermed fdmnar ej wär Vfwerboers hopp:
Hwad andre sunnit ha, wärt folkförbättra kunna.

Godt NamnochRyckte
efter Döden.

M5 tida som det ster,sa allmänt som det ar,
At döden ondt och godt sitt wälde undcrtwingar:

Sa tidt sa allmänt hörs hwad wal ell' illa klingar,
Om folket, nar man dem ur folkets samfund bär;
Dock aldramäst om dem, som lyckan eller dygd,
Ell' bägge hulpit ha til höga heders ställen:
Sä snart en sadan man har stadat sista qwällen,
Skarffodas hwaruvpä Hans heder warit bygd;
Hwarmed han den forffyllt, om han i lifwet lagat.
At döden Hans af fa ell' allmänt blir beklagat.
Ty fast gemene man sig litet pä förstar,
Hwad dyrbar fragd de mast uplystesinnen adlar,
Sä har han dock för sed, at han de högre tadlar,
I fall han ymst utaf det minsta lyte far.
Da swarar den förtwart: da lofwardenförrundt:
Den ter sig samwets grann, ser illa ut ochsmyger:
Den har för hetsigt blod: en ann ar alt för dryger,
Fast lyckau honom ej för statlig härkomst unt:

En
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En ann har flera fel, dock alt det der kan talas,
Men mäst förhatligt ar, sa framt en Herre snälas.När som et artigt di pä nägon fager ang,
Den fina bloinster-saft ar kommen til at suga,
Den gröfte niuter sen en spinnel eller fluga:
Af sadan spinnel-art ha manga fädt en stang:

' Hwad pris hwad ynnestwärdt, naturens fördelslott,
Päwisdom,fagert mod,pä gafwor ogemena,
Det kan en ringa ting, et litetfel förklena,
När owett utstaq gier emellan ondt och godt,
Och afwund hielper til. Hwad utwag,nar debada,
HawunnithwaddeMt, ochomwart ryckterada?
Det maste wi likwal bekanna wara sant,
At wära dygder ej emot de gamlas swara; ,
Ty gagna mast de aro ganstarara,
Och föga mer an af ttittorien bekant.
Hwad högtid giordes ei uti den fordna tid,
Af beröm? Det war det enda wärde,
Som nägon/ör sm tienst, jaför sitt lif begarde,
Ehwad detgalde pä i örlig ellerfrid.
Den Hult man ej för stor, som hade nog til basta,
Mm ho til landets gagn ell' heder halo det masta.Sa arefiken sag man werlden wara da;Fördenfful menar man, at hon annu war yngre,
Och hade lust til ros, nu sen hon blifwit tyngre,
Och gammal, wil hon sig pä agodelar stä.En hielte war tilfrids med twenne qwistar löf.Sen tzan sitt fosterland förökt pä folk och lander:
OH nar han allmantför en sadan man blefkänder,
Sa war han nastan til all annan fördel döf;
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Furnögder i sig sielf. Wi äre gröfte sinte;
Ty säleds bli belönt det hälls sä Zodt som inte.

Gyllende Tiden för-swunnen.
warengyllendtidMr war utgamlawerld, 1

Annu en lungfru war, bekymratz om sin hcder,
Och sä i tankar kyst. som oförkränkt i seder,
Til, intet mindre än oedraglig falsthct lard.
I hof och mättlighet da lefde man förnögd,
Ei guldet nägon an om girighetpäminte,
Den sula penning-werld lag i sitt första inte:
Men giöra hwar man wal war da den största frögd.
Man at sin landes < lust ocl) mycken frid,
De§ Far dem menlös spis och nödig klader gofwo;
M högfards yppighet och all hugretning säfwo.
Det lefdes ängla-likt och war en gyllend tid.
Men den har fädt förlangst, med all sm halg godnatt.
Man tror naturen trött af sa mängärig möda,
Ej orkar langre sä fullkomna foster föda,
Som dä hon ännll friss i unga krafter jatt.
Men jag tror girughet all olyks
Ty sen man In6ersmalm och stenar kanna larde,
Dem war fäfangasatt i owarderligt wärde,
Sen har det brutit löst all dygd i wind och wa'r.
Dä löstes bandetförst, som hiertan sammanhöll,
Guldhungren drefsä dygd och karlek utur sinne;
Upricktighet och tro ej trifdes nur dar inne,
Ochfolket lik som blmdt til karghet hoptals föll.

En
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En broder gatt ej se, sm broder battre mä;
Pä cmdras walständ man etswartsiuktögahade;
Och grannans feta Fäwar grannans störftaffade,
Det man med lika blygd och rätt mänd efterstä.
Til hwad som winning qafwar ingens lusta sehn;
Enwäghalsttfochgodsätwmdoch watten trodde;
For ränejnägonfri langst öfwer hafwet bodde;
Da mäst den goda först furgodtro lida mehn;
Ej smakte mat ell' dryck, om ej ur gyllen-stäl,
Om ejmed somm<n--is och winter-blomsterdyrkat;
Om ej ftän ftammand strand, dock ei wär kropp

at styrka:
Wär lusta mattas wil, som blir dock ftam-

gentsnal.
At MpKeuz rinner söt bland hafsens bittra salt,
IPmindreundrar, an at i stik lasters yra,
Nan köttslig mennsta kan sin gäng ostrafiig styra,
Det gyldne lifwets folk, det winner mängefalt;
Ty det de kunde ej, kund' de ej efterträ;Mm tamja lustan sen hon smaka lardtdetsmicker,
Som i detblanka mynt ochwerldsens wallust sticker.
Detar en urt, som wid hwar by ej stär at fa.

Om Tiden.
ar du Ma tid sa snar,

blixten utur styar blanker,
Som pilen genom luften far?Du ar bland himlens stora stanker,Och aldraminst kan höllas qwar.

,
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ditt förwar ar anbefalt,
Hwad kart, hwad tackt, hwad godtkansagas;
Men ach! hm länqc fär det agas?
Fä ögnablick, sa alt.
Hwem kan at tiden fagnas jiort,
Nar nöjet ock med tiden rymmer?
Hall kara tid! Nej, far man fort:
Om nöje flyr, fiyr ock bekymmer.

Ensiighetcn.
G3t lugn jag andtlig

Dit ingen olust hinner,
I ftid jag har besinner,
Den wida werldsens falffa ftögd!
Du stog, du gwr mig nögd.
I dina tysta gömmor,
Fins ej den offuld dömmer,
Ell' ed och löften glommer:
Den nugda hop lom dig bebor,
Wet ej af lag ell' stor.
3if dina Nachtergalar,

stag betalar,
Bad Iris sang och lyckans spel,
Du stog, dll blir min del.

Menniffans
Förgängelighet och Uselhet-

när somjag en gro'nerssog medtrotta fottermater,
tanker,hurwäruselhet med tidsenS Mhettrater,

Om

6 MW )°( MW



K^^n, ho som bättre lardt wär werldat göra swsr,
Förloras jag uli mig sielf,och wet ei hwartjag gsr.
lag hade litet förr förstädt, en wänn sitt afsted tagit,

Och at i HERrans ordnings-uhr,hansupbrotsklockasiagic:
Harwid gaf nu en sngsiig suck hos mig ben andra swar,
Ach ! ropte jag , förgänglighet ät alling nycklen har.
lag fölgde minä tankar ner i griste»lager,
Af hwilkens fall wi halte an, som HERransBibel säger,
lag fann ei nckgon enda matk i jordcn mera qwar,
Somiwsr Stamfarsmultna sioft, sittwisihusfunnll har.
Frsn Xl!«mz inte resie jag til andra gamla fäder,
lag sag och si, förgänglighet war theras helgdags.kläder,
Them jag af intet wäfba fann. at wär ewighet
Förbylt sin dragt för fyndsens stul i fiban flyktighet.
lag fölgde joten, tils han mig ftan, til et benhus
Ther lsgo hiulen stringrabe,soM uhren fordom rörde;
lag mt»ar!)ärmeb,at jag fig the döda menstors ben:
Mm jämmer, at förgänglighet bortgnaglt töttetre'n.
Strart öpnade the bödas ben för lefwandom enkyrka,
lag sclg the döbas lnokor har förgängligheten byrka,
Hon had' enwagn, then tiden sielfmed bleta hastar kör,
Hwarmed hon Ng och sinä barn til theras inte för.
Hsr föll mig in: Hwad jagnu ar, ha thesa lnoksr warit,
Hwab the nuä!'o,blir jag ock, nar dagen min framfarit;
Förgänglighetens spenar jag, ss walsom theffa bir,
Stönt jag thet mindre pä mig sielf,«n uppcl theffa sir.
lag wille se ho forbom mans-ho qwinnas stalle
Ho sen, med bara hälar gsdt,och ho i wagnar farit,
Ho sig i hwalmars jacka stylt, och ho i gyllenbuk,
Ho som har kämmat egna hsr, och hs som hastrcruiue. .

A 4 lag
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lag sötte then i hwilkens hy sig fagring fordom spsglat, -

Santt then, hwarsstarpasnille nid i dolda diupcn stglat!
lag Wille Ma hwem, som langsi cll'tottasi lefwat har:
Men funde ei,ty fonenwar, sä fastig som Hans far.
log lemnade the dödas ben, »ckn minä med mig gingö,
Tils minä ögon mig uti min stugga städa fingo;
Wi arme matkar tnnckte jag i wärgssuggor si,
Atlifwet wärt en stugga ar,och wi sta stuggor bli.
Sen säg jag up och si jag säg,hurhär och ther i marken,
En hop med siora Eknr stod, hel stryntogetil barken,
Dock stod än bladens krona grön: Wid them lsg nägra berg,
PH hwilka höga äldren satt en hel utmattad färg.
GUD, strek jag har,förstingra ei, Titt sioft som medTig talar,
The stolta Ekar som har siä kring mig i thetza dalar,
The gamla berg, somgräna har, ha lefwat mänga ut,

Hwad wnller at för mcnsianstid, Tu stärsä snabberknut.
En trska som sm glupssa hals med fett af asen smörjer,
Fsr länge lefwa, sast hon ei för sörjer;
Men wi, för hwilka alla biur i lydno bundne ga,
Wäst mycket förr an diur och trsn förwanstligheten nä.
Wär tid är kärt, detsamma trä,hwarafman waggan sturit,
Har ofta tient til bar, ywarpä man samma menskanburit;
Wär tid är kärt, om man anta för nagotrakna tör,
Thet som i sielfwa döden föds, och uti födsiendör.
Wär tid ör kärt, wi drömma bärt the sorsia ossulds ären,
Wär tid är kart,snart blomstras utthen liufwa ungdoms wärenj
Wär tid ärkärt, war mandoms tid ssull'tyckas gs i sprsng,
Om intet siukdom, möda, strg, giord'honom siundom läng.
Wär tid är kärt, wär älderdom tyks jorden tröttasbära,
Och grähärs Erynan drager man dödsbrslloppet lil nra;

Tils

"^»
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Tils jorden,öfwer sinä barn sig ömkande, sittstöt
Npläter,'och for trotta ben, tilret-cr hwilo sot.
Här hölljag up och tänkte pä,hur sinnet mitt fädtyra,
StWt follmigin hwarmed M thctmed lampatundesiyra;
lag sade tä sä wid mig sielf, hwadswarmartu som wet,
At thee som ustlt ar, arbast ulisin siyktighet.
Iu mindre man elendig ar, ju siorre ar julyckan,
Iu snarare man rater blir, juförr upbrännes tryckan;
En kvrter ustlhct ar basi: nu medan alt wärt lif,
Nr uselhet, hwi gicr tu tig, med hennes fiyckt i kif.
Ratt sä! Then sängen lyckligsi ar.hwars bojorftlst bll brutne,
Wi aroju somfängarhar, i stinn och ben insiutne;
Iu f»'rr nu doden wära banb rch bojor söndersiär,
Iu forrupdagas wärtsä ho'gt begärta frihets-är.
Sä langesom wi lefwe här, mäsi wi wär jämmer bygga,
Och sasom ufle fangar otz wid wära fitttrar hygga,
Wi ar' et siindrigt kullerklot, hwar en ulisin dcl,
Pä thcnna werldsens tummeltorg ät lyckans gyckelspel.
Hwad är wal werldsens lustiet band,som msngen elvigtbinbetl
Eneld, then honom altförstarkt anser blir ewigt blinder;
Thentherför bittida och wäl,ur wcrlden siippa kan,
Har fast han an sä unger dor, dock lefwat som en man.

Skaparens härliga Werk.
L!^! Huru härliga lys det blä besiiernade faste.»3 O! Hmu prydliga kläds den jordwi byggc och gasie.
Wären sig här an med blomster tustnde ssona,
Ekiftanbe blad och färg, blä/hwita, gula och gröna.

A 5 Älrar.
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Olrarnc harliga sis uti wart och stiutande gröda,
Bäranbe ötter och gräs, med margfall spisning och föda.
Diuren smyga sig fram ur styggige gismsior och stogar,
Sawla sig fram til spräng ö flatter och ssallota mogar;
Somlige sig med rof, och spaksamt somlige närä,
Och de gamlesin art och ätbördungarnelara.
Foglama qwittra sä galdt pa tradens toppar ochgrenar,
Fistarna , sitt stim M ut de blankota ftnar;
Watnet ssiljer sin wäg för glupste snysande hwalar,
Backar bryta sig han Zcnom angar, lunbar och dalar,
Swanen simmar ss snalt, afmater wikar och floder,
Fortseglar med sitt dun förutan siyre och roder:
Hafwet stummar sä up, at wagorna wrängas i wader,
Lägga sig ster i siilt / som man et lugnande Mder;
Wadret fiycktar har fram, et liommigt swäfwanbe delar,
Och uti Aspars löf med stkta suftnde,'pelar.

« « »

felar ei räd, konst, klokhetochtarfligafunber,
«"'WisdomsnllleochwetlihonärGudsgiärnlngarsUnder
Hanhenne altutiwAd,utimakt,i besittande gifwer,
At til watten och land hon en beherstare blifwcr;
Hon kan silfwer och guld af bargens innersta leta,
Pärlor ur flodens diup hon kan pDnna, och weta
Hwar diamanternafas uti becgcns härdaste tlyftor,
Och hwad wore st högt bit hon ei tankarna lyfter?
Hennesar stog och mark,lid,lund, land,ängar och hedar,
Alt hwad ä jordens widdsig okar,ymnar och breder:
Hwad utur hafwet fas, hwad nänsin fiytande hwalswer:
Sttöm,fiod,dammaroch diup,siö,backar, brunneiroch elfwer.
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Hennes ar walde och pratt,gunst, ynncst,höshttoch ära,
Men huru fä finnas de sin hoghct rättliga bara?
la, hon niuter och har, hwad nänsin htnnebehagar,
Glädie, hugnad och ftogd, lust, loije och loliga dagar.

HieltarsPiisi Swcrige
V,en frägan förs och hörs som oftast ibland,

ärwarförra fragd ochwara fäders tidcr?
Det Swensta pris fast när ti! nedergangen ffrider,
Och Manhems manna mod förswinner efter hand;
Hwav fas de hieltar nu för hwilka fordomdags,
Destörstamachterstalf,och strämdes;
Sa snart enl'arstenscin,en nämdes,
I upbrätt wara/ell' at fardig stä til siags?
Hwad fastning torde sa pa wall och murarpocka,
Som icke detze lärdt sig ned til marken bocka,
Det ar i sanning sä: dock de som hantti.För wida wilja Zä, och alt sitt rökwerk bara,
Til derasros, som för otz lefwat, amna spam,
De sinna ofta smak i det som ar förbi,
Af orsak, at ibland et mulit sinnelag,
Dem deras werld 06) tid fördunklad förestaller;
Ibland, at lyckan dem ej fyllest fogar, eller,För det hon androm gör förmycket til behag;
Ty ar man mästedels at prisa dem benägen,
Som ut azerllt ha och ingom stä i wagen.

Dödens Magt.
Mch? Hiorten ser sämänga ar,

En örn sin ungdom ätcrfar,
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Pä nytt enktioenix födes.
Ach! Detta ster de dumma diur,
Men jordens basta creatur,
Mast i des blomster ödes.
Hwad bätar dygdens wagar ga,
Nar dygd mer'n odygd ei förma,
Ur dödsens walde HKlpa?
Lat döden lagga siäcktan an,
War sen st dygdig som du kan,
Du mäst at grafwen stielpa.
Men nej, det är förmycket sagt,
Dygd är ei unher dödsens magt,
Dygd Winner alt elande;
Dch wagar bätar wist at ga,
För hwem et ewigt lif wil fä,
Med hugnad utan ande.
Hwad ar det, om en sinnlös kropp,
I jord af mackar frates opp?
Bl sialen det ei hinner:
Til sialen som blott ar en gasi,
En tid i köttsens fangsie fast,
Som luft i döden finner.
Ali watten, hwar de rinna ma,
Fran hafwet 06) til hafwet gä,
I Modrens famn sig giuta;
Den sial, som här sött afssed tar,
Frän himlen kom, til himlen far,
Sins Faders frögd at niuta.
Sä rinner ock den dagen opp,
At mullen en förnyad kropp,

Sm

12 eNSKS )°( MV^



Sm sial sial atcrgifwas;
Och bägge mcd et ewigt band,
Det muta wid GUDs hogra hand,
Som aldrig kan bestrifwas.

Hoppct,
fledat fangstad Nacktergal,

säng dock höra^later?
Det giör Hans hopp at äter,
Fä se sm tysta dal.
Om nöjet fran mig rymmer,
Mitt mod jag i bekymlner,
Ei dranker;
Men tanker,
Gär solen ned hon gär ock opp.
Sant ar, at hoppet tidt bedrar,
Dock himlen mast sä fogat har,
Nytt qwal, nytt hopp."

annan omEnstWetcn.
tysta enflighet dig wil jag mig förtro,
sig mitt hierta mä i hemlig suckanfräla.I ditt fördolda rum, der är mig liuft at bo,

Ty jag mig föresatt ali werdstig llist förgäta.
Du tryktas)valbehag, de sorgsnas paradis,
Bedröfde sialars ro och blödasinnens langtan;
I dig förnöjes man uppä et saligt wis:

"

Du stillar wärtbegar, du dödar all wär trängtan.

I
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Iglada stunder och dll fordna frögd far wäl!
O! en bedräglig lust,som werldens sallhet gifwer.
Kom tysm ensiighet, undsatt min matta siäl,
Ty endast uti GUD och dig min gladie blifwcr.

Währ-ochSommar-ro
<Mu börjar solen ftan de Heta bläman wanda,

Och til de Norffa land sin warma strälar sanda,
Sm falar spiltar han i himla baggens bäs,
Och lockar trana fram, med swala, swan och gäs,
Begynner nu med kraft allköld ät fiallen fösa,
Och sorden nastan död m wmtrens fiettrarlösa;
At alting wederfas. Si sisten i sittrum,
Sitt is-tak wordcn fti nu bläser bubbel-sium,
O6) sprittar up i luft, hwad diur i ffogen wanka
Sig jamwäl af sin art hwartil sin hustrur sanka;
Den fiader-kladda hop det samma afwengör,
Och sielfwa himlen sig med jorden gifta tör.
Men salla herdefolk, som werldsens fias förakta
O6) endast fagnas at ehv hiord i markenwakta,
I Rolighetens barn, hm lar I glada se,
At waren äter wil ehr förra lust ehr ge?
Nu fä Iwanka kring och spada krantzar hämta,
Nu med ehr i swala stuggan stamta:
Nu ymsa spel och sang, nu dela karlig ord,
Med'n bimlen haller ward om ehr ocheder hiord.
Doch fä I ensam ej all wären ehr tillagna,
Hwar höfwist unkarl wil af samma ro sigMna;

Lät
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Lät lida battre fram, se da i siog och ang
En lungfru sitter har, der stär enwacker dräng;
Enlungfru sitter här, et band at swännenwafwer,
Dar stär en dräng och siiär sin wackras namn i

nafwer,
Nuritas det i lind, nu strifwes det i wall,
Nu manasLcKo med en sang til äterstall.

OmLyckan.
Vhe omkast, hwilka tidt i men'sto-saker märkas,

Och man ej just förstär, hwaraf och hur' the
warkas,

Them sttter oförständ et namn af Lycka pä,
OÄ) läter thetta stymt en guda heder fä.
Dockkanförnuftets lius wäl ögonssenligt sinna,
At K)ckan är en dikt, och aldrig war gudinna.
Mast timligt ondt och godt, som man af lycka fär,
I menn'sto lvett och drift,ell' dumwä) tröghet stär.
Har satter o§ wär GUD i lyckanswärkstad neder,
Wi are hwaroch en war egen lyckas smeder,
Alt som wär Hammargär, och järnettilär warmt,
Säfä wi arbet til, en godt then andre armt.
Men osta tyckes en afallo kraft arbeta,
Som framgent mäste dock mot widrig lycka streta,
Och ofta för en ann stär wärket straxt beredt,
Som dock efrördt Hans hand, fast mindrekostat swett.Then ena sent pä lycko-stadet hamrar,
Then andre wärdslöst nog ochsällan ther päflamrar;Dock blir then forras fiit med ringafruktbelönt,
Then andre Slänterjan med lön och tack bekrönt.

Säg,



Sag' hwadcm kommer stikt?lag wetförnnftetswavar,
Harödet jn sin siiuno handgripligt nppenbarar;
Solurastar gäfwor blindt bland alla mennstobarn;
Thenrakarkronanfä, then apple, then et ffarn.
Menlycktan, then oj) GUD i Helga ordet tänder,
Kan lysa saken upp, hwaraf alt sadant hander;
Honwisarch en hand längt uppe öfwer ffyn,
Som styrer alla ting, och kallas GUDs försyn.

aralt nog,atwithen handens warkan weta;
Hwi hon gör sä och sa, wi fäfangt efterleta.
Hon gör dock ingen tnig, förutan ffial,
Och summan ar: Hon gör alt wifligt, rattochwal.

Moda i Werlden.
(Maturen ager intet tomt, chwar wi hälst otz wanbe,

Emedan helo werlden ar upfylder med elende;
Hwar swettas under hettan sm, hwor pusiar w,d silt ok:
Och ingen stapp ännu,som ej gret full sin täredok.
IKungachall siar modan post i alla fyra hornen,
Och spiran siipas dagligt blank pä sömnelosans tornen;
En ädlings wapm barwäl glantzafmoget modochwett,
Doch fasier sielfwa grunden sig pa modo, blodoch swett.
En prastman blir af bok ochtok, och ämbets oket qwalder,
OchsmälanHanspa trögan qwarn wid flodermalder;
En borgare tär aftven i cn beta swett och bröd,
Och bonden grafwer med sin plog «p arbete och nckd.
Mt; ho altfrä then purpur bär,tilthm svm tiör med renen,
Afkorset lämnas lottelös, han kaste sorsia sienen,
Päthen,som dignarför thetz tyngd: doch trotsatnsgongifs<
Somej imennstors rulla med sitt swarta korsinssrifs.

Om
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OM 3lra af Härkomst.
<7??hen heder,hwilkenmanpä egna dygdec bygger,

Har styrka och bestar pa fajm fötler trygges;
Ehuru han ta mer är liten ellcr swr,
Han wärklig är, och e» pä bara stcn beror.
Santär,at dygden hälst sig lika fostcr ammar:
Doch stungna äpplen fas ocksä pä bästa stammar.
Thenftukt sig rosa wil af tradets goda art,
Bör lätafarg o6)smak sitt ursprung gömklart.
Wal är enädel börd en genstig upp til ärchNärbarnen olja pä föräldrars lampa bara;
Par, gcnom barnens dygd,en faders arestod/
An si)nes lifwas upp, af theras unga blod.
Mentä ar adel börd til större stam och nesa,
När barnenfadrensbild i lasters sumpar resa;
När man af adel rot är sietf et matkebo,
Bar utafLe/onnamn, men ar äntä en- -

Förliter icke här pä namn af stora fäder,
Sä framt ät edar kropp ej patza theras klader;
Men liter aldramast pä egen dygds bedrift,
Och riter npp thermed the gamlas minnes strift.Mcd dygden kan man sig til heder säkrast furch
Och utan andras namn, sitt egitädelt göra;
En oförlruten dygd förwandlar stoft i gllll,
Och jatterringa folk pä arans högsta kuli.

Werlds FäfängcliM
är war werld? Et falt, ther sorge-näflorgro;

EtwälbygtHospital, ther idelsiuke andas,
Et Cana, ther säwin som watten sammanblandas,
Et wardshus, hwilket wi som ftamlingar bebo.

B Hwad
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Hwad ar wärtlif? Tn mä thet kalla hwad tnwil,
En blomma, som pä thet hon wisna mä uprinncr;
Et lius,som stockna ffal, ehmil klart thctbrinner;
Lifs andan ar jn förr an lifwets början til.
Hwad ar wärtlif? Gifswar,>ag frägar an m gäng:
Thet ar jubara glas> som spricker nar thet pralar;
En morgonrodna, som sin afton sielf afmälar,
Wär första grät ar bror mcd dödsens swcmc säilg.
Hwad ar wär ara? Stoft, som hastigt danmiasbort,
Enstegathermantidtförhögt medttamgn

nar han stiger högt afbrinner;
En Amma, Kwilkens bröst blir oförmodligt tort.
Hwad är wär rikedom? The frias fangstehus;
En lägare, hwarslall oI in i natet lurar,
Et jordens afffrap last i jamrens tränga burar,
En dryck, som ger sin träl wid nyckter maga rns.
Hwad ar wär wallust? Jo! et taggotParadis,
Thermängtförbudit tra med dödselw frukterwaxer;
Ther gamle ormen an ger sinä piltar laror,
Ther Krantsar bindas, som i dödsens stund bli ris.
Hwad ar täMcnnstan sielf? En fladdrig tidsens dröm,
En ffuqga, utafmer an altför korta dagar,
En ifrän rot til topp matkstungen sorge-lagcr,
Et wrak, som kastas af och ann pä angssans ström.

Allstads godt, men hem-
ma M.

Zodt, men hemma bast;
Hör man Bonden spraka,

Nar han med sin trötta hast,
Hem ur ssiltts fär aka;

Han
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Han föraktar köpstads prakt,
Slott och Törn och Fäste,När om honom nöjet wakt,Häller i Hans näste.'Allstäds godt, mm hemma bafi,Hör lnan Knekten M,När han fär med harens Keli,

Komma Icm tilbaka;
Andra länders ftta rof,
Och blodstankta byte,
Ler han at, när Hans behofBars i cgit knyte.
Allstäds godt, men hemma bast,
Ar Siomannens Wisa,När thes Skepp for swall och blast,
Kysier hanmens lisä:Röken som i fudsio»lad,
Sig mot honom sänker,
Gor Hans siat langt mera glad,
M tzwad keru stanker.Allstäds godt, men hemma bast;
Har gar för saga,
Hemma fagnar maten masi,Nögda wnrdens maga:
Hemma wid war egen dist,
Kryddar frihet maten,
Och wär egen stek och sist,
Ler at off pa faten.

OMB »
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..«.., Om Skaldckonsten.
Bint , non 6eerunt I^gronez.

ffal bland andra är som gifwcs ,

«5 Hwi Skaldckonsten bättre trifwes,
Der den af Herra-gunst Jar stöd;
Hon wil ha öm och stcmdig stötsel,
Och til sitt siut, fran sin /ödsel,
Täl aldraminst at lida nod. ,
En Skald bör aga ledig tanka >

At spis för siälen kunna sanka,
Igenom sinnens fria
Der det ei ster, ar alt furaafwes,
Ty Snillet hos en Skald förqwäfwes,
Igenom omsorg för thes kropp.
Hur wil gä an, den ena timmen,
Upleta rimmen,
Straxt löpa bart i mark och lkog,
At soka wildt pä Pon ocl)
Nu M wid en latter fiader,
Straxt lägga handen wid en plog?
At winna penningar pä ocker,
At twinga folk med' pris pä Sockcr, ,
Dertil wil penningar och tid:
I brödlös Ma traZit gräla,
För andras tienst och winning trala,
Det ledsnar snart ?c>eten wid.
Här sinnes eld , har finnes styrka ,

Men mangen kan ej konsten yrka.

Har



Här fattas fyllest qör:
Hwart Handtwärk ju sin Mastar' ricktar;
Men föds ej sorglös en som dicktar,
Sker at mcd Skalden Konsten dör.
Sa ssör da Hcrra-gllnst til saken ,

At Skaldckonst, afratta smaken,
Uti et rike när sin hogd:
Mm sial person e, bli förnedrad /

Sä bör, da Konsten blifwer hcdrad,
EnSkaldtillikalefwanögd.
lag hör en swärm, som detta jakar,
Som armen hoptals stakar,
Och som ?oe'ter krafwa lön;
Mm eder fiit ej lönar mödan,
Gän, at med Handtwärk tienä födan,
Och lägg ehr ej pä Skalde-Ron.

Mcnnistans SMHet.
Folk här bo'rt, et anmt kommer ater,

«5 Mensagmig hwem utaf dembäda sältäst ar?
Manwid bad dödochfidsel
Och bäde aro orsak til alt wätt beswar.
Fast all min tid sä fort M, Mtiunen vilwer,
Nar den af höga berg ihäfwet faller md;
lag dock min tid dad lang och usel ftnner,

den samma tusend resor ledsnar
Sall ar da dm, som när desi öga grätcr,

mot och med af lika sinne ar;
Gär lifwet bort, et annat kommer ater.
Som gifwer ewig trost och ro ftan alt beswar.

B 3 Mer
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Mer sali ar dm, hwars öga aldrig grater,
Af nöden tryckt, i hiertat glad och trofast ar:
Mm sällasi- dm, som kömmit och gadtäter,
Och pa m gang fadt sima sorg och alt beswar.
"«m?°°" Om Tolamod.

gifs har tusmdfalt,
Klagan blandar sig i alt;

Aldrig fins sä fager ros,
Som Mg cj gömer.
Olust, liksom Wintrens twäng,
Tyks ock öfwer tiden läng:
Dermot nöjen fiy sm kos,'
Som strida strömmar.
Om i sadänt wexel-lopp,
Du, mitt sinne,, gihves. opp:
Om ej tanken ratt ar fast,
Hwad ar du Winner?
Du blir lik m ftyMg fia'r,.
Hwilken drifs af haftigt
Nu mot ffyn, nu ner, och bast
Hon syns, förswinner.
Tiden wil ej.ratta sig,
Ester tiden stall da dig;
Tal och bida, hoppet wist
Ej hamnar illa.
Langsta natt nar ock sitt stut,
Nordanblast ock tröttas ut,
Och nar böljan kraften mist,
-Star klippan stilla.

Werb



Werldens Lust.°««°"
werlden sitter fram, när hon fsr wara wärd<

Behäller siandig smak af obcstand och möda;
Hon gier ur toma sat sin gast en Dan föda,
Hwaraf thes hunger blir med feta drömmar närd:
Hon är sielfnaken,nar hon esomtackast pwlar,
Och stanker dödsens gift utur förgylda siAar.
Hon läckar sinä barn mcd loften utaf lust,
Hon forer theras siäl nu blindt pa arans hogder,
Nu baddar hon them miukt pa lustans nakna frögder,
Nu simmar theras hog i drufwe blodcns must:
Nu striswer hon them in uti the sniknas lisiä,
Som lattare sin GuD an gullet kunna mistä.
Dock tu, som daras af thes pipas locke-liud,
Tu under hopp af lust uti forlusi tig sänker,
Nar i fafangans dy tu adlo sialen dranker,
Som blott forlusias bor af en odödlig GUD >

Ty hander, nar tu mäst wil roa tina tankar,
At tll ps orons haf wraks utan hamn och ankar.
All lust, som werlben ost i Crealuren ger,
Hr död, och rörer blott war del, som ar af jorden,
Men framre delen, som har mm i andars Orden,
Längt öfwer jord och tid sittglädie- ämne serz
Hwad kroppen glader, är, som kroppen sielf, fafangligt,
Hwad sialen glader, är, som hon sielf oforgangligt. >

Dbds - Tankar.
GAä ändas stads med döden, menstans alder,

Sen hon för simd blef under jyndcn sälder,
B 4 Som
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Som ffy pä hilnlen efter annan far;
Som mi wutnet, uppä bölja bölja,
Sä mand' en dag uppä den andra. soija,
Til döde dar.
En allman lag wär bittra död förliufwar,
Hwad lif har fadt, til döds han äter tufwar,
Och kallar alia alla til et stut;
Et satt har gifwit otz at liuset ssäda;
Et öde ffal otz ock omsidcr bäda,
Wi stole ut.
la, den som syns mot sielfwa lyckan päcka,
Mäst sig likwal för detta ödet bocka,
Sa snart en OXluz, som en Iruz dör;
Pä höghet, wett och statter wara rikcr,
Det hielper ej, ty drangen Herren liker,
En aika gör.
Fast ödet ei wil ciden lika dela,
En lefwer qwar tils alla krafter fela,
En annan til sin halfwa alder när,
'Den när ej dit: la, mängen ar ock gifwit,
Sä stackot lif, at han ur moderlifwet,
I grafwen gär.
Dock blir derwid, at ingcn detta stutet,
Med sm odödlighet har nänsin brutit,
Derför' om wi mot ödet som ar wist,
Med beredde stä, och tidcn,
Som owitz ar, tro altid wara,lidcn,
Sä dö wi sidst.
Men den sin lust i andra sake? soker,
Besinnar ej, at hwad Hans ungdom öker,
Det drages,M Hans hela älder af;
Han gär, när sanden hastigt blir utrunnen,'Lifsträn afstärs, och standan full ar spunnen,
I wigt qwaf, Fast
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Fastlitet lär o§ bata, när det lommer,
En gäng uti wart öra : Upp och kommer,
För domen, hur mäng ar wi lefwat här;
Omwi här ock i hundra ar stull blifwa,
Den tiden dock mot dm wi intet lefwa,
Fast ringa ar.

OmMenniffansTids-
fördrif.

N?hur min tanke sig bemödar,«5 Kan han ei ge Mig siäl der til,
Hwi man sä gerna lefwa wil;
Man denna werlden öfwerfiödar',
Pä sadan ro, som hvfs wart lif,
Och svmar ward sä d»rt at kiöpa?
Lät o§ wär lefnad genoMlöpa,
Och räkna wara tidsfördrif.
Nar wi stu färdas in i werlden,
Sker det med wara mödrars qwal;
la, sielfwe wi til tusend tal,
Fä stra.rt bewis af jordsia fiarden.Wi födas blinde tit wart lius;
Straxt ögat öpnas, börjas graten:
En tämlig tid med denna laten,
Upfylle wi wär Faders hus.Sä lefwa wi de första stunder,
Men weta sielfwe ei demf;
Wär wagga tienar osi somgraf;
E» tanke, minsta grunder.
Wär siäl sig hwilar i sitt ftö:
Alt hwad man sa förmär at göra,
Ar som en matk sig föga wra,
Och tcckna det man ei ar dö.

B; Mm
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Men sen wi want igen at sorja,
En strattlust stads begynnqs plar,
Som intet inindre tokug är,
Da weka ynglings aren börja;
Da leker hog, da gäser blod;.
War siä! är swag, wart wärf är ringa,
Wi qwäda, dansa, springa,
I oförständ och öfwermod.När wi oj; ändtlig qmttc tycka,
Den ungdoms brist man hos otz sedt,
Sen ären mera mognad gedt;

börjas omsorg om wär^lycka;
Sä giöras planer, steg och rön,
Da stal man hos den höga buga,
Och sig med niycken oro truga,
At fä en tienst om lön.
Sen kommer hushäldstiden snöda,
Med margfall omsorg och förtret;
Alt hwad man lart, alt hwad man wet,
Skal man da bruka til sin föda.
Sa längt som lon 06) inkomst täl,
At delaut, men stads befara,
Det mat e» ffal tilracklig^wara,
Blir da ens enda göromal.
Men om et gunstigt öde lagar,
At man med lycka fodes hit,
Och himlen liksomgör sin ftit,
AtFapa ro och gladicdagar;
Da wander aran sa ens jyn,
At man sig anser arm och ringa,
Om man ei hastigt sig fär swinga,
Pa lyckans hiul alt up til ffyn.
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la,.nar omsidcr tidcn nalkas,
Da sorg och oro gadt förbi,
Ocd man sig äntlig nögd Kmd' si,
Da böriar bloden ren at swalkas;
Da saknas hag, da saknas kraft,
At man ci sä kan nöjet smaka,
Som om för nagon tid tilbaka,
Man hade samma nöje haft.
Straxt börjas draggn, af ens alder,

af all ströplighet,
Da man at allstöns uselhet,
Bl bado kropp och sinncn Mcr,
Qwals af som warar än;
Man rads da i speglen städar,
Et strynkligt anne, som bebadar,
At man ei har läng tid igen.
Da inan af lehmd saleds trötter,
81/wiglMn hapen gär,
Et ömklig/ sialtog aterstar,
Som bräcker hufwud, kropp och, fötter,
Tils man har amlig sedt sittfall;
War straxt ncd i jorden
Och at war graf mcd grat bcsiänkes,
Det blir til stut war winningall.
Har ser du menstans hela wandel,
Pä denna werlde«?s wida haf,
Alt frän des wagga tildes graf;
Hwad fluter du af sadan Händel?Om man ej hade annan lit;
Om man ei hade mer at wanta,

wärt lif sa liten ranta,
Man det wor wärdt m födas hit?

Om
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Om alt gick ricktigt til pä jorden,
Öch ingen annan blef belönt,
M dm, hwars wett man städse ront;
Om man kund' alla tro pa ordcn;
En wan den andra ei bedrog.;
Om aran fans der aran blanker,
Om men'stan giorde som hm tänker,
Da wore lifwet artigt nog.
Men nu, nar altförwandt syns löpa,
Näraltarfulltafpockochhot;
Nar, hwart man gar det stöter mot;
Nar man sa dyrt mäst aran köpa,
Nar fragd förqivafs och last fär magt,
Nar wanffap har utrotad blifwit,
Ho mä da ej bad' jord och lifwet,
Snart anse med et kallt förakt.
Lat o§ ga dit der dogden lönas,
Och der wi se hur Kungar fa,
Langst ned med astladd Purpur sta,
När deras trälar harligt krönas;
Der rik blir arm, der stark blir swag;
Der man ej nät, cj giller spinner,
la, der i alt mangangse finner,
En annan Kanz, en annanLag.
Dock som wi intet hindra kunna.
Det wi ju stole wistas har,
En tid bland oro och beswar;
Sall ar den himlen wil förunna,
At tidigt fangstet siippa ur;
Wär sial, det rena himla wader,

intet wal bland jordens fiader,
Den affar lif af ann natur.

la,
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la, sialen gör at men'ffan gitter,
Gä framst som diurens Höfwitsman
Dock i war kropp, som uti bann,
Hon standigt spand och haftad sitter,
Ochföga annan omsorg bar.
An samma kropp at kläda, göda ;
Man det för henne är en möda,
Som nog anständig wara lar?
Gff akt fördenjkul pa en lara,
Som dig bcstandigt gagnastall,
Haf ingcn hug för werlden all'
Fast du din maste vara,
Och som du sielf bad ser och wet,
Hwad fiycktigt län och karnlös gäfwa,
War usta tid dig maktar lofwa,
T») äg alt med kallsinnighet.
War rik och arm nied samma sinne;
War siuk och friff, war höq och lag.
Med samma tolamod och hag;
Wis, at förnuftig fial bor inne,
Som anser aran lik en farg;
Den pä et hai! wäl nagot lyser,
Men da man närmre ser, ei hyser
Beständig grund, ej kraft ej marg.
Om lyckan ger dig agvdelar,
Förstiut dem ej, men gör den godt,
Som är försedd med mindre lott:
Om ater guld och gods dig felar,
Sa rakna det ej som förtret;
När riker man sig wil förhäfwa,
Behöfwer du just ej at bafwa;
Le blott at Hans fakunnoghet.



3"

Den största ära ar at namnas,
En ren Gudälffand, arlig sial;
Den sig deraf kan rosa wal,
Mäst af GUD ochmen'sior lämnns.
Dygdaren rikdom fast ochhel;
At lyckan falstt med aran spelar,
Och ojamt städse gllldet delar,
Ar ödets och ej dygdens fel.

r.5.1.111i. Om Lifwet.
arwart lif? etstoft,som minstawind förstror;

En strom, som eftcr hand sig i sig sielf förrinner;
Enjomn,somoförmarkt, ur wära ögon swinner;
Et gras, hwars gröda för en nordan-kyla dör;
En ros, soin halsen sin, sielf under lian stracker;
Entwarhand, som i längd och bredd ej widarackcr;
En dröm, som sinnetger ur toma sat sin spis;
Et tal, som nar thct ar,somtackast blir afbrutit;
En siugga, som o§ fiyr: Etsiott,som snart ar sintit;
Enrök, som iwar si)n Mr som med bara ris;
En Ladyrinth, som osi i tusend sorger förer;
Engladie, som sin död stads uppa medankörer;
En äker,! hwilkens jord blätt wilda törncn bar;
En da!, Her tarar, som i strmnmar sammanfiyta;
En is, hwarpa man snart kan hals och benen bryta;
Et tra, hwars röda frukt upfyld med affa ar;
Enjbok, hwari man mast om kors och jammerlaser;

som.utafiftnd i stadig ftadga gäser.

OM



OmMedelwagoch

adla mcdelwäg,lvi ar du swär at sinna,
Dch hwarför' aro de sa A,

Som pä din jamna stigar gä,
Der man kan samwetsftid och sinncs nöje winna?
Dll matlighet, som gör en lycklig uti alt,
Hwi ha cj menniffor din latta rcgel walt?
Mcd den man wägar ingen fara,
Men om sig siclfstadssaker ar.
Hwi wilia alle mcd beswar,
For myckct ell' för litet wara?
Den dllmme tror sig alt sorsia:
Dcn wise tyks ej nägot weta;
En radd om dater stryta mä,
Nar hielten knappt wil tapper Heta.
Den rike sallan med sig gier:
Eli fattig med sitt förrad siöser;
En warklig dygd at nöjen ler,
Nar strymtarn nit mot alt utöser.
Den wackra la§ar glömma sig:
Den sula stads pä prydning tanker:
Den höga chnes menn'ffelig:
En lag i sialta latcr blänker;
Waltaligheten tysthet för;
En fiällig tnnga aldrig hwilar:
En siug sin warf med fruktan gör: ,
En grof til alt med wiffhct ilar.
Sä klär man sig i andras lynne,

Och
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Och en beswarlig aträ bar^
3lt synas hwad man intet ar:
Fast egen art och egit kynne,
För hwar en pa§ar aldrabast;
Det falffa städse osmcck gifwer,
Naturen dercmot, som sann behaglig blifwer,
Och alt hwad twungit ar miGagar aldramäst<

Om Frieri.
och en sm wurm med nögda tankar föder,

Sä wrider ock e» hwar sitt segel mot dm hamn,
Ther som Hans ansiag tror, sitt utsiag fa ifamn,
Men arnar tidt til non, och ankrar dock i söder:
Hans ansiag stafwar ftögd , men utsiag läsec sorgen:
Hans ansiag ber om trans; men utsiag gifwer korgen.
En girugs ansiag Mr sitt tiall i gyldna dalar,
Ochfaller ther pa knä för gammal gummas pung,
Som langesedan glömt, nar som hon warit ung.

Thet ar, ha hiertat falt för hwar som bäst betalar;
Tils stin< och ben-rik mor gör sangen Hans sa ömmer.
At han i gummans fanm om bara törnen drömmer,-
Sä päfölgdt utsiag gör, at han som oftast önstor,
En warmer kaklugn fädt för kulett wann i famn;

Hon blir i wärket man, fast han har therför namn;
la, ondstllns nasta midt i sang och säte grönstar;

TY swartsmk gumma wil siads mansens drömmar dömma,

Och gör mcd förra man Hans arma öron ömma.
En högsints ansiag ner til flickor, som i solen,
Pä ärans Marmor-ban med dyra later ga;
Och tycker at ock han ei bör i ssuggan M,
M«ll timrar hieme siott högt under Stierne-PoltN;

Han
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Han dierfs sin störa Malm wed fina Sölftet binda,
Och spanna modig hasi för rankog torpar-strinda.
Hans utslag altfi blir, at köpa sig en nnsa,
Tre gsngor längre an som hon tilförne war;
la, om Hans ringhet blir med högre flicka par/
E'l handermasi, at han far lasa,
Nar hon in med sinä likar siunger,
Och gör, atpannan Hans f 3 oförmarkt blir tunger.
Wallustig, ansiag gör p<i ögncfager tama,
I hwilken fagring sielf sig synlig spegla kan;
Fasi an hon utan blygd af hwar sig maler an,
Som blomman af hwart bi, tsl siulna kystar garna:
Han harmas ej at sser ha narning afHans ratter;
Nar han ur andras ftt sig ock fsr siiala matter.
Hans utflag olust blir: Han öker satans rike,
Nar han bar siulen eld pä andra mans altar,
Hon talar mansens sprak; Hwartßarn har annan Far;
Tils han och hon en ganghwaran i sorg bli life;
Nar af sitt ftmwet the för gamla ftl fa plaggor,
För thet at andras synd wärt up ur theras waggor.
En wisper ansiag gör pa bara krus af flader:
Fast Flickan dygben knapt til blotta namnet känt,
Och intet mera lardt an halla brösiet spant,
Samt frasa i sin dragt som segel uti wäder-
Ss tycker han ancs, at fran wckr Mormor Lv»,
Har hon för alla Mör i werlden lardt at lefwa.
Hans utsiag bltfwer sorg: Ty ungmor räbs at siunka,
Om i talt watten hon stull' doppa handen sin,
Hon wet ej hwad som förs i hustt ut ell' in,
Och kan ej nm an städs för speglen st» och prunka;

C TW
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Thetz största tidsfordrifar ingcn ting at göra,
Och sfwer andras drägt en rynkog nasa sora.
Sä siöge ansiag masi ock sioge uisiog wiima/
Ho som pa berget sar, siär mätza up for säd j

Ho som sig buga wil for odygds ormaträd,
Lär ock sm sorgematk i hwarje äple finna:
Hwem dygden intet for i famnm pä sm siicka,
Fär maft sm läste-dryck m saita källor dricka.
Twartom godt ulsi'g städs mot dygdigt ansiagswarar,
När dygden för sitt sär hos dygden hämtar bot,
Gör han, hw>irs kringa hand omwrider werldftns klot,
At thet som himlen ent, sig ock pä jorden parar;
När Brällops'limet wäfs af dygdcns adla trädar,
Hwar nöjets rosengärd i annars Mc Mdar.
""" Döds > Tailkar.

tidsens kuller-cklot,
Tu lyckans gyckeljpel, som med sä stolter fot

Pä Mden gär, liksomhon ej tin moder wore:
Si -' säsom luften städs gär rundt om tig ikring,
Sä är titt lif en punkt i dödlighetens ring;
Fast runneän tin blod ftan Oäen^rizg^lliore.
Tu at ju dödsens frukt, förr än tufödderwar,
Ock) tig annu i sinä länder bar;
Tu didde dödsens ram uti thet mörka Ma,
Inunder modrens bröst, ja, förr an siälcn fannSm werkstad i tin kropp, tig döden redan bann;
Hwad wil tu dödsens barn tig om titt lif inbilla?
Med dödsens Sanning-bod dagtingade tin mor,
När m i liuset kom, död war ju lifwets bror,

Sä
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Sä snart man sade: Si,enMennista ärfödder,
Med döden delar tu hwar andedrägt i tu,
Tu ger at dödenMt af hwart tin lefnads nu,
Hwart fiatgär narmar tit, ther tusidstblirforödder.
Then spada waggan man ju osta hugga
Af samma trädet, som gcr timbcr til war bar; »

Gär lifwet langre, bli dochkraftren sidstförsiitne;
Som matk i äpp'let tar, tils äpplet blifwer alt, .

Sä tär ock döden tils wärt alt blir blektoch kalt,
At menn'ffan warit til ar affan sedän wittne.
Ia! döden ar i alt. Wi amnen utaf sand,,
Wi en förnuftig jord, som rörs i dödsens land,
Fa intet här, som ej bar dödlighetens kläder;
Mäng adel tanke fär sm graf i hieman wär,
Mäng/ldiglusta far i himat wärt sm bär;,
Alt mrfmwanstlighet, som wära sinnen gläder.
Hwad ögat strger alt förgangelscn sin tult,
Hwad oftrgangligt ar, ar öfwer werldcns gull:
Snart dör thet klang, som sig liuft in i orat spelar,
Snart äng, som smeker nafGwär,
För liufsta smakcn fins pä mngan bane- särMWär känstan mellan nu och aldrig mer sig delar.
Wär död är i war sömn; wi rore o§ ej mer,,
Nar dödsens broder o§ the dufna kvsiar ger.
Än dä, när döden o§ wär röreise betager,
Nar ena timmen blir then andras död och graf,
Dö wi i sömnen med, och wcte ej theraf;
Cupressen wäxer, nar wi drömme om wär lager.

MfangtHopp.
tanka, Hall ditt lopp,

Flera flott i luften bygga,
Och dm hog wid intet trygga, Med



Medet sig sielftagit hopp;
Flygtigt som det snabba wäder,
Gör ej nägon rätt förnögd;
Den sig blott wid tankan gläder,
Har en obestandig frögd.
Tiden löser ju den knut,
Som et fafangt hopp sig binder,
Nar som lyckan tustnd hinder,
För des framgang kastar ut.
Slut fördenstul mer at hoppas,
Hoppet kommer dig pä stam:
Tv dtt träd i otid knoppas,
Bär ej mogna ftukter fram.

Lifwet en Wandrmg
som pä jorden gsr bar namn af wanonngsman:

Sä den, som nöjet sitt mcd gyllna alnar mäter,
Som den sin beta bröd med salta tärar water;
Sa den uti hwars wett sig wishet spegla kan,
Som den, hwars dumhet gömt sitt A B.C. i plogen;
Hwarsr en wandrfngsman;Wsrwerldarwandringsssogen.
Ps wandringswägen ar wärt hopp wär wandrings siaf;
Wclrt samwet, som en hund, otz pä wsr resa följer,
Och wid wart syndafal! sitt warningsliud ej döljerj
Wsrt rese-ur, som siär och pickar til wär graf,

pulsen; bordan märks otz icke eller tryta,
Nar synd och jämmer sig kring wöra ssuldror knyta.
Wi wandringsmann fä pä en ort ei stilla siä:
Den som tre ftmnar knapt frän modrens stote stridit,
Och den, som solens brand, der peppar lidit,
Dewandra baggctws, forr an delära g3:

De
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De reft lika längt, emedan wandringsfarden,
Ej längre siräckcr sig an innomftmma werldcn.
Uti wärt wandringsland ar alt wär Herres lsn;
Det tan ej wara wärt/ som en gsng frän osi tages;
Alt hwad af wett och swttt pa lesan ftmmandrages <

Blir i harberget qwar, nar wi gs denfrän.
Ht den, för mcmga land sig enwölds herre ssrifwer,
Sidst landet blott en graf til egna agor gifwcr.
Hwad wandringsmannen tar, hau wal betala fär:
I Watt harberge har ock wärden ftmma lara,
Et steppund jammcr ger man for et qwinlin ära:
Igenom möda wi ock köpe sömnen wär;
la, guldct mästc otz mot dryger swttt tilwagas,

, Och pa en rolig dag fier sorgc-natter plagas.
Wi sialle til et mÄ wal alle resan wär, -

Dock fär den ene latt, dm anbre tyngre wanbra;
En siiter et par fior pa wagen mer an andra,
Den ene länga steg, den anbre ksrta gär.
Sidst wanstlighetcns wagn, som tiden sielswerkörer,
Ca tid, som tidsens barn, til gmfsens portar forer.
Lyckönffan för Swerige 1749./^

himmel med din brand, den ed och ftmwet mördar,
Förlrotza med din hand, den GUDoch lag ei wördar;

Lat dundra hwar en dag, i ondstans fräcka hydda;
Sla grymma siag p<s slag, för bem som sielfswäld sspdda:
Lat aldrig wara frid bland dem, som frid ei lida,
Tryck med din allmagt nid dem som otz gisiar wrida',
Bryt fönder utan nad de garn, som falsthet breder:
Förwilla hwart et räd, som ftsn wär trohet leder.

Cz War

37MOS )c>( e^W



38 MOy ) 2 c eNW
Mar wred, war ewigt twir mot dem som stmwet särar;
Md grymhet alt förtar,som okar landsens tärar,
Bryt ale ftm rutit sirä< som wäcker aMts lagor;
Lät alt j läga gs, som gladsaf Sweriges plsgor-,
Hwalf, som et l)l«l omlring, den sig mot thronen hafwer;
Lat lyckas ingcn ting, som ftid och frihet qlyafwcr,
Nti förderfwet dränk den märgfrän andra drager,
I nydens afgruno sank den Kronan hcmligt gnager;

ingei» leswa qwqr, som arans spär förwilla;
Ei mmstq droppa spar, som menar landet illa.
Gom kmkor sia i ftasde werkfyg ondssan brukar,
Gör alt til stinkand' as, som gär j strymtans dukar;
I Mln dig säleds ftsd, lät eld pq ondssan «gna,
Med all hin eld ftamtrad, dock osiulds wanner hägna,
De starpa Mehes ssoft, som fall för ondssan warka,
Lat bli wai sallhets ldtt, wqr ftid och ftihet siatta.
De suckai man da hoc, ge ftaft st folk och lagar,
De tarar man ds spör, foröka hagar;
De adror da fla opp, ge lustoch lif Mika;
Upftissa Eweriges

Vasta ärstiden til
Mtermäl'

E3n gsftg, när tiden sag, hur n>idt Hans ätt och siskte,
ymbnat, at det wäl til stiernors antal rakte,

Ds sad' han wid sig si?lf? Det stulle nogsamt falla,
Vt hit til mig en hag den ssqran ftmmankalla!
Ps det jag ms en gäng mig af min aftomst ftögda,
Och dem och mig tilsammans wäl fornögda,.

Han



Han lät derpä sm Born i wanlighet anmoda/
Hos deras isgi ä Far en mältid ta til gooa.
De budne gä asiad, hwar en sig willig tcdde,
Och up i tidcns sal i scidan ordning tradde;
Det aldraftamsia rum de langa iiecler fingo,
Som tijo i hwar led jamt wid hwarannan gingo,
Dock ofwermättan trögt, det tom utaf dm saken,
At hwar och en af dcm, had' hundrcid' ar pä baken;
Sen kom en annan hop af samma att och rotcn ,

Som war fast mcra an den förra qwick pa fotm,
De blefwo namde är, Derefter sig inställa,
WGr, Willter, Sommar, Host, som wow lika snallq,
Men utaf olik dragt; och i den nasta fiockcn ,

Sä taldes Msnadcr, ju tolf och tolf » ssocken.
Dcmasi sags weckor gä, ju fyra uti bredde:
Sen bagar, hwilka siu och sm hwarannan ledde.
Sidsikom en histig swärm af timmar och minuter,
Hwarmed den länga troppsigändteligensiuter.
Hur' gästrcn fä nog rum, och hur' de alle blifwa
Bemötte, det nr cj mittupsat lm at sirifwa.
lag endasi nänina wil en twist af nägot wärde,
Som gladc wärden kom i detta lag n farde;
Ty bland alt annat skamt, sa tog han pä at fporia,
Hwad arstjd w°re hast et Giftermäl at borja?
Den ene tyckte den, en an en annan mente;
Tils de sig ändtlig sa j detta mäl förcnte,
At hwar en ärstns lid sick tilstand at bewisa,
Hwad han ätHionlag ger för noje,gagn och lisä»
Sen skulle warden sielf, den w'l försötla Tiden,
Md en owaldug don, besiuta dcnna siridcn-

i C 4 Win«

39"eNW )°(



Wintren.
stiger Wintren up, ock hela laget hälsar,

öfwer alt med warmaLapstins pälsar;
Likwal sä frvshan sä, athanknapt fickftamordet;
Han blaste i fin hand, och sade: har wid bordct,
Förmodar jag en hwarför godt och staligt finner,
At jagfar tala först, som hwart nytt ar begynner;
Sen hoppas jag at fa godt bifal! utaf alla,
Som se mitt ftusna stagg, min rim-belupnastalla,
Min genomstela munn,som halfwa orden ffarfwar.
At ingen mer än jag godt Sangelag betarfwar.
En ogift krumpen gär, och stads för köldenryser,
Han bäde natt och dag i sang och stugu ftyser;
Men si en gift,han har fin wann in wid smsida,
Nar hon til honom will et wanligt öga wrida,
Da blir han genast warn:, stöntkalla Norden bläscr,
Och stönt mm Stendock is m sinä käftarflaser.
Hwad tyckes eder mer om minä länga natter?
Som de ny giftas sak pä goda fötter satter.
När Solens gylne kropp sig under jorden bockar,
Han da hwart karligt par til hwila tidigt lockar.
Mitt liufwa mörker gör at de pä sangen tanka,
At der min wmterköld i miuka dunen dranka;
Ej nägon Ostan-stral dem sen i otid
Ej nägot Herda-hom de säfwande förffracker;
Ej nägot det ledamorgon-qwitter,

det sata Par tidt uti sömnenspritter.
Alt ar här siiliä tyst; de ej en knäpp da hura,
Tils sena dagen will pä hwilcm anda göra.
Si da min natt, som är tre dudbclt läng'r an dagen,
Ger han ej trefalt ro för liufn : hione^lagen?

Sä
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Sä at naturcn tyks min natt och dag sä stifta,
Allenast dem til tienst, smn ärna sig at gifta.
Min trogne N)arcu<man emedlertid sä fuktar
Nytt hushäld, at man ej för toma kallrar ftuktar.
Mm Fistar göra ock, at uti kök och gryta,
Pä bordet och i fat ej goda ämnen tryta.

Wahren.
Wahren dotta talnuintet langre lider:

Ty stärhon hastigt up,och widdet samma sprider
Den aldrasötsta lukt frän sinä blomme-klader,
Om hwilka jag ej mer för dcnna gängen qwader;
Ty hcnnes liufwa tal an mer hwart sinne rördc,
Det hennes tacka munn pa detta sättet fördc.
Jag undrar,sade hon, at gräa wintren mmar,
Hans tid stal warabast,atmansig da förenar.
At bygga hionelag; nar frost ar i naturen,
Och blodet nästan stelt i alla Crcaturen;
Nar lnan medöistra ur,med is, och snö-glopp kampar,
Nar kölden gör en tnng, och sinnets rörsel dampar;
När ingen tticker fiack pä jorden arat finna,
Ho stulle da med lust sittgiftermal begynna?
Mcn det ar werld-bekant, i hwad mängfaldig
Jag waxlar wintrens köld,jag gör wär jordf>rnögder;
Ty hon af ingen tid mer an af mig sig glader;
Jag hennes tradmedlöf,medgras des angar
Detz winter-kulna kropp med tusendblomstcrtäcker.
At til dm kladesprcckt ej Kunga-walde rackcr.
Jag gifwer hafwet lif, at det pa nytt sig rörer,
Och mycken nyttig winst til ömse strander förcr.
Jag med en liujiig drift all lefwand hcmligt rctar.At alt i kärlck tänds, och efter lnakan lctar.

C s' Se
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Se alla foglar an som under himlen swafwa,
Sefisiar,som sin gang diupt uti watnet grafwa,
Se wida jordens diur, se alt som siapat blifwit,
Alt blir af mig til en förtrolig wanstap drifwit;
lag gör alt qwickt 06) warmt; ardäejtidenbasta,
Attwenne blifwapar,och äkta sämjafasta?
Nar jorden fagrastsiär, sielf wil wara
Detz brudg',!m; hwaraf sen sä ymnig alster-siara,
Sa odesinflia, ftukt, sa mängfalt waxt uprinner,
At alt deraf sin lust, besiand'och naring sinner.
Min wadur läfwar mod; min Oxe styrka delar;
Och mine Twillinclar de laga at ej felar,
Hwad til et bo behöfs; de allting dubbelt gora,
Och at en nygift mor, fär tidigt waggan röra.

Sommaren.
en börjarSommaren,mcdmognaaxbeprydder,

med enrackafblad heltkonstigt sammchdder,
I sädant laqsitt tal:LattäckaWahrcn stalkas,
At hennes tid är bast til äkta hangen
Nar annn ar kall, och mängt wader,
Emellan hennes sa utropta nöje trader,
Och ffönt at lVlgjuz plar iblandheltnmsamfalla,
Gor ran dock magra M, och tomma lärar M;
De fargor, som han har, den blomman soin han wisar,
For nvgift akta fblk, pä bordet intet sp)sar.
Mm jagpa qwist och stielk, och afmäng tacker bloma,
Plä lata ftukt och jad, och duase waMkomma;
Ga at on unger Fru har förräd at aftaga,
Nar hon wil nägot godt til ba,qges nöje laga.
Min warme, nar han sig medkylig wind bedlandar,
UpMllNtrar i alt krak hog, wiha, lif och andar.

Och
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Ock af nygifte bör min länga dag högt stattas,
Ty uti dcras bo, gemenlig mycket fattas,
Det mannens wett och fiit i huset mäste sora,
För ungFrun wankarj ock an et än annat göra.
Hwadfcignad ar ej da, at fiäda Solen blida,
Hclt sent om afton ned inunder bergen sirida,
Om morgon ater st det siöna wcrldsens liuset,
Hclt bittid' sträla up det runda himla huset.
Mm angenama natt elnedlertid plar wara,
Sa lills , at winterdag ej kan mot henne swara;
Dockmarks hon ingm jomn ftän trötta ögonsiilja,
De sofwa likafullt sä lange som de wilja.
Ar för et Miat folk min Rräfia alt för heter,
Gör nattens swalka dock de satas hwila söter.Pä himlenshwälfdaKretsmitttappraLejo,, lyser,
Som idel mod och kraft och idogt yrke hyser;
Detplägarstäds förnögdt, behiertadt, lisiigt wara;
Det tccknet traffligt ar, at sig tilsammans pam.
Min stolta lungfru sen dernast i ringen trader,
Hon lys och gmstrar,längt med sölf-besprangdakläder,
Hon lycklig är i alt,mild,wanlig,qwickochfager,
M dä ej tecken til at man sig maka tager?

Hösten,
kommer raden tilden walförseddaHösten,2"° Som til sin tids förswar hegyntestärpa rösten,

Han war med drufwor krönt, och ur Hans rika stöte,En ymnjghet af ftukt och mogna wäxter fiöt?,
lag torf ej,war hans ord,widlöftigt görataw;
I,minc Syston tre, hanknoppen, blomman, stalet,
lag sielfwakaman fär af hela jordens gröda,
Och enda gggn och ftukt af eder siit och möha,

HwO



Hwad jag kan in i bod, i wind och lada mata.
Det ar, hwaraflsen fä hela äretata:
Ho ar, som twiflar da, den rätta,,
Llt/aga sig en Fru,at bo och hushald sätta;
När alla ffäp och wrär ar utaf förräd rika?
Desutan gör jag ock min dag med natten lika,
Dem jag at parat folk, mcd jämnan wäg pla waga.
At de halft dygn til id, ochhalft tilSang-la,q aga.
HwadWmtrcns natt angär, sä ar hon alt för langer.
Da tör man ledsen bli wid hwilan mänga gängcr;
Menater Sommaren har nattren alt för karta,
Da dlir mäng liufiig blund för sata wanmn bärta.
lamernärHEßren GUD inwigde akta standet,
Ochknöt den första knut pä detta Helga bandet,
Da war jag der til stads och fatcburen fylte,
At Lustegärdens trad med frukt jtod öfwerffylte.
Minwag ochSkorpion, samt Boga- styrren snalle.
Ha ock paHimlens borg fätt lika are-stalle,
Som andra krctzcns diur; blanddemmastwägcn

, prälar,
Som sianker nysatt bo alt godt ur fulla ffalar.
Mm qwicka Skytt ock nog nytt parlag underhiclper,
Ty nar han mättar til, det straxt för honomstielpcr.

« «

stöt;Och warden sielf,som alting had erfarit,
i»V Och, sedän wcrlden stops, pä allabröllop warit,
Han biföll Höstens tal, och. denna reglan lemna;
Nar lären proppad ar, nar dag och natt a'jämna,
När wägens stalar stä med must til alla braddar,
Da ar det tid at man et hionlag sannnanbaddar.

OM
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Ombytlighet.
wänds wär stora werld i byten up och ner,

byts ockmenstan sielf,somär thenlilla werlden:
Thch ungdomsfagring gör mcdären gifte-färden;
Thch kraft docksidst sig hielp afkapp och kryckaber;Thchhoghet, för hwars thron i dag sig mängenkröker,I nwrgon m?d sitt stoft the dödas affa öker.

tycks war gladie-sol pä mildcr himmel le,
M blöder angstans sin hel, färfft nti wärt sinne:la, omwär hcla tid fär mötas i wart minne,Sa sts, hllr hwarje stund byts millan wäl och wc'Ochsadant byte blir ej alt, för'n hela jorden,
Mcd hinnnel, hafoch luft är til et inte worden.

Gamle ochRye Wcrlden.
M-ängtutomHedcnhös war en walsignad tid,Ta himlenatwärjord med milda minermyste.
För thet Hans afbildtäckti Hermes dalder lyste,
Thcr dygd och lycka spcmn en ouplöstig frid:En tid ta werlden, som en owidbränder möja,
Wid dygdens/penar lag ioffulds hwita blöja.
Rattwisans hämde-sward lag ani ödetswra;
Hwar tog ur egit bröst lnot andra, rattens regel,
Hwar sag i nästans dygd sitt cfterdömmes spegel;
Ty sägs ej nägon blek wid Ratt för oratt M:Hwar i sm granncs hn thch hiertas mening laste,
Och af/in kulle ej at/äga kulor ftäye.
Man sag ej gullet ge at snikenhetcn färg,
Man sag ej sammet kring förgylta waggorftasa;
Man sag ej wreda swärd i wredna tarmar rasa;

Wid

45MW )°( eNG9



46 MOS )o( M^
Wid winträd ingen lag bortswimnad af thes märg;
Man säf pä tuf och gras mer miukt an nu pä siden,
Iamiölk 06) watten warenKunga-dryckthentiden.
Man kladdeej sitttal i ha! och stiprig dragt,
Och öfwerssöd fick ej betunga folktts distar;
En ore war da ej sa dyr, som nu fä siffar,
Sa mun som mage war med mättligheten stakt;
Ej ftämmand yxe sick i kysthets hyqge blanka,
Och odygd scttt och grch en man-och barn-iös Enkä.
Dock thenna tiden har en sämre
Sen efter gull-ur man sm tid har borjat mata,
Har dygden lntet mer fätt köra färar rata;
Men odygd barkcn af then stöna stogen ffaft;
Tils en längt sämre wertd forlorat gamla wagen,
Och är om dygdens räck allena angelagcn.
Man senre werldsens barn i sämre kläder ser,
The hanga pä et bröst, hwad tijo anor lämnat,
The gamlas fasta tro har sä i bitar ramnat,
At synda efter konst, ej heter ftnda mer;
The fiastas löftepä en smidig tunga snafwar,
Och lnunnen laser thet, som hiertat annars smfwar.
Man har med ondffans wäxt blitt wan wid blodig lek,
Ther i then enas Ml then andras lider;
Ther bleka döden snallt pa hwarje kula rider,
Och gör,atmängenmun,somrud war,warder blek:
Ia mängen har, at han ej mer fätt stakta,grätit,
Som hela rotar med fin arm har äderlätit.
Man har sig wagledt tit, ther gull i stridan ström,
Emellan yppighet och hunger syntes fiyta;
Man har sitt hampe-täg wid silkes land lardt knyta,
Och sto en Swenster Wmcdgull-ochsölfwer-söm.

Dock
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Dock har ock andras last i wära land inbrutit,
Sen Nordens ankarblef wid Södra bottnar knutit.
Pä andras walständ man med sneda ögon ser;
Mid Nabons feta ko blir andre Nabon mager;
För nastans styrkastull, blir man af afwund swager,
Manutafstrandensin,när som han strandar, ler:
Sä at, sen wanner knapt afwännen mer blir trodder,
War werldafonda mer är ffamd, och tatt bebodder.

i:":, Om Lifwet och Döden
<i23war tiden frnktlöst fram om löper,
Hwar anger sent sig bättring köper,
Blir wagen wid, och dören träng:
Och ho om wagen wilse far,

döden domen med sig tar.
Ngr langa natten dagen stymmer,
Ocb ewighetens är begyns;
Nar pa wart hela lifs bekymmer,

wandrings hwila si)ns,
'Da, den ej förr har,
Med owi§ wWet hädanfar.Wi maste stundlig redo wara,
Och fattat stut;
Den har för döden ingen sara,
Som lardt i tankar dö förut;
Ho honom stads i sinnet för,
Han dör ej, nar han en gang dör.
Ach si l Hwad är i ära sitta,
Bland landsens Drottar hälsad bli?
En Konung utur thronen fiytta,
Dierfs döden i sitt tyranni. Han



Han blandar i den mörka graf,
En spira och en herdastaf.Dchutan, hur' wi öfwerflöda,
Och tro osi til at hafwa wal;
Ar wsrt hela lif en möda;
Wart kött et kors som siälen qwäl;
Watt lefwa ar, at lange du;
Wär Alt köcr ar hö.
So:n köldcn spada grödan tryckcr,
Och rimftost gräs och örter tär;
Som blast af biörken bladen rycker,
Och weka axen czcnomffar,
Som blomman för et owar dör,
Med tiden, Tiden alt förstör.

7. Kl 7. Om ObestandWet.
fäfang ar, som sig behagar,

j)ch „fwes af en fager hy,
Den dock sä snart sitt afsied tager,
Som molnen pla för solen sty;
Som rosen af et owar dör,
Med tiden, Tiden alt förstör.

Gyllende Tiden.
sirra Mne tid, nar redlighclen log,
Wid walgängs söla bröst: nar jordengick i dans,

Nar himlen angflans boj sig aldrig öfwerdrog;
NarMan ochQwina bar kring hie§an dygdenskrans,
Nar gula starnct an lag swart i öda grifter;
Nar upsiltt ttlnnne gallt mer an försakrings-sirifter,

Nar
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Nar odygd ännu ej til blotta namnet war,
Bland dygdens alster kand: styck-kula aldrigguten;
Nar wilda stogen mer an krama drufwor bar, ,
Och älstog aldrig blef, om ej afdöden, bruten:
Ta har all menlos ro, sig i sitt fylle sedt,
Wid solffin badat swalt i nöjets lugna swall;
Man förde sadant krig, ther stillstand ftntes lcdt,
Man dog i nöjsamhet, och lefde i sitt
Et owant nagvt sig i nögda hiertan rorde
Wid hwarje andedrägt: twä nmkar safiigt körde,
Kring gladtcns rosendal med nöjets gyldna hiul;
Then röda rosen brann iWintrens ludna drifwor;
Man midt om Sommardag tä firade sin Iul:WärffönstaLilljastäränflatför cheras wifwor.
Alt sadant stymtar nu för hnen som en dröm;
The gamlas rosor ha the gamlas backar gömt,
Dock ha wi törnet qwar: frän o§ mcd fiyktigtöm,
Har no/et kutssat Efterwerlden glömt.
Nu när soin alla tran afodygs-barken kartas,
Kan ingen nöjsam ftnkt pä wära grenar artas.
Ty blir en wantad frögd tidt alla frögders graf,
Och tiden mer och mer, at föda nöjen later;
Alt sen hon Nescpaff at aamla seder gaf,
Mast olust bödlcn bli, som risar odygs-dater.

Tröst i Sorg,
llp min ömma sial,

För andra giuta ut den sorg dig särar
Hwad lattar det ditt bröst,
At pläga andra med dm sorgeröst?

D I



I ensi/ghet qwal,
Och fall i londom dina tarar;
Den som i ro mär wal,
Behiertar ej ditt sorgestäl:
Tro ftitt, at du dig darar:^
En fri beklagar ej en usel tral.
Det är wal sant en wan,
Kan laka aldrabast et/sradt sinne.
En suck, en vmksam tär,
Ar basta salfwa pä et hiertesär;
Mm ach! hwar finnes den,
Som har sä adel plikt i minne:
Som, i bedröfwelsen,
M fast och häller wansiap an?
I lust wi wanner sinne,
Men tag dem ock i nöd igen.
Wal an! sa säg din nöd,
Da endast för dig sielf, mitt siagna hierta:
Giut ock din suckar ut,
För den, som börjar alt, ej sielf tar siut.
Han ser din sorge-glöd,
Han dömmer, och han wet din smarta;
Din jammers öfwerfiöd,
Han Mer med en död;
En gang i grafwens swarta,
Förgäter du ditt tärebröd.

Werldens Oro.
bo uti et land, hwars Konung oro ar,
Der hwar emellanswett och mödadagendelar,

Der sorgeharpanmidt iarbetsöknenspelar,
Der stuggen sielf en bild afklamda sinnen bär.

Der



DerUndersäten gär hel matt och lutar nacken,
Med suckan: ach !at jag wor öfwer oros backen.
Den höge til sin dräng och listnekt oro har:
I Crono-CirklenärjuMedel-punkten möda,
Hwar CronansParla ses af swette-droppar blöda,
Hwar del) rubin af blod den röda färgen tar;
Nar borgarn drömmer sött wid sidan af sin maka,
Far Kungen pä sin sang for alla trötter waka.
Den ringe afwenwal i Mkt med oro ar;
En bonde swett och bröd uti en beta ater,
Och ostare sin pujt an som sin spanmäl mater,
Mer mögel i/in sack an bröd och safwel bar;
Han korsin hastoch sig pä en gäng trött widplogen,
Och stafwer mera bark an safwa uti stogen.
Den rike han midt i det ftta bor,
Der walgängsfloder rundtomkring hanspälarrinna,
Der allas handerguld pa silfwer- flandor spinna,
Der ymnoghet uppä hwar stubboch tufwa gror,
Besins dock merendels Md guldet,säsom draken,
Nar sol ell' mäne lys, pä vronsutpost waken.
Den arme, som sinmaturandmsdisiar fär,
Fast intet det är alt, som gömmes i Hans kista,
Fast han stär uton: sorg sin egendom at mistä,
Hans läga koja dock i oros blitter stär:Han hinner intet mer an tätä tärar rakna,
Och wid hwar lefnads dag et angstigt kors uptekna.
Den gamle, som sig snart, sin ro i grafwcn spar,
Gär med en matter fot pä modcms butler-dana,
Vls han sin trohets ed swar under dödsens fana.Da oron Hans och han bcklada samma bär.
Men ratt sä lange som en Puls siar i Hans leder,
Sä wandes oron med Hans timglas up och eder.

D 2 Den
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Den unge, ur hwars hy en rosen - älder ler,
Och i hwars styrka sig den qwicka halsan speglar,
Ej nansin för tu stötsä trygt pä fiorden seglar,
At han ej orons strand och vlinda klippor ser;
Fru Lusta, huru sött hon yra sinnet därar,
Gier munnen ingen ki^tz, som icke sialen sarar. _

la, wareho det mä, sälungfru, säsomSwen,
Sä den som brynja för, som den som kappan barer,
Den sig med alnen, sig med pennan narer,
Om wi o§ lete sielf, sä fä wi o§ igcn,
Midt uti orons stad, och wanstlighetens näste,
Der wi som ftamlingar pä gunst och ogunst gaste.

Om Tiden, °,

ar ta Tiden? en ohnligt hnlig ting:
5«" Wi sehan ar smkos, men nar han kom och wiker,
Tbet ar o§ obekant, fast alt med honom siker;
Kärt sagt: han ar en ste» i ewighetens ring.
Et Ma wader, som förutan sus och dän,
Ur dolda klyftar pä fördolda satt framsusar,
Med standig haftighet pä werldens segelrusar,
Och forr otz förer hem ju langre hem iftän.

Kärlekens Längtan.
ser hamnen, dit jag hastar,

<N Men en storm mig ater kastar,
Langre bort:
Brusande wägor,
Tusende plägor,

omringa,
Qwalja, Twlnga,
Ganssa härdt. Wil



Wil min himmel aldrig klama,
Utan mulen hota, warna,
Oftver alt?
Mitt förra nöje,
Lekar och loje,
Har jag redan,
Längesedan
Dyrt betalt.
lag et lugn wäl ändtlig sunnit,
Men ej til de strander hunnit,
lag begär,
Och detz forinnanNödgar mig winden
Kosan wanda, -

Til okanda,
Wilda stär.
Hwart jag minä ögon wander,
Hafwets diup och odelander,
Ses fvrut;
Endast mig lisar,
Hoppet, som wisar,
Ester dunder,
Glada stunder,
Lyckligt siut.

Fyra Ärsens Tider.
wären ar en liufiig tid,

V Ta luft och himmel mörnas wid,
Pa Langa Winter natter;
Fast jorden brud i gröda gär,
Och blomstret i sm Krona star,
Tyks Hvsten likwäl batter.

D 3 Fast
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Fast Sommarn korta natter ger,
Ta Saden i sm ökning.ler,
OK tradet bildar ftukter;
Ta Larkan drillar med sm sang.
la, lorden hnes ga i Gräng,
Ta marken sprider lukter:
Fast Wintren liksom hwilar ut.Alt hwad til ftta Höstens flut,
Sig trött och matt arbetar;
Fast han at resor brygga gör,
At handlen wäl och sparsamt kör,
Fast of) ta warmau betar:
Tycks Hösten likwäl kronan fä,
För Sommar grön och Winter gra,
Nar han sitt siöte tömmer,
Och alt hwad Dintren miölat ner,
Hwad Wärenbar, hwad Sommarn ter,
I wära larar gömmer.

Om Dygden.
MmMennssans ögon städa fick,vV Then adla Dygden i sitt stick,
Som hon sielf i sig sielfwcm ager;
Om man wäl markte Dygdens magt,
Man jkull' bli kar i hennes pragt,
Och gä i tienst i hennes lager.
Om Dygden ej i werlden wor,
Som all war wälgängs Fosier-Mor,

ingen menn'sta trifwas;
War himmel stulle ramla ner,
Och hafwet imet brusa mer,
Ia! joeden utom iorden drifwas.

Om
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Om Dygd i wara tiders natt,
Ej stundom stiernan sin upsatt,
Och förde o§ ur willo-wagen;
Man ffulle napplig weta mer,
Om hufwude? stod up eli' ner,
Och wara mer an nog förlagen.
Om Dvgden ej den Dommarn blef,
Som pä wär samwets tafla ffref,
Nar M hwad dygdigt ar sorratte,
Tilwittnesbärd: Tu har giordt wäl;
Hwad sotMa miste ej wär siat?
Hur stull' wi bli af nöje mätte?
Nar Dygden vfwer odygd rär,
Och ondffan uti bojor star,
Bars Seger-kronan midt i stöte;
Man röner dygd och samwets ro,
Somhiertans Systrar sammanbo,
Och halla tankars liufsta nwte.
Ach! at da Dygden intet far
I hundra tusend, tusend är,
I frid uti thet/emplet gasta;
Ther som hon ar en hwardags gasi,
Ther hon har daqlig bröllopsfast,
I tienst för GllD och mot wär nasta.

Om Tidm.!.ou«^n.
är wärtid? et sanb.ur, som sig i sig sielffömnner,

Cn sirider siröm, ther wsgen wäg/ och time timen ttr;
En blick, som lifwas ur sin grift och i sin födsel dör;
Et siipprigt ord, som fiäsas fram och i sitt liud fsrswinner,-
En wagn, som öfwer berg och dal pa ros»och törne-btten,
Otz forer genom natt och d«g til länga Ewigheten.

D 4 Dock
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Dock huru snalt wsr tid otz för pH sinä wiga wmgar,
Sä at wi intet minnas när nxlr migdoms blommaknöts,
När ur thes stal en mogen frukt i manna äldren bröts,
Ei iller, omkring hiestän ens, sig grähärs<Cronan ringar,
SiZstundom hos otz maler an, thenofi bland gamla strifwer;
Nog märks, at tiden drifwit o§, men ej just när han drifwer.

Hfwer Blomstren.
blomster, jordensZir, och wäna Sommardrägt;

tNI wärens siunabarnchwad stränghetIdockliden;
Hur kärt den tid dock är atlpa marken biden,
En blast knapt gar förbi, och alt ertlif är siäkt.
Det war ej lange stnl ägden glants;
Hur mängen lysten hand stod da til reds crpläcka,
Tilkrans-ochkrydde-qwast! hwemorkenl nuläcka?
Ha tient,mentienä mertilhwarken qwast ellkrants.
Mist har dn kalla Höst, M har du wallitalt:
Din ftusna andas gift har all dch fagring döfwat,
Och o§ i deras död ali ögnefagnad röftvat;
Ej wär, ej deras sak emot din stränghet galt.

GrafstriftdfwerenMgkarl
och en lungftu.

king ändras, all ting swiker,
Et för annat altid wiker;

Sen wi leftvat ssu wi dö,
Man och Hustru, Swen och Mö.
Längt behöfs ej derom snacka.
At wi ba en död at tacka.För wart lifs beständighet;
Ty hwar bonde detta wet. Det



Det ar ktart, at när en Swenner,
Blir en man som andre manner,
Har han mist sitt ungkarls bröd,
Maken ar, som lungftu, död.
Aldrig fär han Ungkarls swedan,
Aldrig blir hon lungftn sedän,
Swen och Mö afsomnat har,
Man och hustru lehvä
Denna döden likwal waller,
At all werlden sammanhäller;
Om man intet dödde sä,
Skulle alla förgä.
Kung och Stander woro döde,
Land och Riken stodo öde,
Om det folk ej säledsdödt,
Som dem har til werlden födt.
Tack stal denna döden hafwa;
Gladligt will' wi nu begrafwa,
De§a adla unga twä,
Som för wära ögon siä.
Kare Swenner, I som lefwa,
Ochldöttrar
Som ej döden lagt pä badd,
Fast I Zan pä grafsens brädd;
Lat o§ börja glädje-dansar,
Och pä Griften kasta kransar,
Lagga siHa wördnan af,
Pä det tacka Parets graf.
Han som nu sitt stand förandrar,
Och i andra lifwet wandrar,
Har stads warit dygdens Wann,
Och en ädel Unger-Swenn.

Ds Han
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Han har hedrat Ungkarls lifwet,
Och otz godt exempel gifwit,
Hur en Ungkarl, arlig gift,
Lags med heder i sin grift.
Hon, som nu sa dygde-fager,
Iltaf lungftur afsted tager,
Lar dem med sin Swanesäng,
Hur de stola do en gang.
Kommen Könets klara Stiernor,
Tacka Liljor, kysthets Tarnor,
Fallen mängen hiertans tär,
Uppa Hennes ackta bar.
Onsien, at nar lunaftu- tiden
Vlir i lycklig stund förliden,
Idä mäsä kysst och
Sanda up er Ilingfru- Sial.
Wi, som Karlar stu er hielpa,
At en stenpä
Med de goda orden pä,
Som ej alla lar förstä.
Adelc sinne, dygd och kackhet,
Fromhec, kysthec, wett och täckhet
<ö« wär Swen om lifwer brakt,
Och wär Mö i grafwen lagt.
Det är wal en fäfang mvda,
Bl at bedia för de döda;
Men GUD frögde deras sial!
Fastjagwet, at de mä wal.

Om Dogden.
adla Dygden ar allena,

Som gör en mennsta stor 06) sall; Som



Som kan wär siäl med himlen ena,
Och stänka et beftandlgt wal; -

Som giuter in i wära bröst
Et mod, det afwund ej kan bräcka,
Och sielfwa döden ej förstracka.
Godt samwet, hugnad, ftid och tröst.T» faft an Dygd och odygd M,

ofta lönta bli;
Sä kan dock Dygden aldrig wika.För dennas wald och raserl;
Hon större blir, när hon förfölgs;
Hon/trycks, men aldrig undertryckes;
Ej nänsin frän sin ära ryckes,
Skönt hon i gröfsta walmar dölas.
En odygdsman i största ära ,

Ar utan ära lika wal,
Det han sig sielf inbillar bara,
Bor aldrig i des mörka siäl.Hans lof förswinner som man ser,
OH läggs med honom ned i grafwen,
När han har lamnat wandringsstafwen,
Han lefwat har, hwad är det mer?

Men DyoAen/folk en battre heder,
Och battre ära ha förtient;
Som aldrig läggs i glömffan neder,
Ty den är egen och ej länt;
Ej bygd pg sand och löser sno:
Nej dem himlen gifwit,
De lefwa äfwen efter lifwet,
Och dö ej, nar de en gang gö.

Et
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"Et lyckligt Land
KW in fiader roa dig innom ditt lilla linne;W"Men du min tanke gackkring sordensrunda trakt.
At bland sä mänga land det riket igenfinna,
Som ibland Riken all har aldrastörsta magt.
Gack dit, der matkar smä sitt lena siden spinna,
Och blablek pärlemor Zer myckm dyrbar prakt: .

Ell' dit, der stälsatthcmd utur bergfasta gömmor,
larn,Koppar, Silsiver, storahögar tömer.
Der är jurikdom nog, hur mängen ar somwagar.
At sätta dristig fot, pä Neckens lösa blä;
Och fast Hans krökta köhl sä länga wagar tagar,
Til ftamand land och strand, at hemgiord afwund fä;
Fast grannens snchnthet Hans upsät afwenpMar,
Dockiftigtgär til wägs sä dyrbar statt at nä;
Mm fast et sädam land sä alsiad o,dal ager,
Fms dock hwad öfwernog detz sallhet öfwerwager.
Det land pä jordensklot ar lyckeligt för alla,
Der ymnig waxt pa folkgör waldet-widt och stort:
Hokanwal finna M pä deras memng falla,
För landets trangsel som wil stka ftammand ort?
Hwadkan man annat det än dummerdärstap kalla,
Mr mängen i fin hand har sä förwanda kott?
Hwad stal det af o§ bli, ffu wi o§ sAfwe öda?
Har ar för mycke folk, 06) alt för swätt om föda!
Nar duglös bonde ej i stugan gär och wraker,
Men lösan äkermull af lindfast lera gör;
Nar rutit jordtak ei pa bord och bankar laker,
Och spaka hiordens hop man qwalldags rämä hör;
Nar bonden wid sitt bord förLansman sittersaker,
Som redlig Danneman gör jalt hwad honom bör;

Kan
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Kan ringa torfwa nog Hans hela folkhop matta,
Och kanste silfwer-stal för Sochne-prasten satta.
Och när det kloka folk, som bor emellan bargen,
E» hisnar krypa in i jordens tysta buk; ,
PäMalmrik grufwe-wägg at bryta ftta märgm,
I masungn och i hal sen hielpa'n til sitt bruk,
Och handla sa dermed, at det ej blott har fargen,
MensielfwaGuldetfinspaframmand bord och duk,
När inhemst plät dmr last ur dcha diupa klyfter,
Däswarter Bergsmans hand högt upwär sallhet

lyfter.
När folket fattar lujt, at siögdersielf begynna,
Och räa ämnet ej far rikta frammand hand;
Och hwad af samma stag wi intet hemma sinna,
Far egna stepp til wags at fä i annor land;
Och sedän börja pa at egna kläder spinna,
Och under grannens siuld ej längre sta i band;
Och alla började sä hllrtigt sig at röra,
'Kan sse, pa brist affolk man klagan tord' fä höra.
Iu rikare pa folk et land om rike stattas,
Pa folk, som idogt brod ät sig och andra drar;
Pafolk, hwars wälgang ej af yppigheten mattas,
Pa folk, hwars enighet allmanna lchctdrar;
Pä folk, der intet wett til flitigheten fattas,
Pä folk, som när behöfs i kroppen hierta har;
Iu mera luckeligt,ju mera ar det lnaktigt,
Iu mer desi sälletstorn, för andra land stär präktigt.

- Härme-Siulan.
undrar hur det kommer til, at ofta Land och Rike<

Sä stor forandring unbelgär i sinne, seder, mod;
Ibland du ser des kära barn de grymma blsman like,
Som Ma med sin hwasia dart sin siends hierteblod;

Mel»
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Men ät« siraftdu stnnee dem frän »varjon batt wid plogen^
Sä spaka och st tama, som menlösa lamb i stogem
Zag ftägar intet hwilket halst fFrtienar basta läfwet,
Men frägan är for denna gäng, hur som det kommer til?
Jo, Hofwet gör som Kungen gckr, och andre Harma Hofwet,
När en ?ompeji>!! styrct har, sser som l>ompeju« wil;
rumpejer alle <lro bä och hielttwulne Resar:
Men när en c«s2r räder mäst, wil' alle wara c«/«r.

Mcnnissans Dödlighct.
<?sst menstan dödlig ar, ar en bekanter

Utur hwars apple först then matken börjat waxa,
Then wid wärt första tal i)indm hos otz hwast:
En dödlig hand full mull, ar sä wärtförsta amne,
En dödlig hand full mull, wi sidst at jorden lamne.
Etstakte dör fin kos, och strifwer uti sanden,
Med bleka singer, at thetz l?crioä ar all;
Et annat breder sig i stallet ut i landen,
Och häller bröllop pä thet förras grift och fall;
Doch blifwer intet qwart: et följer pä thet andta,
Sä at the alle sidst til första intet wandra.
Hwar dag afbildar ju för otz wär hela lefnad,
Wär hela lefnad ar blott en förnyad dag,
Hwars stunder dela sig emellan twang och trefnad,
Emellan solffins dar och mulna ssie-Mg:
Och när tä sidst wärt lif af döden hadanryckes,
Wär lefnad, som en dag, i nattens gömmor lyckes.
Hwar ärstid ju för oh wär dödlighetpredikar;
Om wärm se wi otz i wijzna blomster dö;
Om Sommarn to.rra ax otz lara, hwad op likar;

Om



eNKK )°c M)Ktz 63
Dm Hosten fins wart fall wid fallen ftukt ock) ftö,,
Och winters snö-baddar en bild til hwita linne,
Som är thet enda wi i grafwen mcd o§ winne.
Nar wi wid wänners död i sorgedok hölje,
Sä sörje wi i them sielf wära egna lik;
Och nar wi theras stoft til hwilokammarn följe,
Sla wi i kistan wär sielfhwarje gäng en spik:
Hur länge andras lik pä wara stuldror drages,.
Sidst doch wart lik igen pa andras stuldror tages.
Wart warde spegle wi uti wär egen ffugga,
I all tings stygtighet wiwärförändring se:
Wi sinnepä wär dist ju idel lik at tugga.
En doder matk mästch til klader silket te;
Pä jorden baras wi, af jorden wi ock naras;
Af jorden mastewi ock alle sidst förtäras.
Pä stik sin dödlighet kan nu wäl ingentwika,
Som oförwansilig gast i wanstlig hyddo bar;
Men likwal sinne wi bland lystna, stolta, rika,
At mangen wandrar som Hans ewighet wor' har;
Som han til högre ej wor' ämnad an til jorden,
Men tzl at äta mull med ormen stapter worden.
En sadan wet ej rätt sa, som han borde weta,
At han ä frammand jord här wandrar som en gast,
Ty eljest kunde han ej lugn i stormen Kta,
Oc!) med odödlig siat wid doda ting gä fast;
Nar han i werlden sig, som matk i bar ingrafwer,
Och hon i honom mer, an han i henne lefwcr.
Men then sig, som sig bör, uti sm asta speglar,
Han stils ftän werlden med sitt hierta längt förut,
För'n dödsens magra hand Hans resepatz förseglar,
Och mellcm kropp och siäl uplöser band och knut;

Som
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SomSwcmenbrukar han alt hwad i werlden blänker.
Och simmar ftam therpä, mm sig cheri ei dranker.

Äcktenssap fbrkastas af
Lärda.

lät alla hinder fara,
Ost bör i afton an en wigtig punkt beswara;

O§ bör i afton se, om en beläsen man,
I fall han gifter sig, sä Aa är derän:
Sa ill(t, som en del förwanda sinnen mena,
Som pasta, at den man sig stickar bast allena,
Den för sin lardom stul kring werlden känder ar,
Och af en fullan hog til böcker karlek bär.
At en, hwars bästa dcl, hwars sialmedsial och sinne,
Allwisdomtilwigd ar, ochkonsten hyser inne;
En den ftlllkomligt sig at dygden offrat opp,
Bör aldrig äga dcl i nagon qwinnos kropp.
Aforsak at wärtKön, som dchatyda't illa.
De lärdas fiit och id och bästa timmar spilla;
At biernans saft och kraft et markligt hinder fär,
Sä snart m werldstig wis sielf ann' til sangen gär.
Ty kom (Miope, har bör o§ intet tiga,
Den qwinna star sig statt, dm mer ej kan an niga,
Osi tryta inga stal, wär sak ar öfwer klar,
Och hander i gemen altQwinkön til förswar.
Iftän den första dag da GUD det stora runda,
Pä fasta fötter stalt, bcsiötHan sammalunda,
At qwinnan stulle man til hielp och biständ bli,
Den wise GUdcn sag der intet hinder i.
Han böd dem hos hwarcm sin lust och nöje söka,

Han



Han böd dem hielpas at til werlden at föröka,
Och knapt,man säje hwad man wil,
Af nsgot, Paradis, da Lva ei war til.
Hwartil sa manga ord, hwartil sä langt tilbaka?
Den man ar usel än, som lefwer utan maka,
Sa war i fordom tid, sä ar det an i dag,
En laggift hustru blir naturcns aldsta lag.
För hwad stul mä da I, som akta ständet rata,
Det linfwa sallffap sty, en dygdig hustru hata?
Har en ej större gunst, ej battre tack förffylt,
Den tidt et öde hus med tacka barn har fylt.?
En, den der mängen gäng er hela walfärd wäller,
Ert yra kutt i spakt och innom tygel häller,
En, den ert bo i ro, ert hus pa benen satt,
Förmedelst stora arf och rikan brudcsiatt.
En, den afdejlighet och tacka stdcr lyser,
Och den er fruktsamhet för hela werlden wiser:
En, den ert goda spar,er omsorg minsta lärdt,
Ert namn odödligt gör, ert minne hederwardt.
Se der den saknad all, se der det stora hinder,
Som manner alt för hardt i deras frihet binder.
Se der det lätlga twang, det älidelöft ok, . >

Som häller en frän sönm, den andra frän sin bok.
Dock sag mig hwad en lard sin hustru har tilwita?
Han kan sä myckct mer de stora Wor si)ta ;
Han kan hwad wiktigt ar des battre förestä,
Nar hon bejiitar at stöta om de smä.
Sä at en sadan wäl en hustru mätte tacka,
Nar han ej sörja tör för brygga eller baka;
Förwarma eller mat, men at emedlertid,
Alt husbekymmer qwitt, studera fa i frid.
Och llär han tröttnar wid at läsa eller strifwa,

E Hwar
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Hwar kan han tiden sen med större ro fördrifwa,
Hwar far Hans trötta kropp en mera liuftig hamn,
Hn hos et artigt barn, eli' i sm hustrus famn?
Dock som wi purpur ej i alla snackor finna,
Sa sins ej eller frögd 06) frid hos hwarje qwinna,
Och da först galler ratt at wisa lärda prof,
Da har en BocrateB sin hela konst behof.
Det ar ejgiordt med det, i ali sm tid studera;
Man mäU hwad man lardt sig ock til nytta göra;
Wärt hus och hus-bestall kan oh wid handen ge,
Wär werlds-förfarenhet der wid at lata se.
Men öfwer alla jall den detta malet hinner,
Den i en silkessang en dubbel lycka winner.
De lardas hnfwudbrak häls föga ffatter wardt:
Hwad nu en Bokman fär ar niakta snart förtart.
Kart, sielfwa nanmet kan wart akta Mnd förfakta,
Det blir för alla stand det adla och det akta:

heligt, hedersamt, som ar och blifwa lar,
Sa lange dygd och wett af äckta Adcl är.

Hm Landtlefwernes frihet
tMt stycke sran LtocKliolm jagwistas, och ar
<»5 Hel saker för oro och fara:
Jag raknar för lust och mitt högsta begar,
Nar jag nti frihet far wara.
E» Hofwct, ej stader, ej präl och ej prakt,
Kan göra mitt sinne förnögder;
Jag finner mer nöje wid fiste ochjagt,
I lundar och dalar mer frögder.
I Hofwet hwar söker at draga sig ftam,

Til
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Til rikdom, til wallust ock heder^:
Den far ofta K)cka, som borde fa stam,
Nar dygden far bucka sig neder.
Werldsgladienarallman, och ftyktigt kundgiordt,
Inbilning mast all ting regerar;
Det stora görs litet, det lilla görs stort.
En I<ea för KacKel pallerar.
Man tanker i werlden ratt sallan pä det,
Som wardt ar at man eftertanker;
Men hals öfwer hufwud man mMe ga med,
Bl det som för ögonen blänker.
Helt annars wi lefwe pa denna wär bygd.
Mi guldet franflaggen framleta;
Och hälle för dygdigt alt det som ar dygd,
Och laste det laster bör Heta.
Wart sinne sig nöjer med fiätt och med ratt,
Upriktigt tilsammans wi lefwe.

och högfärd ar ej af war att,
Alt sädant wi ej eftersträftve.
Bl yppigt och krasiigt har jag ej bchag:
Naturen sig nöjer med litet;
lag sWar min hunger, mer önffar ej /ag;
En kladning til kropp-ffyla siiter.När jag uti marken allena gar ut,
Spatserar med sollM och stafwen,
En^bok, som ar nyttig, och tankan til GUD,
Da trätsar jag Cronor och glafwen.
Enhimmeljagffädar, en fogel jag hör,
En blomma mig tienar tillukten;
Jag kanner GUDs godhet wid alt det jag rör,
Och smaken jag stillar med frukten.
Ach! säll, ja wist säll, dm sa lefwa kan st,

E 2 Af



2lf werlden och fiärden okander,
Far sitta i ffuggerik wrä, tils man gra,
Fran jorden til graftven sig wander.

Qwlnnokönets Kar-
lekswälde.

<H3wad then hedna werldhar drumt,
Om sm Mriläz stora walde,

Som dem giorde hiertat omt,
Och med karlckspilar qwalde:
lungfru-folk, det är alt statt,
Skedt til eder vförratt.

»

Ingen Mrilcl nagot har,
Det han ej af eder lanar;
Och om han til lans alt m,
Hwad ar det han sielf fottienar?
Eder stönhet, dygd och wett,
Bygga Hans Gudomlighet.

Hvartil edart dyra kram,
Lana til en annans prydna?
HNrilä blifwa mä til ffam,
Och I muta sielf er lydna:
Lydnan den ert Kone bör,
Af den lag naturen gör.
Nar Naturen stifta mänd,
Bland sin foster sinä häfwor;
Mannen starkhet och förstand,
Wardt förlant med flem gäfwor;
Men ert Kön den förman fick,
Som all annor ofwergick.
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En ej nog llträknad kraft,
Edra ugon hafwa wunnit;
At den stvrkan ingen haft,
Den ej deras stralar hunnit;
Eder asyn.(Under nog,)
Segrar öfwer hieltars hog.

MMWtiOeten.är en karra,
(«5 Som ufelheten sielfwer kör;
Fri Jiuts gifs har för Fru och Herre,
Alt anda fram til grafsens dör;
Der adel wa?>net kastar af,
Oä) tiggarn lägger ned sm staf.Har slapper rikdom pungen n.eder;
Har mister fetma marg och Hull;
Har starklek hand och fot utbreder,
Har trycks waltalig munn i mull;
Har tappar lunZftun alt sitt tycke,
Fast wor hon stönhets masterstycke.
Har faller högmod sinä fiadrar;
Har stäpper afwund tanden sm;
Hur Lusta ssakte-bringan wadrär,

hon dock har i gömflan in;
Forganglighetenwil otz föra,
I hwäd wi tanka, tala, göm.

..«. bfwersammaÄmne.
men, hwart ut wi halst otzwanda,

63 In under Mänans silfwerring,
Bestandigt finnes ingen ting,
Pa en minut kan mycket banda:

E 3 War"

69MOS )°( M^Kz



Wär himmel lar wal sä befalt:Wifödas ju när han behagar,
Wi lefwa wara witza dagar;
Wi dö; och dermed ar det alt.

Och sä är menstors oden>
Men nägon stilnad är likwal,
Uppä en hög 06) nedrig sml, v
I lifwet, och i sielfwa döden.
En lefwer som en ärlig man,
Ock) dör frän werlden ganstatyster:
Den andre lefwer som han lpster,
Och sedän dör han som han kan.

gang stegvapkniz up, och herde- pivcm tog,
«5 Sen han afSolms hHd förstod hwilat nog;
Min vapkne, sadehan> hör grannars stall-kor ringa,
Se fär ochgettcrlangst i wida marken springa.
Herdinnan stiger up, tar herden nti fam,
O6) sedän hastar sig til sinä fär och lam.
Det war wid Malarns strand,utmed de hoga bargen.
Der blomster kladder mark sä mängfalt siiftar fargen;
Men i detsamma at til pipan OapKnis mr,
Och vgpkno allare'n de liufsta toner drar,
At med enhalligt liud, som degiordt förra da'na,
De langst belagna bera til swar ock)genliud mana:
Sä börjades en sängbart i den sodra mark,
Hwars stämma war sä hog och wärkan war sä stark,
At Herden tystnar af,Herdinnan tpks sig drömma;
E» under, at de straxt sin fär och alt förglömma.
De löpa da astad, och antlig räkä sä,
Et berg, hwars branta högd de mycket undra pa.

Det
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Det ym hafwets wäg stog pä des östra halla
I waster sprang der up mang klar och frister kalla.
Den gröna myrten-ffog förnögde syn och lukt,
Som stötte til i non, och barmängsallsiM frukt;
Och sades,at den stull Frnlwjahelgad wara,
Som ock det södra all des warter mra;
Sielf Skalde-Guden har had' nog at sysila fädt,
Ock) Sang-Gudinnor ali pä säng ei hade matt:
Har söngs ur högre ton om stönhet, adla seder,
Om adelt blod, och om en walförtienter heder,
Om hieltemod, som tidt ur falt sin fiend kör,
Och stad ochsiott i gmnd med stormand hand förstör.Har söngs, harlastesupdelangsta dygd-register,
Och alle ropte högt; men ingen stod der tyster;
Ia ock den lille Gud har ofta namder blef,
Som,fast han litenwar, sittstamt rättdristigtdref:
Sielf ströt ockmycket af, at med sin pil och bäga,
Han mängas hiertan satt i brand och liusan läga.
An fiera Gudar och Gudinnor hwar om an,
I swala stuggan satt, dem ingen rakna kan.
De tacka Xymptierall, ditflocktalssammanträdde,
Och mängens hierta der af Gudars sönergladde.
Sen börjades en dans, och spel har hördes af;
Sa berg och stog och mark mäng dubbelt Lcliu gaf.

TankaromDbden.
öden,

3>V> Hr at födas och at dö;
Likwalfase wi för döden,
Fast war födset är des frö;
Ty med födsten fa wi städsta
Af naturen til war död.

, E 4 Hwar-



Hwartil tienar da den radssa,
Som fördubblar sa wär nöd? .

Löjligt wore, om mansäge,
Cm som arnat resa
Nar et fartyg fardigt lage,
VZinden god och resan kart;
At han stodc qwar wid stranden,
Och beklaga dem hansag
Da förut ga til de landen,
Dit Hans egen resa lag.

I wärt tycke sig ej. rimmar,
At sa adelt Creaur,
Mister innoin nagra timmar,
Lif ocb anda, som et diur;
Pä hwad kant wi duden wanda,
Tycks den wara o§ en past,
Fast de ting som oftast hända,
Borde kunna talas bast.
Dag och nalt i tidens Me,
Tidt och ofta waxlas om;
Oftare wi likwäl möte,
En som gick och en som kom,
Den utur och den i werlden ?

Ingen ändring dermed sier,
Blir af hadanfärden,
Mensians lff wärderat mer?
Kan da en rattmatig tanke,Lägga ftam det minsta sial,
Til den sträck wi pä otz samke, For
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För at saligt dö och wal.
Hwad ar at, at mennstan fiker,
Smt fä st sm lefnads stut?,
Tiden iu sa snalt bortwiker.
At pä et det kommer ut.

»» »» »»

Hr den tid wi efterlamne, ,
Mer an den förfiutna tid?
Nar war csiadics stora ämne
Warar dock sä liten tid.
Ingen döden radas borde;
Ingen sorja nagons död.
Om wi sa förfiktigtgiortze,
Slaktes mangens sorgeglöd.

Giftermal.
Iriz, som warwant, för glatta glaset stod,

Och margon-andagtsin mcd störstaifwergiorde,
Bad ansikte 06) hals med stönhets watten smorde,
Samt giorde knäfall för sitt unga qwicka blvd,
Som purpurfärgen strökpa henneshwita kinner;
Just da etWrt bepk hon för jm lystna finner.
Herr äprättkökkommer in bekladd i Franffer drcfgt,,
lag mente,at han war blandPrmtsarneafßtoder,
Bad nasa, munn och här, wor' stälte efter modet,
lag frukta Iriz stul för honom bliförflM;
Halst när han började sa höglardt til at tala,
Som warkM kyckling pla om OlsnMiden gala.
Gudinna, sade han, har kommer eder flaf,
Den eder ffönhet har iharda bojor fängflat,
I har med dolder kraft sa grymtmitt hiertaangstat.

Es At
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At jag ej annat ser an badda mig i graf;
Dock med en enda blick,om I er tral betraktar,
Han sielfwa himlens gunst emot den nad föraktar.
Med sialta ögne-hwarf ser IriBan sm tral,
Doch tankte, hwad sial jag i denna saken göra,
Skal jag ha hierta til Hans unga blop förstöra,
Skull' i min stönhet du sa obarmhertig Ml?
HM han förtienster har sa stora och sa fföna,
Dem jag ej annat kan an med min nad belöna.
Han ingen laswurm ar, det ser jag pä Hans hy:
Sitt har förstar han walat pudra och at ansa,
Hans ben se mig saut, som lar hanwackert dansa,
Och intet lar han sig med rakensiaper bry;
Förr stulle jag en man tils bleka döden bida,
M ftvarta blacket jag stull' pa Hans finger lida.

Herr BprstcköKhanfickja, ach! sockersöta ord.
Förft bröllop, hushaldsen, tapeter, taflor, speglar;
I stönsta war sialta Iriz seglar,
Har wankas drufwors saft af ffönsta stag pabord.
Haf pa eldn, lat koka.
De unga bagge wor' i detta lika kloka:
Et ar ell-tu gick om, har blef et annat mod,'
Huswärden fordra pa, han wil ha ut sin hyra,
Och köpmcm pengar ha för win och krydder dyra;
Bad' drang och piga swor, at löncn innestod.
Nu mer an illa bli watt unga Herrsiap brydda,
Har wankas ringa krus ehur' de gingo prydda.
Nu glömmes aldels bort det första ftiar-krus;
Nu sade BprättKöK, at Hans Inz intet duger,
Nu sade Iriz, at des Bprätck«K ej wor fluger.
At sasom andre män ratt sorja för sitt hus.
Ibland geck lrig bla: sa stante detta prutet,
Och som en stuten örn Herr äprätckök geck pä stutet.

Hiel-



Hieltars rattaÄra.
en har nu sm egen ära;

Et swagt och nedrigt sinne tror,
, Atguldoch dyra kladcr bära,

Bör endast kallas wara stor.
En högsint i sin dunst och willa,
Skal myndigt kunna sig inbilla,
3lt han den i sitt markc för.
Engrym, en girig, en förflagen,
Kan knota emot himla lagen,
Nar Tu til stam Hans ära gör.
Dock mäste dche darar blifwa,
För tig en seger gansta latt,
De sins emellan sig uprifwa,
Pä det du ffalt behälla ratt;
Men jioraSanning hur kanwerlden
Sä lange blifwa i den fiärden,
At ge dem hielte-namn och pris,
Som rasat mot naturens lagar,
Och endast anwandt sinä dagar/
Atwarajordensplägoris?

"

Kan aran i et sinne trifwas,
Som har sm lust i drap och blod?
Skal folk frän hus och stillhetdriftvas,
Och deri wisas hieltemod?
Ar menn'stan född til menn'stors pläga?
M ratt at hon med wald och laga,"
M flit och konst til intet gör?
M hon et willdiur utan häckte,

Som
C) Sauning.
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Som aftvoq Sköld emot sitt stackte,
Med en beprifto grymhetför?

, We werlden! narsa stafsta suinen,
Til stpret hinna klifwa opp:
De lamna dinpa säre-minnen,
Af sitt förwända lefnads lopp.
Förstand och wett drifs i elande;
De ftia konster bli ei kände,
Och bonden ftän sm plog bortförd:
Beromlig handtwark bli försmadde,
Och handlens ftukter nedertradde
Hwar medlem i sitt wark förstörd.
Nej annorlunda ar til sinnes,
En som ratt hielte warä bör;
Hos honom aldrig atra sinnes,
At döda folk. Han sielf forr dör:
Med rofutaf menlösa lander,
Han sinittar aldrig sinä hander;
Men blir de spakas understöd.
Med stilla Mek underwisar,
Sm medbror: och med snille lisar,
Sä mängen som i nöd.
Men, nar Hans land ar brakt at fora,
Rattmatigt krig, at aga frid;
Med Leijons mod wilhan siggöra,
Först fardig til sa adel strid.
Han glad och tröstrik ar i nöden;
Med samma sinnes lugn han döden,
Och alla plägor för sig ser;
Liksom han nögdoch utcm sara,
Bland sma wanner plagar wara,
Och af rent hierta med dem ler.

Om
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n. OM TapperhetH
Barda-lek, der flangar delas,<N Och dödm pä hwar kula star

Man aldralattast röna far,
Hos hwilken mvd i bröstet ftlas.
Da röns om hiertat ock är rem,
En kitstig Heta der ej dager,
Den blätt pä blinda lyckan wäger,
Lar segra ,aldrig eller sent.
Mm der emot en tapper
Som hierta uti bröstet bar ,'

Hcm aldrig nänsin ftllkta lar,
At se sin fiende i faltet.
Hanwal bland tusend dödar gär,
Han ser wal mängensblod förrinna;
Men endast til atara winna,

, I döden sin ftend flär.

Om Skönhet, Förstand
och Dvgd.

. Skönheten.
nöjsamma är,

Lycksaliga währ,
I hwilken war stönhet i blomster nu star.Af rikdom och maat,
Wi aöre förakt^
T>) alt har war stönhet in under sig bragt.
Ha wi icke ratt,
Osi är all ting lätt; Hwgh

77MW )°s 6N09



Hwad wi gerna st,
Det mäste ju ffe:
Kan nänsin en stönhet förgäfwes wal be?
Nej, stönhet ler ftitt,
At dygder och wett.
Vlch! nöjsamma är:c.

Förstandet.
rosar sitt,M) Sa ar wal wart wett,

Den adlaste gafwan naturen har giedt.
Nardygd cj bestär,
Och stöchet förgar,
Da se wi hur mycket wärsnallhet förmar.
Först alt efter lag,
Sm efter behag.
Hwadlönhet och makt,
Til waga har bragt,
Dertil har förstandet mastgrundwalen lagt.
Wi lete of) fram,
Bland lejon och lamb.
Hwar en rosar sitt, :c.

Dygden.
sallhet bestär^Nar andras förgär;

Ty dygden bepryder wär blomstrande war,
Bad'stönhet och wett,
Mäng gänger man sedt,
Hwad stora förändringar tiden dem gedt;
Och fast an war lag,
Ej sinner behag. Hos
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Hos dem som sig tro
I laster ha ro,
Sa se wi dock osta dem trangt hos ch bo:
Ty jkönheten far,
Förstandet bedrar:
Wär sallhet bestä ic.

MenniffansätffilligaSlNnelag
som rcmsakar alt i hiertans dalda wrär,
Du wet allena ffäl hwi hiertan är ej lika,

lag känner mitt är ondt, och ser, mm ej förstär,
Hur hiertan dels pä dygd och dels pä last a' rika,
lag mensians ondsia ser, och suckar for min del,
Menar det blodets kraft at göra menstan warre?
Ar det en hiertats latt i födsten fa mer fel.
An första paret sick, af orottct mot wär Herre?En siines wara född til sinä bröders ris,
En annan til en tröst for dem som riset plagat,
Och bägge löpa hop til Skaparus dolda pris.
Det är alt hwad jag wet til swarpä det jag frägat.

lusMare,juSallare.
snallare, ju sallare: et stepp, som wadnts ifwer,N 3 Med brak och knal pä siummig wäg for siinnä segel

driftver,
Mär mycket battre,när mtd il thet fär i hamnen föras,
3°ln när thet sä pä hafwet drifs, at thet knapt tyckes röras.
Ju snällare, ju sallare: juforr man mälet hinner,
Ju mindre pusi och siörre lust gier Cronan som man winnelj
Ho som til mälet hinna tan wid lifsens morgonröda,
Wet ej af Hagsens Heta tpngd och aftons kulna msda.
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Iu snällare, ju sällare: Zu förr fig säden knyter,
Iu förr Guds gäfwa och Guds lofpä bondens tunga flyter,
Iu längre säden twert emot uppä sin mognad wöntar,
Iu mera sorg en tomer korg pH landtmans tafel räntar.
Iu snällare, ju sällare; ho snart sin gäld betolar,
Rr lycklig ftamför then, som dag ftan dag sin gäld förhalar;
Ty «sr som thenm dssgligt spör hm hiertat hiernan tuktar,
Then forte sig för ingen ting i egna knutar ftuktar.
Iu snällare, ju sällare-- juförr boja krotzas,
Iu förr en fänge ur sin natt, at liuset se förlotzas,

>lu mindre nätttr höfwes han med swarta zifrortekna,
Och kan sä mycket flera dar pä frihetsäret räkna.
Iu snällare, ju sallare: en narr är then som ligger,
Sängbunden lange, när han snart kan se stg wara pigger,
Iu förr wclr sinkdoms tagna wäld urwära lemmardrifweS,
Iu förr pä matthetsgrafwsrkropp tilnyfödd kraft uplifwes.
Iu snällare, ju sällare: Wi usie menffor födas,
At wi pä werlsens butlerchaf med alfwar mätte mödas;
Mennärwärtlefnadssteppmedhasitlllifsenshamnindlifwer,
Sä reser then ju bäst, som först i land ledsagad blifwer.
IU snällare, ju sällare: Wi alle mälet söke,
Men dels wärt lopp med manga är och flera mödor öfe:
Then som nu snällasi malct nar, han lätt och sällast löper,
När som en ann hwart enda fiät med tusend tärar köper.
Iu snällare, ju sällare: hwar men'sta warpabyte,
När Kä2ln föll och Lv» bröt, hwar fick tä gäld dch lyie,
Iu sörr wi nu naturens ssuld wib grafwen fä afbörda,
Iu förrwar hwardagswantandör, atnmnarn otz larmörda.
Iu snällare, ju sällare; wi se hur hela jorden,
För spndsensssuld wattfaugahus och kämpeplatsarworden.
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Iu förr nu Cronan kroner 08, juförr wärt häkte siutes ,

Iu förr af ost wärt syftemÄ, the sallas frihch niutes.

Mynt-Gudinna,
Som gier werldcn lag;

Hela jordens Herstarinna,
Som blir aldrig swag:
Karlek bringar ch lllst och löje,
Höghct wordnad stcr;
Skönhet laford ger;
Wishet staffar sinnes noje,
Dygden man tilber;
Men pengar galla likwäl lner.

Alla til dig syfta,
Alla alsta dig;
lag bör ock ditt läf uplyfta,
Fast du styr för mig.
Karlek:c.
Du kan karlek stifta,
Knyta akta band;
Gamla Malin sick sig gifta,
Sen hon pengar wann.
Karlek:c.
Du gwr karlars warde,
Satter glants pa folk;
De bli kloke, snalle/ larde,
Genom dcnna tolk.
Karlek:c, F Bland
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Bland de Lärda höres,
Du soin wichets Gud,
kkilosopken sielfwer röres,
Af ditt twingand' liud.
Kärlek :c.

Ht den Helga hopen,
Ar du ewigt stänkt;
För de mänga Hesa ropen,
Har du pä dem tänkt.
Kärlek :c.

I Soldatens leder,
Tranger du dig in;
Man försmär den swllltna heder
Nu mot fetnlan din.
Kärlek :c.

handlens ffara,
3lr du lif och sial;
Du kan aln och wigtstal para,
Med en stöld rätt wal.
Kärlek :c.

Pengar alt kan winna,
Ock de sialta sinn:
Den som denna dyrk kan finna,
Slipper allstads inn.
Kärlek :c.

»»

Denna underkmAen,
Sätter wett i fiall;

Den,



Denna guldsmink saften,
Giör til änglar Troll.
Karlck:c.

Pengar giöra?
De giör' alt i hop:
Och kan tölpen högt upföra,
Frän sin ringhets grop.
Karlek :c.
Fafangt strida,
Mer mcd järn och stal,
Nar sonl guld Metallen blida,
Hinner alla mal.Kärlek:e.

Tröst i Sorg.
ha wi plägor har,

En har det en annan detta;
Den kan bast sm angstan latta,
Som det tystast hos sig bar;
D) hwad hiclper os; at klaga,
Odet mäst jn ha sitt lopp?
Bast är alt i tyHet draga,
När at siippa ej ar hopp.
Jag har ocffä mitt beswar,
Fast jag söker det at dölja,
Och med ffen gladie hölja,
Hwad mig lnast on, hiertat är.
Intet at gräta,
Saga: jag ar oförnögd,
Sädant kan o§ intet bata,

F 2 Mm
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Mm wär owän gcr det frögd.
Tusend tärar ofta nog,
Utur mma ögon strömmat,
O! at jag da kunde glömmat,
Huru lyckan mig bedrog.
Da jag tankte hon stull' stanka,
Mia mäng tltsend nögder dag,
Mand hon all min lust omstranka,
Med sin grymhets harda lag.
Men hwad nu? jag gar för widt.
Penna halt dig innom ffrankan;
Hwad som döljas bör i tankan,
Far af alla ej bli scdt.
Derför wil jag harmed stuta,
Och ej tala mer et ord;
Men i tysthet stads utgilita
Suckar, tils jag läggs i jord.

Pä et annat satt
ä hwart jag wil, hwart jag mig wander,
Sa str och hör jag lust ock) ftögd;

Men af den ro, som hafs för hander, .

Ar ingen ting som gör mig nögd.
Det stulle endast fägna mig ,

At tiden wille ffynda sig;
In mera fort den frän mig gar,
In förr mitt qwal en anda far.

EnßedligMan.
lM>g man har GUD för öga,

Och för det Majestät han ser,
Sin
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Sm kropp til mullen kastar ner,
Men sänder tankan til det höga,
Samt underkastar himlens lag;
Ej nagon nöd ej nägon fara,
I wcrlden kan sa maktig wara,
At dra'n til knorr mot GUDs behag.
Han lar at karlek sammanfasta
Med wördnad för sin Ofwerhet,
Af list och 'swek han icke wet;
Han handlar sä emot sin nasta,
Som han wil hafwa giordt ige,n;
Han talar endast hwad han tanker,
Och halft afsitt han gerna stanker,
At wisa tienst emot sin wan.
Han drar sig ftam med ftit och mödä,
Och om det kommer da dertil,
At GUD Hans sst walsigna wil,
Sa gier han mängen arm sin föda,
Och mängen tryckter blir han huld;
Den sM ci ur Hans minne hwalfwer,
At han ej blott ar för sig sielfwer,
Men ock för andra menn'stors stuld.
Han för sin Händel ratt och arligt,
Med mattlig winsthan nögder är,
Til öfwcrfiöd e» äträ bar,
Och ockret, mängen sä begarligt,
Langt frän at fatta lust deri,
För honom stads en afsiy blifwcr,
Och, dcn förtienar all Hans ifwer,
Som nmgäs med bcdrageri.
I Niksens warf, nar han der brukas,
Da blir Hans lust mcd allmant wäl

FZ
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Förknippadt, liksom lifoch sial,
Skull' han af agget anupsiukas;
Der siuter han 'sin öron til,
För andar, stln pla twedragt Ma,
För smickrans spcl, som alt förgifta,
Han cj sitt öga öpna wi!.
At saga kart: han sä sig staller/
At uti hwar Hans droppa blod,
Ses arligt hierta,off'rakt mod,
Han tör ock wisa't nar det galler;
Men siryter ej dcraf förnt;
Han ser med et förfaret öga;
At göra nog och tala föga,
Mastgagnar til siut.
Sm werld han saleds geiwlnwandrar;
Uti en liufiig sannvetsftid,
Ty hwarken lycka eller tid,
Hans lust ti! dygdens idkan andrar;
Om himlen lagger honom pa,
Bcswarligt ok och laugfam börda,
Han toligt wct dch wilja wörda,
O6) kysier riset nögd andä.

Hfwer samma Amne.
arans sammctsstol sig mangen konstlatftam:

Om mnllen Hans, man hcderslagrar lade,
Da i sitt samwett han et annat witsord hade,
Sags oförtient bcröm jnst som en huftvndstam.
Kansie en rkilolapli behöfde oljan öka,
At efter redligt folk om liusa dagen söka;
Den som til hwad han gör har rätt och mogna stal,

Dm



Den som fran arga list sitt hela hiettä renar,
Och aldrig talar hwad Hans hjerta intet menar,
Och mcnar GUD 06) sig och alla men'ffor wal;
Han ar cnßedlig man, derpä kan intet orista;
Far se hur' läng nu blir de redeligas lista.

Om Förandring.
förandring ar i alt, war lefnad ar en ring,
«5 Som hwilans medclpunkt ej.i sin Cirkelfinner,
War rörelse alt fran sin wagga fardas kring,
Vls hon twarstannar och sitt mäl pa baren finner.
Hwartut wi fmule pä det wansieligarltnda,
Fa wi förandring fatt/ fast an wi wille blunda.
War himmel som sa takt et tak pa jordcn ar,
Förwandlar sm gestalt uti förandrings stiften;
Nu fäller dag för natt, nu natt för dag gewar,
Nll stiger Solen upp, nu laggcs hon i griften;
Nu tindra stiernor liuft; nu hallas siurar neder,
Nu stormen otz engr<lf, nu lugn en dunbädd redcr.
Nar nu sielf huulen hwalfs uppä förandrings hiul,
Hur stlille jordcn da i jauma ringlar fara?
En mager fasta gär i hamn pä feter Iul:
Bland grift-och giftc-huswil werlden delad wara;
Hwadrikt, hwad högt, hwad M, som werlden bar

pa bordet,
Har af förandring smak, och nams lued dctta ordct.

Skönhets saknad, wid
en Frökens dödsfall.

du dygdcns prydnad,
Hur brackliq ar din tacka borg?

F 4 Du
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Dil Winner tusend hiertans lydnad,
Men lönar lydnad mast mcd sorg.
Ditt sicn oh gifwer mänafald ftögd,
Da saknan sanker osi i tarar.
Wär lefnads äkers tarra färar,
Bli inäst mcd suck och tarar plögd.
Lat madoin? währ har harligt präla ,

Af alt hwad karast man kan se;
Lat purpur widt sm glans fmmsträla,
Och en sig mildt framte,
Fast offuld gifwer fagring lukt,
Sä fals dock blmnman hastigt neder;
Nar stönhet warer likt en Ceder,
Blir dock dch stam til jorden buckt.

KMnetecknafengod
Swenff.

3A hicrtat dygd, i hiernan wett;lN En arlig mandom, tacke seder,
Ar alt hwad gcnnla atters hcder,
I alla tider, warde giedt.
Wid alla siiftcn stadig wara;
Gä in til siut sin jamna gang;
Förakta de B>rener3 säng,
Samt och fam:
Ei böja sinä kna för Bal;
Men följa himlens rad hclt aerna;
Mer alsta dygden , arans karna,
An lyckan, som ar arans ffal:
Med trogen fiit, sm Ma stöta;
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Ej annan afsikt, ha an den,
At wara GUDs och landcts wan,
Samt taligt sta dc prof som möta.
I lifwet detta pryda kan,
Och lönar wal i sidsta nöden ;

Ia gör odödlig eftcr döden,
Hwar ärlig Swenst, och Niddersman.

En Sagan. ä.

?Glct war en gäng, at Lanc^e?ekr,
Hcm toa sig pa et nytt beswär,

Utom sitt kall och Prasta-Orden;
Han lafwad göra giftcrmäl,
At Lric, Idalle, och ät ?31,
Fast Fästnwn cnsaln war i gärden.
Da blef han för sitt magstap brydd,
Ty enda dottren brudc-prydd,
Kund' ej med tre i brud-stol stiga.
Den ene, andre äfwen sa,
Den tredje ock, dc stodo pä,
Llt hwar en fä sm egen piga.
Det sicdde sa, war kekr war snall,
Sen innan cmdra dagcns qwäll,
Han fick sig läf tlvä döttrar siassa,

de ej.woro af Hans stakt,
Dock kunde könct som ar takt,
Dem ej för mindre stönhet straffa.
Der blef sä bröllop, en och hwar,
Han hem med sinä Konu far,
Dit, der han sielf i huset rädde.
Om nägon tid sa far war kekr,

F 5 Til
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Til sinä mäqar har. och der,'
At se och fraga hur dc nmddc.
Den forste sad' Hans hujiru war,
Uptuktad wal af Mor och Far:
Hon war en god och dygdig qwinna;
Hon ässdc wett 06) arbarhet,
Hon kundc med bestedlighet
Sig mot sm man och andra finna.'
Den andre stlde: min gemäl,
Hon stökar kring i alla hal,
Ar twar och led, och Man snygger,
Och det hon gör ar intet stort,
Och hwad som görs ar intet giordt,
Hon rifwer mer an som hon bygger.
Den tredie sade, at hansFrn,
Hon talte wal, om i?o?//,
Och alt det m?a som man sporde:
Hon wille gerna waro grann,
Mcn oin hllspigan stal ell' spann,
Det henne inc>,en omsorg giorde.
War ?elir han tankte sa och sa;
Men kund ej swara mer dcrpä,
An, hwar ocb en ar lik sin amma.
Na godt och wall det blef der wid:
Wi ha ock döttrar i war tid,
Som gerna flaktas pa sin lnamma.

r,. Hwad Karlekm ar.
cf/r frsgan fti, sä torde jagfa läf at nägot' ftsga:
«A Sag hwad ar karkek? en har ftgt, han ären hemlig laga/
Et liufligt gift, en bäska sot,thet angenamsta sar;
En önsie.siuka. bäsiasiraff, och liMa 000 man fär.

En
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En annan har an längre gadt, och sager kärlek wara,
Det samina, som en siyrman är för dem pä hafwet fara;
Som Oswerheten iet lano, som Solen for wär jordi
Den seglar föga trygt som ei Styrmannen har om bord«
Enwsrdig Kyrkofadersagt, at karlek är det bandet,
Som siarkasi häller M och folk ihop, j« hela landet;!
Han är et faste för wärt lif; mot döden en siark bom<
De swagas siyrka, rikas ro, och armas egendom.
Han ar den konsiige Vulcan, som kan de naten smida,
Med hwilka Veini? oformarkt förbinds wid sida:
Sa fasi i hop km han med dem förena sial och kropp,
At ingen, utan dodcn, kan de banden lofa opp.
Ty han pä sa behändigt wis har sora lärdt sin siägga,
At han pä bade kropp och sial kan gyllne fiättr«r lagga.
Sä är ock karlek den magnet, som gcnom hemligt sting,
Forenar i et ögnablick de längsi fran.ssilda ting.
Den Sio-Compasi, som siyr war köl som oftasi til den stranden,
Dit wi ha aldrig seglatänkt, wid obckanta landen.
Den segernal, som leder esi pä sä förborgadt satt,
At wi ock knapt första om wi gä galit eller rätt.
Han är den OrpK«>« som sa wäl, sitt spel har lärdt atfsra,
At for des liufwa harpoklang sig sial och sinnen röra.
Et enda siag pä lutan Hans ock tiger<hicrtan rör,
DelpKmen dä ps hafsens boljor för.
Han ar ock ibland räknemänn den konstigste wi tänne,
Nu giör han af en hel en half, nu giör han en af twenne:
Nu en til twä, nu twä til tre, n« utaf twenne et,
En underlig Kritkmctic, et saltsynt räkne.sätt.
Säg mig än mer hwad karlek är? jo, all naturens
Och hela jordens foster-far; ja, karlek sr den samina/

Som
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Eom friar ifrsn undergäng dcn widtbegrepna siakt,
Som sig har ifran Eden ut til werldsens andar siräkt.
Han är den store Trägsrdsman

, som wida werlden ansar,
Planterar samfund, bygger land, befasierstad och ssanstr:
Giör folken mänga,riket siort, och lMer alt wid mcigt:

Utrustor harar tusendtals, och Mr for dem pä wakt.
Han stgrar jorda-klotct om, den drspligasie hielte,
la, ttercul sielf ar alt for swag mot honomspanna balte;
Kart sagt; han uppä jorden ar den magtigsie
lag trotsar siora sielf, at han ej ar sii stark.

Ofwer dem, som i ung-
domenfä siuta sm Lefnad.

blom, som straxt sin moqnad far,
Och ser sin Host uti sinWär,

Ar Solen niycket nara;
Man ser, at himlen ftam för alt,
Naturen om des wart befalt,
At bittid gie sig ara.
Den knopp som innanWarens stut,
Til ädel moanad spricker ut,,
Ar dubbelt stött och dragen;
Uti GUDs drifhus ar ock den,
Af.LvgB barn en himlens wan,
Somspäd blir atertagen.
Lycksalig den, som wunnit har,
Sitt alders mal i spada da'r,
Sm ro i nöjes tiden,
Sm lust, der aldrig war fortrct,
Sin renhet i sin menlöshet,
Sm seger midt i ftiden.

Om
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'/»"', OM Döden.
iUtterst fommer har an then swultne och hungrade

Tysta hyddones drätt, som rider s blackott hastcni
Slatts-Utödaren, ja, den tmmpne, ohygligegamla,
Toma och tunna, som jamt wil fanga, falla och samla:
Doden syndenes son, obeweklig af angsian och boner,
Mersthälsar ock han pä döttrar ochsöner;
Dem han a olikt satt, om lif och lefwerne bringar,
Och med grufwliga magt, dem hotar, trycker och twingar!
Somliga han uti hast och pinsamt somliga späker,
Och fängna i mull til mal och forödelst wraker;
Detta ar andan ä alt. Ach! ho kan stilja i grafwen
Koinmga spircm? ho kan ätstilja tiggare°siafwen ?

Menn'stan kommen af jord, til jord mast snarliga komma,
Liil en dlöm, en sirom, et gras, et glas, ene blomma.

c..0. OmlangLefnad
längtar,at dm rygg l langan alder krökä,

Och rakna alla ax, som krakan gapar pa;
Du wille gerna för de mord-Gudinnor röka,
Om du sa sega ben som hiorten kunde fn.
Mm jag, jagaktar det för gansta liten b)cka,
At lange afias här, at rakna Nelwrz ar;
At inga tänder ha, och lcll om maten tycka,
At marka hur man af min rygg om wadret spär.
Nej, om war lefnadsdag til rolig anda strider,,
Förn aldrens afton flar sitt swarta täcke ut;
Hwad arda, at man sa mcdtararhandren wrider,
Nar unga lif sa snart som gamla fa sitt flut?
Hwad ar war werld,at wi pa ungas afsted klandre?
Et blankand rutit tra, soin man i mörkret ser;

En



Enspinnelwaf, der wi sn trygt som fiugor wandre,
En gyttiog simu), der wi til halsen siunke ner.
Fast an wsrt lif det tycks bland tacka rosor lopa,
Ocy blifwa fuktadtafenymnig wMusts dagg,
En mognad hierna lar detz ftukt sa dyrt ej kopa,
Sen han med wällust sorg, med rosensedt dch tagg.

M i fagert Skinn.
ser hon ut? ar sadant tal,

ÄL) Som är bland ungas giftewal
Thet första som the ftäga;
Om ftickan man ser wackcr ut,
Och ler utur en milder tnit,
Wil hwar straxt henne aga.
Jaa gier chet med, at stönhet ar,
Et prMigt stott, som wittne bar,
Hwad höghet Herren hyA;
lag har sielf kant hur stönhets magt,
Sitt miuka ok pä hiertat lagt;
lag ock wid eld ej fryser.
The tu, i them wi aNe läg,
Ha utan twifwel hclig M,
I stöna lemmar burit;
Men sen the föllo, har ty wärr,
Sa kropp som sial fadt diupa arr,
Som fula synden sturit.
Utwattes fagring är
Som draga stal wär inre hag,
At göra sialen siner;
Ty Het far ingen ur min tro.
At wacker sial i wackert bo,

Som



Som sten i guldring siiner.
Dock hyser hwita liljan tidt.
En swarter matk i gölnmet sitt;
Thensiunsta, warsta sinne;
Ej nagon ro thcn karien nar,
Som sadan ston otäcka fär,
För'n hon blir linne.
Som wackert lius gier elakt os,
Sa rister tidt en stöner ros,
Ut hicrte-blon pä mangen,
Som dygd och ftomhet ilUet ser,
Men liksom blind sm frihet ger,
I stöna armar sangen.
T» mangen sig i nacken kladt,
Som n:ed sin Dna Fru har fadt,
Par Horn til morgon-gafwa;
Öch swär, at han sa snest sedt opp,
Ta fulcr siali wackcrkropp,
Inwagg'an uti däfwa.

Menniffan.
Creatnr, som mmnsto-namnet bar,

63 Dit angstas af din ro, du fagnas afbeswar.Du ar et litet kryp, nar du dig ratt wil Ma,
Men wil docksiMsster blandkrypafsammawada.
Hwad gör du ej för larm, ehwart man hör och ser?I ledsnan wid din lott du siker stads til mer.
Blott fur ditt solcgrand wil du all ting förtrycka;
Du wil til hogden stads, du ropar stadspä lycka.
Men kom i stillhet hit, betrackta om du wil,
Hwad högsta lycka ar, som du kun stunda til.

Det
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Det ar ej lefwa stort, när arf och stump sa fogar,
Och prunka bland et folk med guld och grönaffogar.
Det av ej ien tienst, som giör en myndig makt,
Se ann sin wan med nad, sin owän medförakt.
Det är ej sin natur med lust och nöje kröna,
Bli kitlad i sin smak, ha ynnest hos de siöna.
Kartsagt: det är ej det, som bland sa inycket larm,
Sa mycken konst och sorg, dighnllerständigtwarm.
Det ar--med tolmnod--migti)cksduledsnarredan,
Gack först in i dig sielf, du sial fa lcdsna sedän.
Af hela menn'stans lif, den hogsta lyckan ar.
At sakna ingen ting, och ha hwad man begar.
Den med sin lott ar nögd/arrik i sielfwa nöden,
Den med sig sielf ar nögd har mod i sielfwa döden;
Den ingen atra har, som ei med nöje wins,
Den har alt hwad han wil, sa lycklig som enPrins.

En Hielte i Frid.
<Mar werlden an i mörker lag ,B)> Okunnighetens moln förftändet hölgde;
När wald och blodig näfratt fölgde
En härd och wildiurs artad hag :

Da warden stor, sitt lands beröm och heder,
Som spilde menn'sto lif och blod:
Sa stod da nordens pris och basta hielte-seder,
M et öfwerdadigt mod.
I denna konst hon geck sa langt,
Bad' Grekeland och Rom sin glafwen bräcka,
Mot Norman och de kampar kacka,
Som för dem giorde landet trangt.
En l^omuluz, en , C!Xlllr,

Berom,
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Bewm, som tappre hieltar fa;
Men Nurmen Landswarnsman ochgamleGöthers

. ~
.

. « Resar,
Som Under i war sagor sta.Sä alstrar Norden gerna stort;
Med Kämpar uti strid hon altid strutit,
Dem hennes Skalder krantzarknutit,
Som grönsta an med tiden fort.
Hwi stal man da ej ftidens Hieltar pregla,
Utiodödlighetensstal?
At ock den senre werld sig i de lius mg spegla,
Som warit Menn'sto-flaktetspräl.
Den makt, den högsta Enwalds hand,
Som samfund bygt, och waldigheler stiftat,
At Konnngar det kall utffiftat,
At rada öfwer folk och lcmd;
Han böd dem ej i mordist grymhet siakta
Den hiord, han dem i händer gaf;
Menmed en waksamward och trogcn omsorgwakta,
SomHerdar,med en hulder staf.Til denna plikt wäl fordras mer,
M gä i sÄt, och sig i klada,
Bland dödar i faror trada;
la, alt hwad kroppen möda gier:
Namreus drift,den sig hos Kämpar röjer,
Slikt ofta lätt fördraga kan;
En Bclievc»la i eld den are-lust fornöjer,
At Rom Hans mod ser wardigt an.
Men dm, pa dpgdens starpa ban
Har stält sitt lopp, och hennes mal wil hinna,;

at öfwerwinna,Uppä den doldahielte-plan;
> , G Der
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Der stora siälar hafwa jämt at göra,
L cy der de öfwa sig i strid;
Der de fä wapnen mot sitt egit hierta föra^
Och nastan aldrig stilta frid<
De halla hemligt sinä krig,
Och dcras tappra werk ej mpcket pralar;
Det glimmar ej i rMets stralar,
Och pä den falsta arans stig;
Men rätta seger-teknet dock upblanker,
När dygden, i sm fulla makt^
At werlden, genom dem de högsta gafwor stanker^
Och wisar sig i allsin prakt.
I hennes hieltar far man st
E ainat mod, an jorden öde göra;
De komma ej at folk forstöra;
Men ftid och lycka at dem gie;
De aro himlens kraft 06) rcdfiap dyra>
Som tienä har til Hans
At menniffor til dygd och werklig sallhet styra,
Och föra rätt Hans wilja ut. ,
En Thron den stora walplats ar,
Der stike hieltars mod til fullo öfwas;
Der deras dygd och styrka pröfwas,
Mcd wigtig omsorg och beswar.
Frän denna wida Pgd man genast städar^
Om hielten mmsta felsteg gör;
En ringa swaghet straxt en allman stada badar:
Hans gerning mangas walfard rör.
Han tusend' faror om sig ser,
I fridsam dragt Hans siender sig sialla,
Dem han fär fi„, 061 dock ej Ma,
Fvrakta luen ej trycka ner.

De



Ds weka nöjen, som kring Thronen fara,
Fäfangans tienst ock) falsta arans prakt,
Som fangsta sinnen lätt med en fördolder snara,
For dem stal han sielf stä pä wcckt.
Han saknar mäst den adla w,
Wid Cromns tyngd, i wänstap äga lisä;
Som manner sig wäl alle wisa,
Dock far han ingen sig förtro.
Den sinä smickran om Hans öron liuder,
Och lasten sig i dygd förklar;

fasthantilsitt haf den rena sanning biuder,
Sa synes hon dock sallan dar.
Han ensam allas bördor drar:
Det ar Hans plikt, at allmänsallhet stassa';
Han maste löna och bestrassa,
Som rattwis Knng 06) hulder Far.För mänga tuscnd' mennistor ardeta,
Bcftamsa deras dygd och wäl,
Sitt folks bchof och gagn,M rikes fördel weta.
la, wara hela landets tral.
ltti Hans dyra purpur-kall,

at nagragäfworaga,
Hans dygd bör bristen ösiverwaga,
Om han det rätt utföm stall.Rättwisa, frid och konst, ochgodalagar,
Utgöra spirans största plikt;
Men om ock ulsivars hop Hans hiord i trängsten jagar,
Sä bör han känna swärdets wigt.
Han far sig aldrig hwilo gie,
Hans ro och tidsfördrif wäl star tilbaka,
Nar han för Cronan sä stal waka,
Och pä sitt rikes wälmagt se;

G 2 Hans
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Hans dygd stal folkens inre wälständ bygga,
Och wara dem bäd warn och lag;'
Och Hans försiktighet, för fiender, dem trygga,
Mot wäld och oftids dunderstag.
En Kung, med sadan hielte-dygd,
Som pä sa wardigt satt kan spiran bara,
Til menn'ffors gagn, och Skapar'ns ära,
Ar han ej stor pä jordens bygd?
Bör ej Hans namn en ewig wördnad winna,
Och ftam om Kampars lagrar stä.
Som pä förstörda falt i menn'sto blod uprinna,
Och deras fel betcckna mä.
Jo, Norden har den aran fädt,
Ej blottatalsiradem, som jorden öda;
Men Hieltar i sitt stöt upföda,^
Som dygdens höga ban ha gadt;
Som langt pä hennes wida hvgder hunnit,
Och andat der sitt Hieltelopp ;

De Segerkrantsar af den sanna aran wunmt,
Och fyllt med undran werlden opp.

Ndje och MWöje
i Giftermäl.

blir, nar som man lagom hastar,
Sa ftacka ungdoms ar ej med förständet rä;

Nar man sitt alffogs nat ej förr pä diupet kastar,
Förran man pröfwat om ther fiff ell' grodor ga.
Enhandelsman, som wil sitt Kram opröfwat köpa,
Blir snart en Wandelsman, som mäst ur boden lupa.
Mijmöjsamt gifte blir, nar man i yrsten stumpar,
Och falkar allstäds ps ther karleks kram ar falt;

Tils
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Tils mcm med kramet sä inläter sig och stumpar,
At stampelnflästherpä, förr än thet är betalt.
Ta »näste kramet tidt för ringa winst utwagas,
Hwad Herren falkat pä, fär sen af drangen ägas.
Ens gifte nöjsamt blir, när man utser sm like,
At liflig yngling sig ej dödsens syster tar;
The baddas bast i hop, som ar' i jamnwigt rike,
Ta gar thet bast nar mor ar sinnad säsom far:
The foglar samjas bast, som bara lika siader,
Likt i sin likas famn om nöjets drömmar qwader.
Mitznöjsamt gifte blir, nar barnen trugas fria,
Och för en penningpung en ffraltig gubbe ta;
Tv eljest dundrar far, och hon som gedt them dia,
Sä lange tils thegie thertil et angstigtla:
Mcn ungafiickor pla sen gamla stutar göra,
Til fulla oxar, nar the oxe-Cronanföra.
Ens gifte nöjsamt blir, nar man i gifte bygden,
Pä dygd och erbarhet sitt ögna-faste stär;
Och ej therföre justupossrar sig at dygden, >
För thet hon nti rik och pracktig kladninggär;
Ej eller therför, at hon sig i fqgring speglar,
Men för hon wardet sitt med egen ring beseglar.
Misinöjsamt gifte blir, som girugheten knyter,
Nar karleks-hasten blind wid rika krubbor bins;
Ty ratt sä snart som tä,thengyldne hafran tryter,
Är nöjet astan lik, ther ingen eld i fins:
Nar gyldne kalfwen dör, dör wördnaden tillika,
Ta bli the gifte senpä hugg och trHor rika.
lag sager intct thet, at gnldet bör föraktas,
T» thetta wist en narr, men ingen annan gör,
Halst,närsom thetta stepp af dygden sielf befraktas,
Och hennes wapen i sin kringa wimpel för:
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Ty ta ar dygden Frun, then gyldne pigor tienä,
Och utaf hennes lius sig alla strälar lana.
Hwad stönhet angar, bör then ock med ratta aras,
Dock endast, som et stönt palats ther dygden bor;
En guldring kan ju wal med hedcr af osi baras,
Men sats Demanter til, sä bar han battre fior;
Sä wördas dygden wal for sinä cgna strÄar,
Men stönhet ar thch krants, hwarihonmerapralar.

Menmffans Lardom
jag min moders hierta ffakat,

Och wackert tömt minfaders pung;
Sen jaghar lardt at wara ung,
Och ftllkt af hwar en älder smakat;
Sen jag har lart »nig alla Spräk,
Af Indar, Greker, Romaner,
Och dem Europa nu är waner,
Med hundra tustnd hufwudbräk:
Sen iag af Bokwet fätt min styrka,
Och lardt en stark IKeoloZie,
En wald och ren klulalopkie,
Och alt hwad lardoms hieltar dyrka;
Sen ingen konst mig ar fördold;
Sen sag all werldsens sagor fattat;
Sen jag min hand och hierna mattat,
I Nikens tienst och Kungars sold:
Sen i Naturens diupa grundep,
Jag forstat manga stattcr m,
Och giordt mig Noka tankestllt,,
Om ödets lopp, och himlens llnder l
Sen jag all werlden farit kring,

At
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mitt lif med wishet närä;
Sä har jag antlig hunnit lara,
At jag nu wet platt ingen ting.

Kfwer en mmk?oÄ.
Ognc»3 öfwer alt naturens ordnmg dölgde,

Och werldensfägring lag imörja, stoft och grus:
Närstuggan ej sm kropp, narstick ejffapnadfölgde:
När ingen wägg war giord pä Skaparns sialta hus,
Och ingen fönsterluft: nät mörker all ting hölgde,
Gaf Skaparn ut sitt bud, och sade: Warde lius.
Det wore unstan wärdt et sädant päbud höra:,
Har wil otz en koet i mörka OKOS föra.
°»°°«, För Giftwurna Aickor
(V>.u thetta minnas sial hwarärligMö och Fanta,

Nar hon ar wuxenup, ochFriare kanwanta,
Pä andra gafwor hon ta göre ingen stat;
Men dygden wara bör then ratta lackemat.
Ei lite nägon pä sin hy och röda kinder;
Eipä fin Faders pung, ehuru storochstinder;
Thetar et fiycktigt gods, ther thetta sattes framst,
Ther alffas endast thet, och fiickan sielf ar samst.
En lungfru nägot bör pa tiden för sig tanka,
Och e» för hastigt bort sitt ja ocy hierta stänka.
Thet kan wäl blifwa siirt, hwad sockersött.
Rar magert blir ochblekt, hwad nu arfult och rödt.
Men si, hur fiäkot ar chen gift-yr-galna fiickan?
Hon bröstar halsen llpp, och wadrar blotta brickan;
Hon putsar sig rattgran, och gör med mnnnen sipp,
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Hon mater sinä steg mcd natta-tripp, trapp, wipp.
I fönstret mönstrar hon, i lag ar hon sä nätter.
At hon, sä manfolk st, sig aldrig ater matter,
Fast, kcmste, päsin kropp honall sm ranta bar,
Dock mäste tros, at hon ch minsta hönsctar.Hwad annat ar,som gör en sädml hurtig docka,
An at hon ftiare wil gerna til sig locka;
Ty bör hon , hwar hon gär; ha sadan utanffrift,
Si thenna lungfrun wil nu andtlig blifwa gift.
Thet arma stackars fioll,som ej pä annat tanker,
AnFriarns sota ord,och granna marknads-stanker;
Hon menar smek och lek alt stadigt wara M,
Ocl) wet ej ordet af förr'n smckemän ar all.
Nar mannen finner ther ej merantunnförgyllning,
Ther han af bara guld förmodat fä sin fyllning,
Ta torkas karleks bmnn, som fiödde forr sä full,
OchFlickankoppar blir, som forr war basta gull.
Lat waralllngftun ock kan warklig wara riker,
Lat henne wara ston och Drottning liker,
IMannawal mä hon ther dock ej lita pä, "

Och tro alt smickert tal, som gerna wankar tä.
Tro, at then karl, som blott tin fagring efter ftiar,
Wal honom efter mer, an en tin fagring kliar.
En lacker samma mat ej altid pa§ar pä,
En grann wil altid ej i samma räcken gä.
Then ater efter Guld och gröna stogar traktar,
Tro Wert, han titt Guld, mer an tig sielfwan aktar;Om höflighet ta ster, tä ster hon intet tig,
Mcn pungen tin: ty statt för honom up och nig.
En lungftu ware rik ell' fattig, fet eil' mager,
Gor mot sig sielfwan bast,om hon thet'radet tager,
Hon sig beflite om, en wacker man bliward,

S5

104 MUtz >°( MM



MW ) ° ( MOS 105
Sa blifwer henne wäl en god af GUD beffard.När hon Gudsfruktan i sitt hicrta altid hyser,
När blPsamhet och tukt af hcnnes ansikt lyser,
Nar wänlighet i tal, bestedlighet i swar,
Tystlätighet i ord, hon för sm prydnad har.
När hon ock sedighct i all sm atbörd wisar,
När för manerlighet man henne allmänt prisar,
Nar hon Hr fiitighet och snallhet har beröm,
När hon ar renlig, och om arbarheten öm:
När hennes sinne ftomt, och kwppen snygg ikläder,
Them hon ej byter om wid alla nya wader;
Sa far then fiickan wal en from och wacker man,
Och far hon ingen, hon wal man wara kan.
Sä bören lungftu ta, pa dygden endast lita,
Hon warar aldralanqst, och halier mäst at siitä,
Hon klader aldrabast, och mister intet färg,
Ej eller ffada far af mögel, rost ell' arg.

1...8 Om Tiden.
ar war tid?ensirömsomsnart bortrinner,

Och gommer sig i ewighetens haf,
I hwilket diup war tanke gar i qwaf;
Hwad ar war tid? en dröm,som straxt förswinner.
Hwad ar war tid? en Mig rök, et wader,
Som drifwes bort, men wet ej hwart det far;
Et hastigt dän, som tyner af: en fiader,
Som uti storm kan aldrig hallas qwar.
~«,-, Werldslig Sällhet

I3war söker har /in sallhets lott,
Men efter oratt grund at lara;
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Af wallust, rikedom 06) ara,
Et waljes som det högsta godt.

, Det första gor en aldrig nögd;
Ty om ock wallust wore länger,
Sä söder den pa stutet änger;
Et foster af sa ftygtig frögd.
En riker ser fitt walstand gro,
Och kan af lycklig stattas:
Men efter Md nägot fattas, >

3K sadan sallhet utan
Til aran är en siipprig ban:
Det kastar möda til at klifwa,
Men mera, at der saker blifwa,
Säg hwad da sällhet namnas kan.
At aldrig lefwa utan hopp;.
At wara trygg i dygdens lager;
At man för öftigt altid ager
En nögder sial i friffer kropp.

Qwitmokönets M
aktighet'

BorniH e.

wist lar wal en stund, som jagförmodar,racka,
Den twist emellcm dem, som neka til ell'tto;

Som döma wrangt ell'mildt,som stympa eller sträcka,
Som halla mot ell'med,stm mena nej ell' jo,.
Hur' wida det kan ste, at pa förständets wagnar,
Man mer ell' mindre lius at Qwinnokvnet agnar.
Derina de taflas om, jagkäpplar aldrig gierna,
Ho wet, om icke de, som ta o§ i förswar,
En ann bestassenhet besinna hos war hierna,
An den som riZto ell'Hans lar-swenn eftcrfar;
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Ty de§e unna o§ et stymt af lius allena,
En stympad kännedom, och infall som gemena.
Lat wara at sa ar, som dej;e Herrar gi§a,
At icke wi som de alt lönligt hitta pä;
At Kke wi som de o§ högst i luften Wa,
Ell' langst i diupen sankt, naturen
Andock offt' Frlientimber wisar,
Dem hon sä högt som dem för sammakundstap prisar.
Lat wara at wär kropp ar fatt, som de berätta,
Med mycken fucktighet, bland swagakrafter mängd:
Hwad gär det sialen an, honpädma?
Hon rörs dch merawigt, ar nastan mindrestanqd;
Hwad siyrkan kommer wid, den mä wi ej begära,
Det galler föga pä. at orka konjien bara.
Hwad mehn eli' hinderkan o§ fuktigheten göra?
Den ar ju som jag hördt, et amne hwaruti,
Som i et lim, en stim, ell annan seger röra,
De första bilder ell'löeer börja bli;
Skall fuktigheten liushos wara ögon walla,
Men frän förständet sten och'klarhet äterhälla?
Det ma jag aldrig tro. Dockmästeingendömma,
Som wille jag med flit upägga alt mitt Kön,
At hoptals sara stad, i stället til at sömma,
At twisia langs och twärts om alla sanmngs rön.
Nej,nej, jag äträr ej, at lamna dem sa stuga,
Men blott at lata se, hwartil de kunde duga:
Men ffönt dem hwarken lnst ell' redstap kllnde fela,
At hinna just sa langt, som Mänren hllnnit gä,
Dock ar <alt sa latt, de klintar som för stela,
Bestigas säilän ell' bestigas man af fä;
Man tal ej QWnfolk swtt sorn eftcr manen stytta,

Och
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Öch blandsitthusgeräd, och mättstaf
Den tid arlangstförbi, da Ma Qwinfolk gälde,
Bast är för o§ at gä en mera sedig ban,
För bagge könen se wi wil)a gräntsor stalde,
Fran urmins tider ar man redan der wid wan;
lag gillar wanan, och ar nögd med Mje-muren,
Ty bagge ha sä när en alder med naturem
Alt hwad o§ illa klar, det kunn' wi snarast mistä,
Och unna Manren af bchnlla öfwerhcmd,
I höga Scholorne, der ma de tas och twista,
Snart om det toma, snart, om alla Sole-grand;
Wi nöte tiden bort i tysthet, bland de tysta,
Dock icke altid bast med spinna eller nysta.

Mgflan och Tröst i Olycka
wil min gladie- sol uprinna,

När wil min himmel blifwa klar;
Wil sorgemolnet ej förswinna,
Som angstans mörker med sig har?
Förtwiflans mörker trycker mig,
Min angstans dimba mer tiltager,
När wil af natt en gang bli dager,
Och Lyckans morgon yppa sig.
Gär solen ned nar dagen andas,
Hon dock om morgon gladt upstär,

> Dch liufwa strälars lius itandas,
Nar regn och molnet öfwergär;
En ifrig storm far äterstag,
Hwaruppä lugnet plagar följa,
Sig sacktar äntlig brusand bölja;
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Pa Winter följer Wäredaq.
Mm nar min lyckas sol gick under,
Har hon förglömt ga up igen;
Fä aro minä gladie-stunder,
Min nöd bast kanner himmelen.
Owader all gä öfwer mig,
Och angsians böljor sig upkasta;
Nar wil dock lugnet til mig hasia,
Och walgangs wah'rn infmna sig.
Dock Ma dlg min sorgttanka,
Halt upp med bittert ordaqwid,
Titt hopp til himlen lat städs wanka,
Fast lyckan jynes dig oblid;
Din sol cj helt förmörkad ar,
Fast hon i moln sig undandöljer,
Pa täresad, ffiörd-anden följer,
Som gladie karfwar med sig bar.
Det mörka moln sin himmel malar,
Vlf prasiad drufwa win utgär;
En adel sten i mörkret pralar,
En blomma som bland törne Mr,
Med rosenfarg han lyser lnast;
I elden gullet klarast blifwer,
Och wattnet parlor ftan sig gifwer.
The bittra örtcr laka bast.
Sidst lefnads malört GllD förbyter,
I himla örters liufwa must;
Har sorgebröd man osta bryter,
Mm der blir idel frögd och lust,
Här törne man för rosor fär,
Der brister ej hwad man sig önstar,
En ewig gladie-wahr der grönffar.
Min stl der aldrig nedergar. Oft
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SkatdeHwmnan Zpi-

adla ftihet, kom, har Ml wärt tilhald blifwa,
Här Ml mg biuda til min cgen lag mig strifwa,

Har ffal jagstanga ut alt werldsligt gyckleri:
la, stäcka wäldet för min egen phantasi.
Hon sial, som hsnne tycks, härefter icke mera
Mm iycka mot cll' med pä egm hand wärdera;
Hon Ml, hwad fördel halst hon M ell' st)ftat pä,
Här under lydnan af min adla ftihet stä.
De smnen, hwilka mcht sig winning lagt om dygden,
Ha,nar de sedt sitt ram, M ro och makpä bygden,
Der harien <l!uriuB pä stutct rofwor stekt,
Hnr Hielte-frägd förut i hogen honomlekt.
GUD ware tack som mig dennäden taks förlana,
At jag, som knnde än fafängligheten tienä,
Och lumeen jallsamkrok kring werldens willgäng siä,
Har hunnit til mitt mal, föran »ag hint bli grä.
Jag, som i al! min tid haft lllst at efterspörja,
Hwar sanning legat dold, som elden i sm mörja,
Ser har naturensbok, somöppen för mig statt,
I siöar, barg och stog, i dalder, mark ock> fält.
Har mär jag som enKung, har mr jag vfwer M,
Men ingen öfwer mig; har har jag til befalla,
Ej fint ell' hyfladt folk, der pa§ jag föga pa,
Först de sitt äkerbruk ell' fisiebragd förstä. ,
Harfär jagrundtell' tundt hwcm mig behagar plaga,
Mitt tal behöDer jagpä ingen Gnllwigt waga,
Ell' wanta, som jagförr kan handa warit wan, .
At mnn lned höfligt krus mig hemligt gier ät Fan.

Tror
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Tror nägon, at jag stort om Medwi ar forlägen?
El!' nagons winst.fömär willsittader i waM;
Sen jag mäyg halsobtunn pä egna ägor har,
Som springer lika stridt, ocl) rinner lika klar:
Hwar jag ej ratt och statt, allenast torsten stäcker,
Ell' hwilkenssivafwel-dunst blott lust tilmaten wacker,
Mm den ock hälsan kan behalla i sittffick,
Och der som krampor fins bestä en lakedrick.
Far jag man har med fred i marken sä och ärja,
Och obehmdrad ftn, nar'tid ck, säden bärga;
Sa Ml jag foga mer harefter bry mig om,
HwadsomftänStockholm hörs,änhwad som ffer

i Rom.
Harefter wil jag sielf mig hel och hallen äga,
Min lycka annars ej an nßt minfrihet wäga;
All ardryg tankeswarm chil jag ur hogen sla,
Alt fäfangt fik och flap med föttren trampa pa.

OM Giftermäl.
FAycktet uppä jorden hördt,

Hur man plar om giften dömma,Da hon det til himlen fördt,
Och der burjat dem berömmg,
Sagt, at ingeMiftas plar,
Soni ej wann med Mden ar.
Dygden blef deraf helt glad.
Och bad rycktet dem bestriftva;
Rmktet laga sig astad,
Til at henne Megifwa,
FM det mera olust blef.
Da han detta alt bestref.
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Och begynte Rycktet sä:
Mänga giften kan man finna,
Som mot Dygden siMs gä,
Och ej böra loford winna, -

Detdock sadesöfwer alt,
Dygden hafwer flikt befalt.
Nar en Mö afSextiär,
I et nat, af pengar spunnit,
Sadan yngliug sängen far,
Hwilkens pengar ha förswunnit,
Da blir likwal detta spordt,
Dygd och karlek ha det giordt.
Nar en finer purpnr-hy,
Wackcrt lynne, fagra kinder,
Saleds kan en Spmtthök bry,
At han sig med den förbinder;
Flickans dygd furflugen ar,
Dock har dygd giordt honom kar.
Nar -- nej halt jag hör ej mer.
Sade dygden helt bedröfwad,
Jag wal redan wet och ser,
Hur' min mcckt blir frän mig röfwad,
Til et smink at farga sig,
Finner jag, man brukar mig.
Nej,uti de fordna dar,
Nar som tiden an war klener,
Nar an werlden lungfru war,
Uti ätbörd kyst och rener,
An fran lasters bojior fri,
Utan alt bedrageri:
Nar man an ej afwund sedt,
Och da inga konster speltes,
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Munn och hierta giorde ett.
Ei upriktig wanssap fcltes '

Sann förtienft sitt warde var,
Samwet ej som wader war;När som myntet annu lag,
Giömt uti sm grofwa linda,
Och man annu imet sag,
Skönhet folkst sä förblinda;
Kart den gyldnetid,
Da war an min lycka blid.
lag uti min rätta glants,
Hade utaf alla lydna;
lag warFickors Heder-Krants,
Hieltars ära, Stats-mäns prydna;
Mig en hwar hierta gaf,
Ingen wek ifran mig af.Dock annu mig.
At än finnas nägre qwara,
Som med alfwar möda sig,

at minä egne wara;
Mänge gifta sig ock ann,
Som mig hafwa ti! sin wann.

« Döden ffomr ingen.
wal sä marken har, dvden aktar,
Stand, alder, stapnad, kön, men utanstiluad

staktarUngt, gammalt, högt och lägt, hwad honomkomerför,
Sä wackra fiickan snart, somffrumpna gumman dör.
3ag gick sorbien äng, som all stod öfwerdragen,
Wd nignga färsors blad, af alla blomster stagen,

H Bland
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Bland det gemena gras, som mogit war til ho,
Mäng fager blomma stod, an alt för ung at dö.
Mcn siattcrkarlen kom, mcd krokot stara wapnad,
Den han pä bryne starpt, han giorde blomstren

häpnad,
Det röda blefda blekt, det hwita mörkt ochgratt,
Der faldes öfwer alt spadt,witznadt,stottochsmatt.
En trägard stod der wid, i gröna sommar-kläder,
lag gick der in och sag et wäld af stormigt wäder,
Der war et nederlag, som ingm alder spart,
Der lag, bland mogen frukt,ratt mycken spader kart.
lagkom uti en stad, der mangen blifwit stinnad,
Der fick jag äfwen se, hur döden mast ar smnad;
Af kalfwar, kid och lam, der lago stinn i wrar,
Langt öfwer hudars tal, af oxar, bockar, far.
Da tankte jag st har: Hwad ar nu mer at lita,
Pa fager ungdoms pral, och rosen-kinders krita?
Nar döden öder alt, och hafwer ej föchn,
För t>varken liftig blod, ell' för den ffara hyn.
Han hugger blindt ästad, och ei mer ömko drager
Med den, somfrist och röd, an den somblek och mager;
Sielf döden tyckes ock i fägring wara kar,
Och rycker snarast bort hwad ungt och wackert ar.

bfwet en ung KWKe.
manci, Dödsfall

UackematiHuen klagar.
som häller natt och stadigt,

(N Uti sialens tzwarje wra,
At hon tanker ratt och redigt,
Ewig sanning hittar pä; lag



lag som ar en standig grufwa,
Gifwer Riken tunnor gull;som ar en saftig drufwa,
Prasias dagligt, är dock full.
Jaa kan minä Anor samla,
Frän första werldens tid;
Hos de Osterlandsta gamla,
Har jag lange bodt i ftid;
Nu har jag uti Lurapa
Bragt min sak sa wida opp,,
At jag hos dem Mahopa,
Har et obehindradt lopp.

Jag har i de Swensta Lander,
Mangen klok och,nyttig man;
Hos de Fransta ärjag kander;
Ia i Tystland gar ock ann;
Jag i England ar Gudinna,
Sitter der pa högsta Thron,
Maste dock i Norden ftnna,
At M är et tienstehion.
Men sä har i desiä tider,
Nägre manner börjat pa;
At ehwad det antlig lider,
Skal jag der ock ara fa;
Jag har ju med nöje sunnit,
Huru mangen telning ston,
Ur den kalla jorden runnit,
Och i hwita snön stadt grön.

H 2 Bland
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Bland dem alla en jag markte,
Som af basta staget war,
Och sin upwaxt dagligt - starkte,
Med den rena saft har;
Denna tankte jag fn aga,
Frukt at hämta ogemen;
Men, nu hör jag folket saga:
Witznad ros ar

som min haning
Nögder smakte dag och natt,
I sa klen och bracklig waning
M naturen war dock satt,
At det inra urwckk swaga
Maste clntlig jiilla sta,
Ingen kunde hiulen laga,
Fast de nyi) begym at ga.

» »

Ach! jag mätte himlen fira.
At ej fäfangt blir mitt hopp,
At han altid wille zira

sial med s?emonB kropp.
Ach! jag matte minä rada,
De ge kroppen mera ro;
Han och siälen kunna bada
Da tilhopa längre bo.
Mm hwad hielper'mig nu detta,
Eroten har jag dock mist;
Maken kan jag wist beratta
Wäxer, ei pg hwarje G>ist;

Afund
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Afund bör pa sten ei undm,
Om de Runor huggne sta°:At man ett bland mangahundra,
Dylikt ämne kan ei fa.

Hopp i Motgäng.
bröst, som sankes i angstan ner,

Fatta ny tröst, ho wet hwad an sier;
Sa lange lifwetfins i min halfdöda kropp,
M mig lofgifwit at trösta med hopp.
I lif och död et hieltemod lika nöjs,
Iu högre nöd, ju mer det uphöjs.
Den sig will siona, nar faran pa farde ar,
Far ej den krona som segren beffär.
Bden med sig alt annat i warling satt,
Sluter för mig ock olyckones natt.
Fast du nu tryckes i afgrundens diupa swall,
Sä at det tyckes ali wantan ar all:
Olyckan ma alt stormwader rusta ut,
lag stall anda förbida godt siut.
Lat ödet rasa, lat himlen med moln bekläs,
Langt frän at fasa, af wandan jag glads.
Alt hwad sig brakt har upp til sin högsta topp
Mister sin kraft, och minstar sitt lopp.
Som nu min qwida ogurligt kan ökas mer,
Far jag förbida at omwaxling ster.
Man hoppas statt, nar hoppet har hoppet mist;
Hoppas är latt, nar hoppet ar wist;
Mitt hopp stal byggas pä orörlighctens grund,
Och aldrig ryggas in til min dödsstund..

H 3 Mr-
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,r. Klärleks Wahl.
wara, kiarleken blinder,

Tar Lamb för dugliga far;
Nar wishets waldiga hinder,
I wag för lystnad ei star;
Lat wara, at narrar ha sallstapet kärt,
Hos deras jamngoda lallor;
Lat tokar alssas af fiällor,
Dock wishet utwaljer hwad alffas ar wardt.

«OmSkaldekonstens
Nytta-

Mi än himlen gafwor gier, at man demffal förspilla,
Vsw Man ickealt är giordt til witza andamal?
Män icke hwart et ting kan brukas wäl och illa,
O6) ingen sats sa sann, som icke andrmg tal?
Naturens statter ar' förgafwes ej beffärde,
Och mchbrukafen sak betar ej sakens wärde.
Fast Skaldekonsten war i fordna tider stattadFör Gudars egit spräk, och snille-gafwors prakt,
Har nya tider giordt sn afmattad,
At hon med all sin högd ar fallen i förakt.Det tyks, hon borde doch sitt ratta wärde winna,
Se'n fordna Barbari't i Norden chns förswinna.
Men hon har ode, likt de gamlaratta dygder,
Iu mer wär nya werld tyks blifwa klok och stug,
In mera saknas det i wära Swenffa bygder,
Som päfölgd wara bör pä uplyst wett och hug;
War arlighet tar af, alt som war finhet ökas,
De sanna dygder fiy, narmed lDKimerer spökas.
Men rot til det förtryck, som Skaldekonsten hotar,
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Ar mast det felsteg, som koeten sielf begär;
Med nedrigt andamäl, han sä sin ahra motar.
At sielfwa/konsten til sin höghet lida far:
Nar Skalden obetänkt sig laga amnen waljer, >
Och arans lagerblad, som kräm för winsten säljer.
M, hwad af nedrig drift, och grofwa ftften smakar,
Förlorar wardet sitt, och tappar snart sin glans;
Den, som pä hos Scing-Gudinrcnwakar,
Har nog belöning af hwar enda Are-Krans,
Somhan,til dygdens lofoch prydnad,sammanknyter,
At honom jkydd och hagn af dygden aldrig wyter.
Det ar en adel winst, sin hand til nytta lana:
En wardig Skald ar den, som brukar gäfwanrätt;
Hans mäl ar aldramast, at Efterwerlden tienä,
Med det, han prisar dygd pä et behagligt satt:
Han mälar hennes folk i arans höga tempel,
Der stä de i sin pragt, til annat folks exempel.
Hwad hade werlden nu afmänga hiclte-dater,
Som fordom stedt, om ej ?oeter warit til?
Mittarien, koelien, de aro ju Cammrater,
Som bagge til et gagn och syfte tienä wil:
Den ena säger blott, hur saken samman hänger,
Den andra med sin kraft sig in iwiljan tränger.
Sä ar dä Skaldens plikt, at siunga dygdens ara,
Uphöjia gafwors dyrd, til Skapamswalbehag;
Berömma drapligt folk: at Hieltar osser bara,
la, sätta stora werk för werlden i en dag;
Man kalle denna konst onyttig, vfwerflödig,
Der en IVajsnuz ar, blir ?litliuß straxt nödig.
Hur' mängen adel dygd ar lagd i glömstans dimma,
Som kunnat tienä til et Efterwerldens bloh?
Om den war ratt bekant, och fädt i ryktet glinnna?

H 4 Sa
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Sa gagnar ))l en Skald til tids och lastcrs trosi.
Han bör berönuna dygd med aldraliufsta stamma,
I högsta orda-präl, men aldrigsanning fiamma.
Han bör dm frihcr ha, at högt fa dygder prisa,
Och stildra laster af i deras wärsta farg;
Pä det han bagges art sa lifiigt mä bewisa,
At lasten nödgasfiy, men dygden b!i som barg.
Det witsord bör han ssg bland sina landsman siassa,
At mgen honom kan för nedrigt smicker straffa.
Datienar han tilgagns, och Maldekonstenblifwer,
Bäd' nyttig, angenam, och nödig fvr et land;
Iu mera folket högt pä dygdens trappa klifwer,
Iu fiera systor fär Hans Sannings-wahnta hand;
At prisa, muntra upp, de wardas lafutföra,
Hwart enda dräpligt werk pä jorden ewGt göra.
Hans Ma ar dä det, at arans folk afmala;
Men det ar klagan wardt, han räkar stundomför
Sa fina sinnen, som sitt egit lafej tala,
Til raga pä all dygd, man stora hiertan hör,
Begara tystnad, nar kusten wil försöka,
At ftM upp fin plikt, och are-Offer röka.

Beswärllgt/at warautan
Maka.

är en gammal lara,
Tu man undfly;

Frän Ting gä utan ara,
O6) utan mat frän by.
Det ena kranker magan,
Det andra et Zodt namn;
Men wckre ar den klagan,
At ingen ha i fanm. Frön
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Frsn Ting och Rattgäng blifwa,
Det gör en bast förnögd,
Som mänaen afwug gifwer.
Det ar ei ringa ftögd,
Mara sin egen herre,
Och ha sm ftihet qwar;
Men staddcr ar dm wärre,
Som ingen maka har.

Til In'B, öfwerdes Sqwaller.
siönhet hos Er lyser:

Ogat brmner, hiertat fryser,
Nar jag Ir:8 ser och hör;
Hon ar ffön, hon migbetager;
Men hur' är den munnen fager,
Som sa mycket lappri för?
Ofwer Hunden?ampe.
Mch! l»3mps, lilla wackra gack,

Din bör stä i Allmanacher:I tacka ögon ar du tack,
En wacker mun dig kallar wacker.
Men wet du wal, du lilla diur,
At jag din sällhet lar förtryta?

, Jag wille gerna med dig byta,
Och klada mig i din natur.
Doch altzi)arsamt--jag wil sa ssrifwa,

' At du mä se min hiertans grund,
Jag swär, at om dli ej wor' hllnd,
Jag wille gerna kampe blifwa.

H 5 Om
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Omßradöd.
döden fastig ar, doch mä han gunstig Heta,

«" Enär han otz förut sin ankomst laterweta.
Nar han pa lifwets port med siukdoms Hammar
Belagrar kroppen först, och/ä til storlnning gar;
Hans stranga förebud wal aro myckct
Da de pä kroppens wall med nnlrebrackor bära,
Och tranga wäldsamt in vä en 06) annan ort,
At mängenönffar dä sin ofwergäng ste fort.
Doch det m förmän ar för den som lefwat saker,
At döden honom ej i ögnablicketwraker
I mörka grafwen in, och i den andra död,
Som plägarsial och kropp med cwig eld och glöd.
Det ar en förmän wist,at under siukdoms sweda,
Fä döden se förut, och sig dertil bereda.
Wal den som stundelig i tankar döden har;
Han fruktar honom ej, han ware sen eli' snar.
'«»,' Om läng Lefnad

lAwad ar för lust at lefwa
Hwad nöje tro det med sig bar,

At talja mänga tiders spräng,
Och se de snabba ärens gäng,
3lt städa Mänars fiygt och lopp,
At räkna weckors siutt och hopp,
At minnas mänga dagars traf,
Samt timmars fart bad til och af,
Se mindre stunders snalla drift,
Och ändtlig stadna i en grift?

Fri-
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Frihet och Karlek.
tider glada dagar,

Da jag an min egen war!
Man jagt billigt ej beklagar,
At I mer ej ären qwar?
Sälla tid, hwar blef ditt nöje,
War din cwighet sä kart?
Fafangt alffas lust och löje,
Om de sä förswinna bart.
Ed och löften hällas borde,
Och förnuftet ledswan bli;
Men nar jag mitt löfte giorde,
Had' Jag Iri3 ej si.
Fria sinnen, ehr jag räder,
Som at minä bojor len,
Först min I«3 ögon stader,
Swarjen, om I kumien, sen.

1.5 n OM Tadel.
tummelplats, nar man betanker,

Han en namns med stal,
Der mängens öga pa oh blanker,
Och minsta hopen menar wal;
Hwar en i Tadel ser sin winst,
Den dömmer mast som kanner minst.

3o°"' Qwinno Skrud eller
En Hustrus upförande.

Mu wil jag nagra plagg af kostdart tyg ArcZm,
At alla i gemen, som hustru-klader bära.

Om
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Om de i hwardags lag dem wilja klada pä,
Sä siola de deri mtt hedersamma ga.
Har är enRappa först, afguldoch silkesämne,
Wi guldet ökca tro, och siiret klokhet nnmne.
Med denna mangen gäng m hustru hindra kan,
I tysthet mycket ondt, som hotar Hermes man.
Ej altid nyttigt ar, at stmxt för mamien ranna,
Och gifwa honotn, hwad pä färde ar tilkanna.
En wettig hustru kan, med sin bestedlighet,
Förr an han wet förtaga mäng förtret.
Tid nog, han efter äe fär hennes omsorg höra,
Och hennes kloka wett; da honom godt sial göra.
At han en sadan wann och trogen maka har,
Som mera an han trodt, med honom lchet drar.
En hustru bör ocksä par mcka Handstar draga,
Dermed hon stadlöst ma i Heta nöden taga,
Ochgripadristigttit;
At hon ej warder af rödt jarn pä singren brand<
Som det war aldrig godt, at wara
Sä nyttigt ater ar, i nöden wararädig:
Och af försiktighet et bräde finna pä,
Med hwilket man til lands ur faran simma mä.
Et fardigt sinne siär ej radlöst, nar det galler;
Ej siapper ögon til; ej mod och hander fgller;
Ej grufwar, jamrar sig; men fattar rad i hast,
Och hielper latt utaffast mangen drygcr lasi.
Et Förklad och en pung wil jag här jamte ffara,
Deri en hustru bör alt stadigt hos sig bara,
Af hwarjchanda godt, at kunna dela ut,
Enar det görs bchof, för-ltan nagot prut.
Den niugga sparsamhet, som mangen stadligt brukar,
Ehwad som spara tyks, hon mycket mera stukar;.
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T>) knappa tappa ar; men den som/undligt sär,
Och rundligt delar ut, han ymnigt stära far.
Den ena stiftar ut, och altid mera Winner,
En ann, i otid nist, str at Hans gods förswinner;
Dm M, som rikligt ger, stal blifwa stor och fet;
Och den som druckna giör, far dricka ymnoghet.
Den nti dyran tid sitt korn för andra gömmer,
Den bannamennistor, och Gud Hans lamrtömmer;
Men den som säherdet, han stal walsignad bli,
Och den som söker godt, stal fa det goda si.
Den med sm si)arsamhet, sitt egit hus bedröfwar,
Han arfwar wader, och sig andras gunst beröfwar;
En dsre wara mast den wisas twugne tral:
Den wise wardar sig om andra hiertlig wal.
Med starka hushäids fforbörhustrunsigförwara,
At hennes fötter mg befinnas altid snara,
At kunna springa bi, med kärligt understöd,
Och löpa dem til hielp/ som äro uti nöd.
Om nänsin, bör hon här, ei föttren längsamt draga,
Men andras trangmal sig til hertat genast taga,
Ty hielpsamhet bete, är ratta karleks art,
Och dubbelt gifwer den, som gerna gier och snart.Etan, somprpder tackt, ocs/warmer walförsnufwa,
Ar höfiighetens dok och ödmiukherens huswa.En hustru, som hwar dag sig henne klader pä,
Kan wal med heder fram för hög' och laga ga.
Der stolthet innebor, derstar förakt förporten,
Och spattar nesa in, som stinkerwidt i orten.
Men ödmiukhetens hus har wishet wal befäst,
Och alla dygder gä der dagelig til gäst.
Som ögat all ting ser, men sielf sig intet städar,
Sa märker ödmiukhet de minsta '

Hos
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Hos andra; pä sig/ielf, hon ingen siönhet ser,
D) om hon henne säg, hon tyckte om sig mer.
Ho ratnvil warda stor, han mäste liten blifwa,
Den wägstal lättastar wil högsti wadretklifwa;
Et Null ar intet sielft, doch ökar tijo-falt.
De andra Zifrors kraft; sä ödmiukheten alt.
Den qwmna, som sig sielfaf hiertatdinptförnedrar,
Den hojer Herrenup, och hwarman henne hedrar;
Iu mindre för sig sielf hon hag och tycke bar,
Iu mera hon i GUDs och menn'stors tycke ar.
Och huru gansia walstar det hwar arbarqwinna,
Nar hon sin orda-waf af höflighet wet spinna?
Et höfiigt tal och swar wa! fram den wagen gar,
Der makt och stora ord med blygd tilbaka stär.

Wärens Rbje.
<Mag tror den köld i wintras war

. <N Will racka til annu;
.

Da Mor hon hyggar sig til Far,
Och sager: Hu tu tu:
Da folk har fros ihop som gras,
Som nu tar pä at gro;
Denn förr ej tänkt pa sädant fias,
Ma nu gä nugd i bo.

De tacka angars fagra falt
Otz biuder ut til sig,
At trada in i nöjets talt,
Och fagnas hiertelig;

. .

Nar gamla Mor sitt forklad stont
Brer ut til markens zir,
Och wil nu kla sin sal med gwnt,

.

Hwars tak ar klar LapKir. Har



Här satter man sig glader ner
In under himlens blä;
Alt hwad man hör och hwad man ser,
Förnöjsamt wara n»ä.
Har tilrar fram en back sa ren,
Uti et liuftigt orus;
Der ruffar winden lurfwog gren,
Och gier et Ma sus.
Har qwittrar foglen pä en qwist,
Och spanner up sin qwint,
At mod kan fä den mod har mist;
En spelar groft, en fint.
En qwäder tyrlyri tyrly,
Ock) siär en söter drill;
De liuswa stammor hörs i sty,
Da hwar sig fagna will.

»

Det blanka watnets sisiar sma
Sig fägna aldramast;
De roa sig i böljan ola,
Och leka nu som bast;
De spritta i sitt diupa bo,
At watnet stär i hvgd,
Deraf har hwar och en sin ro,
Som ar til nöje bögd.

M diur, som uppä jordm gä,
Alt fiall-och fiader-fa,
De som pä fyra fötter stch
Och en del ropa: ba; De
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De fägnas alla pä alt wis,
Och para sig ihop,
Med stummer mun de siunga pris,
At den som alting stop.

Det sanna Wardet af
Folk/och om FörstÄmng.

MHar werld har nu degynt i wett och stughet blanka,
gammalt Barbari är intet marke qwar;

Det Swenstaanda sramknapt rum i Swerige har,
Och tiden ar sä fin, at alla hufwud tanka:
Af wiHet,dygd och wett, de masta tungor stryta,
Men dygdens werkan jyns doch i war lefnad tryta.
Nar folket tätcka ratt, 06) wishets frukter söka.
Da stulle dygdens ticnst ju mera yrkad bli,
Iu mera tankan ar ftän falffa bilder fri,
Ju mera stulle ratt och arlighet sig oka:
Om allas hfte är, at sig i wett förmera,
Sä borde laster ftp och dygden högst regera.
Men falsta aran har et barn, en sminkad dotter,
Som i wär sinä tid det högsta wälde för:
Förstallning heter hon, et maladt träll som gör
Sin mor til wiljes alt, at winna hennes lätter;
Hon sätter farg pä alt, hon ömsar och hon wrider,
Och tusend Moden för hon in i wäw tider.
Hon haller öppen bod; waror a' de klader,
Som allmant brukas nu pä tidens machueraä;
Hon saljer stulit wett och läntä lärdoms blad,
En prälad somgä i wäder.
Har kan sig hwar och en sä wäl ochnätt förkläda,
U han, om liusan dag, törs för bekanta träda.

Deii
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Den falffa höflighet, och tusend' wänffaps eder.
De hala löften, och de lätta trohets band,
Krus, smickcr, ögnekast, de ligga har ibland,
Som nipper tienä de, med smä sielftagne seder:
Alt hwad som höra kan til struden, harförstallning,
Men samwets myntet tar hon ock i wedergallning.
Pet warsta afdesKram,hwarmed hon mäst bedrager,
Ar siclfwa lasten, den hon sminkar hwit och röd:
Han ggr i snöhwit dragt, med offuld til sin stöd,
Han liter pa sin farg, och myndigt sate tager.
Del) fhster dumhec blir i lika prydnad funnen,
Sen dierfhee henne först lagt nägra ord i munnen.
Sa blir okunnighet för wishet osta prisad,
Allenast hon nog ftäckt sin lanta kladning drar;
En stalt, för ödmiukhet, som sig wal sminkat har;
En hemlig lasters wann, til dygd-exempel wisad;
En egennyttans staf, som lart om samwet tala,
Gör rikets bästa stöd, anffönt des steg ar'hala.Hwad wär tid, ehuru den ock pralar,
Doch lider warklig brist pa sann förtienst och dygd,
Nar alt bestär i smink: och falffa cirans stygd
Instuter hwar och en, som sig sä artigt mälar?
Ho will bemöda sig, det sanna wardet winna,
Nar man til lyckan kan med blotta fargen hinna?
°, -, öfwer Oorg och Glädie.

Zfst wara jamt i sorgen stadd,
man af dödligt sär blir ffadd,

Det ar at aldrig botas;
At solen hafwcl sedt gä ner,
Men aldrig se det dagas mer,
Det är med döden hotas.

I At
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At pa en kall och mulen natt,
Fä lius och warman ater fatt,
Det ar at äter trifwas.
3lt stada bisira dagars stut,
At sorg mcd gladie vyta ut.
Det ar pä nytt uplifwas.

En Annan.
och gladie wara makar,

All förfarenhet bejakar,
Nu ar glädien sorgens mor,
Nu ar sorgen gladiens bror.
Wara tider och de fordne,
Aro häri lika wordne;
B) hwar gladien satt sig ner,
Har och sorgen haft qwarter.

En Annan.c. K.

HD werlden sorg och ftögd hel tatt hwarannanfötsa,
"l 2 Der gladienkommer in. dit siyndar sorgenfast;
Liksoinpa hafwets fält en bölja hwalfs af bulja,
Ochhindras ingen ting nar stormen far med hast;
Men aldrig kunna de sig i et hus förlika,
När sorgen kommer in, sä mäste gladjen wika.

GruLusta har en lund pä grundbelagen,
"" Bort at blä kullans grans, ratt wid dm breda

wagen,
Som

* Satans.
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Som til fördarfwet gar, til äsigt mycket ston,
Mcd rosor härligt prydd, afhöga linder grön.
Sma naktergalar der i, lugna stuggan siunga,
Och nöjen öfwer alt pä tradens armar gunga.
Der mätäs spel och dans, der hoppar pa ta,
At gladienstari tak, och höres längt ifrä.
Frun sielfuti en wid och öpen löfsal sitter,
Pa praktigt malad thron,beprydd med stenars glitter;
Kring henne krälar folk, som myror wid sin stack,
Dels tigga hennes näd, dels ossra henne tack.
Sä manstark kan sig ei den störste Konung kalla,
At ei för denne Fru langtfiere
Har finnes ock af dem, som siyra mänga land,
Lik hopen uppa knan, at kHa hennes hand.
Hon /ielf dem alla fristt til lnst och nöje retar,

hon ocb edra sinnen betar:
Slar ali den oro bart, som eftertankan gör,
Ei samwets hunda-glasss er har bekymra bör.
Hos mig i finnen alt, hwadlwal önsta kunnen,
För'öga, fot och hand, för öra, nasa, munnen,
Och eder hela kropp: alt fagnas har sa wal,
At ingen sig med sorg för morgondagen qwal.
Der riderRus min son, som tuNnansstyrkatruger,
Bar krants
Han jköher sorger af, och dranker alt besivar,
Med adelmodig must, Bchärs har.
Hos dem garlustigt til,dar stankes, tömes, qwädcs,
Der sorlas utaf ftögd, man der för ingen rades,
Der byggesstott i styn, der stormas himlen ned,
T>) ali tinH faller latt nar hiernan hanger sned.Si mine döttrar der I ach stönste tre printsetzor,
Som fagna sinnen mer, an alla Kyrko-me§or.

I 2 Der



Der stracker Lärrja sig pä mmka fiadrars bädd,
Med fristt och ftodigt Hull, men mycket hfle-radd.Der torf er nuuka hand ei härda balkar frukta;
Ett ansigt stipper ock jur arbets swctt at lukta;
Man sofwer der siZ matt,man snarkar der sig fet;
Man gaspar der sa godt i stilla maklighet.
Will tiden stutldom läng i lattias sallffap blifwa,
Sä star harFlättja straxt, som ledsnan kan fördrifwa;
Hon ar en fiksam siäl, som aldrig fafanggär,
Fast hon bland tusend-tals fäfängligheter stär.
Hvn mäter tiden ut med knapnäls-sting och spetsar,
Med parlor, har och band,i länga wek och kretsar;
Hon siaffar spelbord fram och öpnar städespel,
VMer, lek och dans ar hennes arfwedel.Menstörsta lusten gör minmanfolks-käraßättja,
Ty lon med vgneckast kan sura hiertan sattja
I kara lagors frögd. i liusan älstogs brand,
Och foga samman kon i sata karlcks-band.
Hon yr och Mig ar, hos henne sallan fattasPä rolig stamtelek, der rasas, les och stmttas;
Der följes, Utan twäng, nctturens blida lag,
Och delas rundligt ut kysi, klapp pch famnetag.
Ei nagot sinne ftns sä trumpet, twart ochgruftigt,
At det hos henne ju blir wanttgt, spakt och liufligt;
Der aktas ingen ting den stranga dygdens knorr,
Der lides kysthet ei, som altid är sa torr.
Si dcha minä barn med tasian stola laga,
At aldrig tryter det, som eder lna behaga;
Ty deras satebur ar full til ufwerflöd
Af wällust, at mitt folk kan aldrig lida nöd.
Hwi sen Ipahwaran, och längsamt er besinnen?Otaligt mer i här, än M bestrifwit,finnen;

Ser
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Ser til, den magw dygdmedhungrigtluningshopp.
In pä sm ödestig ei willar edart lopp.

Menmstans Aldrar
an star under Barndoms twang,

Til Ungdom snart wil gora sprang;
Den stadder ar i Ungdoms währ,
Trar efter Mandoms ftia ähr:
Fran mandom will manflytta bo
Til alderdoms förmenta ro.
Hwar en sig battre trefnad spar
Uti den tid som aterstär.
Men när alt annat ar förbi,
Som M de unga aldrar bry;
Da Alderdomen modig stär,
Nar döden kommer mcd sin bar;
Han blifwer da en Kammar-drang,
Som badder np en hwilo-sang;
Han ratt wal til pasi,
W spanna ftän det tunga lch;
Ty wagnen ar da körder ftam,
Som lastad war med kram,
Det menn'stan i sä langan tid
Har stäpats med och tröttnat wid.
Det mogna först wet.At det ar alt fafanglighet.

OmffiftWets Pris
ZZkall jag ei snart fä solen se

At dystra mainen afsted ge;
I z Ar
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.Hr an ei tid,
At hon en blid
Och lifiig sirala mig mä te?
Mm lefnads währ,
Sa,mörk och swar,

suck och tär,
Sa utspadd, warit;
At jag har redan mer förfarit,
An mängen änn som bar grä har.
I som sa högt beklagen ehr,
At alt har standigt wexling ser,
I faren will: omstiftlighet,

jag hälst Mig önsta wct.
Man saden nagvn trefnad har,
Mid ragn och stagg?
Nar himlen ar beständigt klar^
Blott tistel gror och tötNe-tagg.
Mm all ting trift
Nar ymsom gifs
Blast, soistin, maln och kulna dar.
Ia wintrens Is,
Som chtts et ris,
Pa mängfalt wis
Doch lörven sätar.
Jag ömkar den, som himlen läter
Steds röna framgang, wälstand/pris;
Wär swaghet siikt ei vara kan;
Bast mot och medgang om hwar an.
Men ar jag född blott til beswar,
Jag endast tolamod begar.

Ofull'



Ofullkomlighet
sr det mcd o§ al! ihopa,

""'Wi andras bristcr gcrna si;
Pä deras ftl wi ofta ropa,
Och egen därffap ga förbi;
Mm snge hwar i egen barm,
Man stulle lamna alla andra,
Ock) hade nog at egit klandra,
Och siacka deruppä sin harm.
Men nar man talar ei pa baken,
Til at beffymfa nagon man,
Och ei.qt förblommera saken
Med dtt' som ei bewisas kan»
Da.mä 06) bör ju hwar och en
Fä sagä det som hiertat tanker;
T>). sanning utan nägra rcmker,
Tilfogar ingen nägot men.

Alt ofuUkomligt ar pä lorden,
Och siclfwa solen flackar har;

är oc? slumrig worden;
En peppar aldrig ar sä rar,
At ju en blandning som är langsom alsintet duger; '
En gammallöna, som är fluger,
I nastan warper mängen gäng.
Nar Klercur pH sin pipa spelar,
Kan ögon blunda till;
I malmen altid nägot felar;
En far ock will:

I 4 Den,
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Den, hwilken Junc» fordom har
I stierten hWdra blommor gifwit,
Utaf sm fot har modfalt blifwit,
Som stiMcr ar, fastfiadren rar.
Ehuru wäl malar,
Kan doch Hans tofla tadlad bli;
Ei alt ar guld, som kastar strglar,
Ourmttium fä ei alla si.
Wi kunna intet alla alt.
Hwar fogel efter näbben siunger;
I stora hns ar ofta hunger;
Nar man har humla ftlas malt.

altid aro mm,
Mm C!Ioäio8 manmanga har;
Penelope ma kyffer wara,
Doch kan ste nägon til far;

fruktar ei for sar,
Men sidst med fotens sMda pliktar;
En M«5 under bördan swiktar;
En tterculez mot twa ei Mr.
Naturen kan sä jamt ei dela,
At alt ftzllkomligt ar och godt;
At wam menn'sia, ar at
Hwar har sin del af swaghet fädt.
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