








prophetens

O^^ILI.B
Vthlägning

öfwer

Som starbestreswentdchpropKeriez 2.dap.
lamwäy! yans egen Sytt/sdm fmnes idet7. Eap.

I Swenst Verz
Dhe vnga ttl Timst affjatt

Som nilwlifle Handlmgnrbegyttttt;
pa at siatta/



Den Durchleuchttgste Högbohrne
Furste och <>ene/

dm Xll
Uweriges/ MötesochMändes/ tgenom
GudzNader/ Högbohrne Prtntz och Ars-
Furste/ Stoorfursie ttl Finland/ Hemgh vchi Skä^
ne/ Bstland/Llfiand/ Carelen/Brebmen/vchrden/Seemn/pommern/Cassuben ockWenden/Furstetll
Rägen/ öftver Ingermanland ochwlffmar/

silockpsaly-Gresiwe wldh RYemi Beyem/
ttlGultch/Cleve ochBergen HeMgh.

:c. zc. ,c.

DMör »bar Prin? och Ri,ls<nS
Hhra/MMDnfiar iagh ödnnutc sr<un-!WW

Deliag«m°elt sanathar.Fafi <ij alt sr,ä stossera
Faft <ij atl sr fH blommera/

Som nozh mänsw,fftt» fthr.

sä är all Mmenl fatta/
H""dh mgh sielfwcr kunnat stattaSaten anga m<lst.Den enfaldigt alt arbclar
Ock hwadhsontckreffler-leetar
"" han lräffar Kckrnan bA

Fyra hsga pc>tmt«t«,
Hafva wijst ss manga o«ter

Vom



Som här nu afrijta bllj;
Fromma krin, bchagar delta
Ochhwadh Mänvihatta

Med sin milda ögon sij.
Dä lär han och saförnimma
lämwäl ögonstlnligt finna

Denne Werldzms pracht och praal
Huru öoet stäoze dundrar
Folck och Scckder hasiigt plundrar

Och vpwäcter Sorg ochSträal.
For en lijten Frögd och Gamman
Vlandas snartale Folct tilsammanGlädien famnar Sorg och Pusi;
Vttr man alt sawacterl lagar
Tilncter ha dhe bästa Vagar

Flyger bore allFrogd och tusi.
O at dena tunde tantta!
Dhe finSinnen Dagli sclncta

<Vchi volupt«ti, Fl<lrd/
L«ccl,u, plä ochsa forwilla
Alla dem som sigh inbilla

Waraallstons Hhra wckrd.
Huw mangen <lr som söter
Sloon Beröm da han föröter

Wäldel tzt medh Twg och Hool.Medhfitt Sööl och arga Andar
Heela Werlden samman blandar

Wördar inteenägon 8001.
Om nu chden tunde täla!
Dochiagh wileijsielsiverwala/

Talaom del Xl»l,omet«.
Hari Werlden <ott «göra.
Hwad han stiffat harsör röra>

Medh sin Gudjlienst arg och släll
Och vch fin Troo fochlna

Tänck det stackars Folctetz Seoh/Wördar Solen/ Stiemor alla/
FörTrä<lGudardhe tnäfalla

At en rckt ma hijsna wedh.
Fast en luäe will sigh twinga
Medh sin strclnga tagh förringa

HTRrans ITsu Chrisii Nadh.Delta alt bör denförachta
Som wil mertelige betrachla

Hwad som clr en Siilla-Vadt).'
Men sij iagh wil detta lemna
Til den Gudh som fielf lärhemnaAU den Stymph del arga Folct;
Honom gör och wil eij meera/
Hans Budordoch Näd werdera

Achfastoorckr »erldens Solct.
Kunna lijt som iejon ryta
Kunna Hellebergen bryta

Gllller intet in för Gudh;
Den han niuler Högheel Hhra/Som wil Dygd ochKonster lära/

iydaalchdHEßranstiudh.
Manga höga sater wela
Mycttt bör den effler-lecla

Hwilten lijt som Solen llar/
Alla Menstor böra fijra
Och bär Crona, Purpur/ Spijra/

Sampt af alle Wyrdnal har.
Den som lyngsia Börda» bclrer/
Den samangens Nödh beswärer/

Maste wara meer cln starct.Ellieft tandeeoffta händaiaM mm-lar öfwer ända/
Kafiar Harlen neer tll marct.

Mara Gudli/ mild och nad.gh /
Mara Ehrbar och rcktmdigh/



Det ärKungars högfia Statl/
Gudh na densomSynder alla
iijt <n Hielle öftvcrfalla/

Mcdhdenärdctlllafatt.
Mä eij Swea figh nu fägna
Hwiltens Grän<or lckrerhägna

En sä ädel p«n, och stlön
Som ,m Dagelig nltager
Är as Dygd sa tarst och fager/

Bl,r afillrdomrijt ochtön.
Men alt d«la ma nubliftva/
En enfaldlgh bör eij strifwal

AllaftooraSaters Art
Som i Hofnxn allijd drifwes/
Ia han äldrabckst da «ifwes

När han ftltler del, p«rt:
Krigh och Butler iagh afmalar/
Huru Werlden städjc strälar/

Driftver Foictet vhr sitt iand:

Slachtar/ bryttr? raasar/ röfwanSlijler alt medh w<l!digh s)and.

Sadantfar man nu bestada
Bthan Fahra vchan Wada

Vppa destaPappersßladl).
Dem medh Wyrdnat
Ochwar Arf.PriNtz6cllieer2r_.

Wänear des omdöme gladh.
Swora Priny EhrNadesträcker.
öfwer den som delta rckcter/

Och fsrswaren mighfra Nodh/
Pä det iagh m« haftva trefnad/
Ock fablij mm to«a iesnad

Ehrtil lienst/in lil Dödl>.
Stoora krin, eij stal iagh glömma
EderGunll och Nad bersmmcl

Ben stundAndan i mighär/
Medh min Tancta/Tunga/
laghmighstädleHlenll glÄer/

Mord och Brand nu HVHldel öftvM Och det Heders namxnet hsr

!lls
MHers Furstl. »Högheey Vnderdattigste

Vnvcrsatc och Tiensre
V. ä.
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Til dm gunstige Läsaren.
>M«»2V He fromma sinnen plä eens manga dölja/

Som finncs pa alt ftn/ddetänä menstins Br»fi,-
GMMlMnisncifwarofflanogh/dyplägadhe och hölja

Swaghcct mchr än stoor/ medh DygdenS-
Mantelwlst.

En sadan Gunst och Troo/ bör alla högtbeprljsa/
Och wörda medh relpeN, den dubbeltädla Rösi;

GottOrd ett Balsa m ar/ och kan walHlertat ltjsa
Det styrker ens Förstand/ geerMod/ geerLust och Tröst.

Ttl den OmtldaLäsaren.
MWAÄtt som dhe Splnlar sma/ sin Nclät pH Blomster
D/W Sa pla' och dit !förglfft / uchglulasvthan Taal/

du etj stort förstar/ sa kan etj Heller räcka
Dm Awund nagol widt/ ly gör den migy et^

Qwaal.
lagh ssrifiver hwad iagh kan/ och intet nägot mera/

Zagh weet/hwad iagh harsagt/ at deear rent och santi
Om du har bättre län/ will iag det högt werdera/

Bekänna och reent vth/ at du och battre sant.
Doch ma du tckncta det/ fast Flugan medh mig äter

Vtafdet rena F wt/ och pa min Talrlt stäar/
Hon ar wäl dristigt snaal/ och ingaledz förgaier/

Sin meer lin gamdla art/ dochringahon fortckar.





vthtydnittg sfiver den
Första siZurcn.

Ar wijsar sigh och star/ denBild och Hietten grymma
W HI den asrytat bltzr/ alt noga finna
"*"" Vchi ft myctttwal bekant/Det whisar sielss/det är och bllfwer sant.
Defi Hufivud war af Gull/ desi Bröst och Annar fijna
As Sölfiver nleer än klatt/sa härligt mände sttzna/

Defi Vuuk afKoppar rem/ defi Fötter vthafLeer
Doch bkmdat med starptStaäl/«cduc,llucs,r ster.





vthtMtttg sftver de»
Nndra kiZurcn.

WUlocka Molnen HimlmZZW Hollia sHaftveh faaffiBöMa
Frääsoch raasarhärochdar.

hwääs iLMen wyda/
Ingentör dch Grymhetbyda/

Fahrllgtbodstav werldenbär.
FyraVeestarstapa stranden
Fnysa/röra stosst och simdm /

Hootaaltlned Vndergang
Folcket bnswar/landen ssalf-

wa/
Dessa fyra alt omhwälftva/
osmeisaghaltdettatwang.

A





Vthtydmng pä dm
Tredte kiZurcn.

MNOgt vppa Himelens Saal/hafwer alt stn Deijelighect
MIM gambla
Men vchi Lufftenes Hwalff/ synes Dimban figh hafwa för»

sambla/
Sprutar här Wckder och Storm/ öfwer alla de Siögar och

Sanden /

Mennistians Brister och Feel/ tuchtar mechta den Himmel-sta Handen
Kungarna sittia iraadh/och här lefwa < Werldmnes Minne/
Fast derasKiött eUer Been/wtz nu icke da meyrahar finne.
lama den ÄdlesteFrw/ göllier granlig' all DngderochÄhro/
Sampt alla gckrningars Bild; Huru tan man da mehra

begära?



5 Aldra Höstge Gudh gifnudin Nadh och Anda/
l dinKmfft

Mhanda/
< TildettalillaWärck/som iagh begynner här/

Detomdittwijsaßad/tttödmmktWttmbär.
At iagh dct som nrsant/ mä kunna rätr begrypa
Och Der Willian din min Tanckar tienltgt stypa;

Och märckia hwadhsörMan/ propkeren wnr/
Da när han högt vplyst/ i Werlden lestvnt hnr.

Nar Babylons vppä sin Borg spatzera/
Och tänckte pa en Saak/ som Ward war at hnntera/

Da grusivade han sigh/ sammanwredh/
At mnda Lyckans Hiuul/ sa walttas vp och nedh.

Hansaghvppa sin Macht/ sin Harligheet och Ähra/
För hwtlkens Walde alt ma hijsna och sorsahra/

Han tän<kteoch der hoos/afKongligh WWeet pa/
Hur efftersammatqdh/ i WMdenfkuUe ga.

Dhe Ting om Dagmmast/ ens Sinne nagot röra/
Plä mchr an mehrendels/ i Sömnen Oroo giora/
I synnerheetförden/ som nagot tanckfull gar/
Och i Cngstan liffta staar.

Troo fritt den stadigt ar/ af Tanckar högt beswärlp
Kan i sitt Sinne bltj/ der af och sa sörsnra;

Hwadmanmäst hallerpa om Dagen/ ärja fatt/
At det lDrömnnn IM/en qwallier foljand Natt.



Nu wakna Kmgen vp/ och af och ahn siah w 'nde/
Ty han vtbi sittßröst/en Hiertans Cngstan kände/

Vthöfwer det han da/pa stunden hade Drömt;
HwarsSammanhang han lell/ vhr Minnet hade glömt.

Gudh haar sin Wlllia klaarpa manga sättbehaga/
Förkunnaosi/der afwij stu enLardom taga/

Sompt medh sin egenNöst/ som stedde aftven da/
När han det första paar/ sm Son Vchwftpama.

Det har och offta stedt/ at Tudernas rropkctei-,
Guddomens Hemligheet vhr Dtupet igenleter/

Sompt genom Drömars Krafft/ der afeij allasiatt
Förachtas bör ja snart/ omman wil döma rätt.

Ty somli Drömarblij sardeles ost ingifna
Som wore dhe af Gudh/medh egna Hander strisna/

At mgen tydadem/ eij Heller tolcka kan/
Medh mindre han ju är/ af Gudh en vplyst Man.

>i3turen harsin Lagh/ ty ar den lljtet trygger/
Som pa den sin Walfardz Trefnad bygger;

Men när Gudz Hand en rör/och wijfer dermedh digh
Sitt vnderbaraRad/det haar en art medh sigh.

SijdennnpotentÄtsom heela Waldethade
VtböswerlordcnsCretz/ttl sinä Hermr sade:

Nasshar nudromten Drom/enSyyn sthar laa sedt/
Hwars fasiiga gestalt yar giordrmig «ndtoch ledt.

MenMttar aldramast/mahkan mlgyetzbesmna
Dromen lvda mond/kan iagh mmy ey pämmna;

DV sw dyekloka Man/ mg yaar yarkomma fram/
Ochsm?a mlgh minDrsm/ des tydelse och Nampn.

Dbe lyda Hans Päbodh/dhe kommastraxtttlhoopa/
Som för dhe wijsaste l Landet war vthropa/

Trulkarlaroch cli2iäeer, nledhdyM -hcdnlsttPack;
som M/ astunda Los och Tack.

Bz Dhe



Dhe sago Kungen ann hur' hau sigh ifngt swangde/
Dhe hörde hwad for Strass/ dem öswer Hufwud hangde/

Om de ey dennnSyyn vtt)vda kunde simrt/Sa skulle ywar och en forgoras medh en ftrt.
Ctt mycket fahrttgt Hoot/ at alla skulle dödas
Och vthan nagonNadh afdeyna Werld förödas.Ty andrade dm Dom/dheHedna wijsas Lust/I Ängsian Sorg och Qwaal/ t ijdel Suck Pust.
Eij kunde Konungm sinDröm dem sörestalla /
Och dhe an mindre see hwad dm stu antli galla/

Neh: HedmnF bllf man tyst/ aflLwlghetensRadweet lngenmchran den/s«myar satHerransNäd.
De hugsa fullerkring och wtlle sigh besinna/"At tyda dmne Dröm/ ochsaleds nadm wmna;

Mm fasmgtwardetdem/tytngm detta sagh/
t det daldalägh.

N6r alla baswa nu/ alt Hopp war öfweranda
Sa ko«'mer i)2fi>el, dm Gudy da tacktes janda;

Han ynckade sigh sa/ at HiertatswedK der wedh/At Kungm i sin hast/ haar gtordt m sadan Cedh.
Cn stoor poiitisk Man/ dmförsta losepkz Vroder/Kan ste dm sidsta och/m Man bä wys och goder/

Som ehi bekymrar sigh/ om «2M2„z arga Street/
Som alortgh Sweek.

Cn Qe«3r2pkist Styl/ pla lordms Kloot astutaVppa m Tafta klem/ och sigh der om beflijta
At Watnet t sitt Diup/ sa wackett sorlar där/Och seen den torra Joro/ spns grön och bargot har.

Det fölle alt för swart/ hwar Stöö/hwart LandTy lorden ar för stoor/ man maste sompt sörgata
Lellardetwartßeröm/at han sii walochrattKan pa ett Pappers Arck/.afryta altsanatt.

Fast



Danitls
Boon.

Fast m (7iv,i Vettent/ kan etz alttng begchpa
Om stönt han wtlle sigh/i stycken sönderMpa;

D och ar det meer än nogb/ at hau kan rätt första/Hwar pä Gudz Ahra sigh/ sten Rijken grunda nm.
Detwtste wal/den wtj NN harberömma/Hwars Dygd altWerldensFolck/kan aldngh mehra glöma;

Cnar jdm han fornam/ at swagtwar egitßadh
Da siM han wara bast/ at Ma HCRransNadh.

Hwadh hände da? Sy Gudh.' som gierna later weta/Slu Wiltta alla dem/ lom honom essterleeta/Vthlagger denne Dröm/vth: ett sttlla Lmdb;
Derför och straxt tackar HCNren Gudh.

Han faller pa sinKnä/ han lnssterop sin Hander/Och lnedh en hiertans Suck/ sin Vöön ttl Höaden sander;
Hans Tarar ttlra tatt/ O Gudh migt) mrer söön/U7ew wnpdlgas: dagy/ opra mm tragng Boon.

Dill Nampni ewlgdeet/ wij wörda/ lofwa/prijsa/
Du är aUcna wtjs/din Kt"ffl des gärmng wtjsa/

Föt-andra TtZdh och Ähr/ höl- dlghaUeena till/Du satter Kungar op/ dem störter när du wiN.
Dde kloka sii Förstand/ lnir du i Radl) wtl blifwa/A!l tages af dm Hand/ nar dlgh sa täckes glfwa

Air all tllkommande/ ratt en Etierna fijn/
Och hwadh i mörkret ssecr/ för dlgh som Solen sttjn.

Dm warelse är reen/ och den kan ingen ffadaVldl dw Hembligdeet/ böör du olleena rada/Dln Dracht ärHärllgheet/dm klädnad idelt Lius/Som lnser och ja klaart/ i denne Werldens Huus.
lagh saclar dlgh min GUdh/ som migh haar lärt sa tahlaVll iagh nu tienllgen kan Konungen hugswala/

OH lrältza deras Blodh/ somglulas l?uUe fort/Om iagh l denne Dagh/ oin nadhe ey haV spordl-
Nar



Nar dmne Vöön war giord/ gick Daniel sin färde/
Frani m för som da satt i högt warde/

Och ha befalmng fadt/ at drapa alla siatt
Som brotzliga nu sans/ just effter Kungli Natt.

Til honom sade han/ Lät Ronnngen sa dsra/
Nt lagl) Mlpa yans Dwm/ en Vchtydmttggora;

Lät bly tymlmlskt Mord/det ar ju yncran wärt
Ostyldigt stmffa den/ som ey Oudz wtllm lart.

Da styndar m för Kungen trader/
Och medh en sadan Tröst/ Hans Hira Hierta gläder;

Afiägg dmSorgedracht/ har nr Matt/
Den som dm msrcka Dwm/ heelt wal vchtyda kan.

!>lebuc2clnes2i- blesas dttta Taal sä fägm/
Han glömde alt sit Owal/ til Lust wart han benägem

Ach sad han.' lät denMan;straxt komma for mitt Vord/
lagh har en Längtanstoor/ athöra nu Hans Ord.

Sä kommer oZnici.becr Konungen besinna/
At man i höga ting/ kan ingcn Tydning finna

VthasenHednistMunn/ han ware af hwadNampn/
Cn St>erneklkare/ en Trolkarl afsiyk Hampn.

Men Gudh han är alleen/ som gynnar Kungargmna:
Ett Valete haar ban/ afrijtatidin Hierna/

Cn Hiclte stoor och grymln/ i den assattat war
Alt alt tilkonnnande/ som ien Spegel klar.

Des Hufwud war afGull/ des Bröst och Armar stoore/
Af Sölftver klatt ochfilnt natt sammansinidde wore/

Des Lender/ Sijda/Buuk/ asidell Koppar reen/
Men vthaflern ochLcer/ bestodh des Laar och Been.

Seen syntes och m Hall framwaltras vthan Händer/Uom tumla pa den Bild/ och krosia alt l fllnder;
Gull/ Sölfwer/ Koppar/ Staal/ dhe malas sa l Sand.
At du af detta Präal/< ch sagh det rtngast grand.

Men

Drsm.
mm.



Men denne lilla Steen/ emoot Naturens Kynne/
Swall straxt til sädant Berg/ hwars Matan wij ey sinne/

Siels Högden swichta wedh/ och darra medh sitt Lopp/
Dmstoora lordens Widd/ begreep ch denne Kropp.

Sa haar min Konung drömbt/ nu höörmedh Oron klara
Hwad HCRrmZebaoth/ digh ämar vppenbara/

Du sielfwer aroch blijr/ dm gyllend Hiestän klar
Den Gudh ba Rtjke/Machtoch Starckheet gifivit haar.

All Fogel/Ftstoch Diur/ alt Folck pa heelalorden/
De lyda dittBefall' digh tienarOstan/ Norden/

WedWesterHafwetzStrand/sa arditt Nampnbekant/
Vort wed dm Södre sa kunnes du ochgrant.

Narnu haar entligh fattsin Ända
Sa lär war Gudh igm/ mannan Fackla tanda

Heel Sölfwer-fijn och blanck/doch mtndre ansom oin/
DM cyruz siltter Vp/ NNtt i persopolin.

Straxt denne bltzr vthflacht/ sa farman höra dundra
Cns Htelm/ somgräfieli larplundra/

Hans TungaKoppar Buuk/ ftal heetaLandetz Pracht/
Sa krysm at hwar Man/ mast dana för des Macht.

Doch.lär Hans Raserij/ eijmyckitlange wara/
Cv Ddet plagar jnart/ bereda den en Snara

Som bllftver vchl hast/dogm«dlgy stmn ochseet/Den mutermechta kort/sittpräalHchStatllgyeet.
Det Fierde Regement ftal anfora /

Afhwilkm tydens Folck/ lar manga OZccrhöra/
Hans Fötter kladd i Staal/ dhe styga wldtochbredt/
OchardaMwgtalt/ hwadhforr pa lorden stedt.

Mendetta RPet kan ey Heller wal bestanda/
Förty des Ki2jettet arsalsamptsammanblanda;

Detmarckteswalderaf/ at Benen medh dcs Taar
Af lem och afLeer/ sa hoopa-lappat stäar.



All Kunga Rijten h<lr/ fin Undergang ock lijda/
Som alla Mennistior städz wed fin Kranctheel qwijda/

S<3 gär och tijden fort; en Gubbe pa cn Vag/
Han wisinar som «t iöss/ sa hard är lijozens iag.

Rätt da ensr som alt/ det börjar «l atbullra/
Sa tominer fram en Kung/ som bär vppa fin stullra

Ett cwigt Regementt hwars Rijte aldrig mcer
Vppa fin Herligheet / Roii/ Maal/ ell' Hnda seer.

Fördenssuld O Kwnsrck.' Tanck vppa denna Ähra/Tanck vppa all den Gunst/ som digh nuar forahra;
En sadan Wtjsdoms Skatt/deri ingrepen fins/AN iLwlgyeetensßady/ lät see du detta mins.

san alt detta jasant wara/
Sommanom middagzTydh pla stada Solen klarai

Hans Hierta sprang afFrögd/ hansade vppmbart
Alt hwqdhsom harsagt/war rätt ochklart.

Han dpgnaneer ttl Marck/ han ropar/ han bekänner/
Den är «Uena GUdh/ hwars Machl iag nu förft tanner/

En Himmelst Konung wist/ en HERre mehrsn fioorSom vppä lorden ftar/ och vp i Högden boor.
Nebu
«6.
nel«ls
Bön.

Hans stoora Saligheel beprijsa Berg och Dalar/
Ia 'lliZKor Nermonl Spetz/ om HERrans Hhra talar/

Han haar en wäldig Arm / Hans Näoh är vlhan Matt/
VchafRsttf<lrdigheel bestar Hans Muur och Slatt.

lag seer hm' himlens Hclär/ hur' alla riemcnter
Dhe lofwa städz Hans 6l«mpn/ han bör «ch warn lienler

Uf alles deras iiud; ty stal och sa min Mun/
Meo Flijt berömma den / som sr all wijsheey Brun.

Nu pa dtt l)2niei, Gudz Warck ch ssulle glömma;
Sa hände pa en Natt at han och sielfmand drömma/Cn myM salsmnp Syll/betydde lell alt ett/Medh den somKonungen/ for dttta hade sedt.
Han sagh skmbarttgen hur alla Werldens WaderH""" ett Mn sin Pott/ fa HMgt sammantrader

r«nl.

"""' Medh



Medh Dunder/blixt ochbrack/lned sträckli'Storm och Gny/
At Watn Sand och Stosst/ förmörcka Lusst och Sky.

Staxt chntesnagm Dmr/ vhr Hafzens Dwp sigh knnga
CttLeijonstarckt och grymt/ som hade OrnaWinga:

Det dundra/ rytte/ fiögh/ttl des at Merg ock BlodhFörtorctas som en Dagg/ sm sttllades des Modh.
Cn Biörn komoch ftam/ gick lorfwigh stygg och fasili
WedhwydaHafwetz Strand/ och gapade sa gräfitt/
I Munnen hade yan/ rätt langa Tauder Tree
Sonltydde alt alarm/lWerldenstulle skee.

Til honom sav m Röst/ du höör/ statt vp och rasa/
Ty för digh stalen ttzdh/ dm möda Werlden fasa/

Aat bra/ aottKwttochMärg/laaltdetsomarfttt/
Tuhundrab' Femti/ Ähr är digh i Händer gett.

Det tridie war en parci, medh sinä Wingar manga/
Ock Fyra Huftvuden/Nledh Halsiar tamlt langa/

Det hade enstoorMacht/ det brööt/det reef/det.aath
At lordensrunda Kloot ratt stalf wedh dettaLath.

Det Fierde hav en Bild/ den mgm kunde statta/
Des Stygheetz Skapnad wist/ jakunde man etz satta/

Des Horn wore hwafi/och Thetll desTaal/
Des TandervthasStaal/ vpwachte Wee och Owaal.

Nar.l)2nieiseer ttl/ hur detta sigh wll ssicka/
Da syns ett Hornkleent/sigh smamugom vthsticka/Det bröötTree andrabort/det ha' ockOgonsadt

Sa och mstambl: Munn/som talte Hän och Spadt.
Sldst kom den gamblaftam/ som ewtgh ar och dlifwer/
Den alt som ymnar sigh ba Lijfoch Lesnad gifwer/

Smöhwtt Hans Man?elwar/ hansHaarjcmlcnastUll/
Och altsomlystekrmg/detglimma ratt som Gull.

För honom bögdesigh/den stooraHunblaSkara/Denheela Engla Hoop/ ey kunde mehra spara
Sms



Sitts Hiertans TackochLof/ dhe prM densomär
Watt Hovp/war Frögd och städz plalindra w.rt Beswar.

-tzan sattsigbpaen Stool/flogh vpdhe rol^mer,
Idemalt tecknatfins/ wär Synd sawll bekanter<

Sidst siides nfenDoom/der medh hwar fick sin Deel/
D.n goda nööt sin Nätt/dheonda fingc Feel.

Nar detta sttdh vppa/ sa kom bland Himlens Harar/
Cn Mennistiolnen lijk/ den heela Högden ährar/

-han tradde sachtafram/ in til dcn gamblas PM/
FörhwilkenshögaThron/ pa Knaan hnn gwrdeFall.

Den gafhonoln Wald ochÄhra/
Sins Ntjkes SpirasKrafft / han honom strart förahra/

Bcfalte Folck ochLand/ vthi allewigh TPH/
Städz wyrdn medh GudzSonwar Vroder bltjd'

Sa hafwer Daniel, GudzWlllialart vththyda/
Sa mnrckellgt/ sa wal/ nu wele wtz athlyda/

Hzy. 'Sakers Gang/ medh tDernasBeswar/
"f doch kott bewljsas här.

Den Förstn politi?, seen noacK Werlden deelte/
Bpmttad >iimdrc,ciBArm/en rast och lnechtiO Hielte/

Det nast-olnliggiand Folck/ medh Stader/ Byjar/ Land/
Sa sogav han t hoop/ och styrde medh sin Hand.

-han bygde «avywn, til sino Nampnes Ähra /
Wed Lupks2t2 langa Strand/ jom Stalderna osi lara/

Des Törn/stiöna Huus/ des MumarsKonst och Högd/
Haarseen ttl Frögd.

«,l?m
p,s
uitto
"'«-"

«l des.
mrDei
"ste
Niitel

Fran denne stoorn Stadh/ vthdeeltes Lagh och Ratter
Til en ochann psovins, och än batter

Til ol?x brufand Ströln/ alt fort
Til ucUezpomi Diup/ och d2uc2s kalla Ort.

Dhe FörsteKonungar/ ha' mechta wal regera
Ia meer an tusend Ähr/ och RPet Mdz förmchra/

Pa



Pa allahanda lätt/ men högst sa stegh det/ när
flyt/ alt starktt här och där.

Da stodhdet rät i fioor/ men seen
FörwändaLagh och Nät/ da fickdctochsinPlaga/

Han dubbla/ drack och swor/ han rasa som en Gast/Dy störtes Rtzket knll/och föll sä mcdpen hast.
denne war storst lbland dheftmReenHttngtt somLeyon ym/

GodBr2t,st«orßykedom/förtrafll Bygningz siäach/HsglNampn/k22r wysdoms Art/dye fölgdes wacs
ken ääth.

Mwäl sa foll det nedh; hwad mon da icke stadaStort Otorftand och Dst/ dye Uraßlsken bada;
och siard/dhe bryta yastiM af/

zccptcr starcksomßerg/ och kasiani sin Graft
När Lussten är rätblhldh/närpKaibuz HMigtgUmmar/
När Watnet star heellungt/ och Ftstmlmfiigt sttmmar/

Da ar märckewist/ at Storm medh Regnoch Smö/
Dhe lara vthi hast vpröra Haasoch Siö.

ste

Sa gick det och nu til/ man hörde ingen stchda/
Man hörde tntet Gny/ i heela Werlden wttda:

Da kommer ftamen Man/ den sigbfor aua teer
Cn tack ochglad/ nu reeser sitt Baneer.

Han siogh bröötnedhdes fastaStäder/
Han uttogh Labylon, da Ilracl sigh gläder;

Slgh hugnar lnehr än nogh/at ttlnman nuwar när/
Pa hwllken HERrans Folck/ fick siippa sitt Veswär.

Tanck da i Eiuttt Ähr/ wed strijda Clfiver/
Sa futo dhe i Stofft/ ens Hiertader wedfkälfwer >

Dhe tänttc pa denHdh/ Gudz Arckmedh Ahrastoor
Och dyra Lagh/ war hoos dem i sitt fioor.

C;
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Sa länge Folck/ af Sorgen wore tunge/
EH nagon wijsa dhe/ pa 2icin« Högder siunge/

Ty Halsienden war torr/ och Tungandenwarsteel/
Swar Träldonl ttycktedem/ och gas dem detta seel.

Den plagaKropven hatt/ salnpt deras Hterta klämbde
At dhe och sine Speel/nu Hollo plat förstemde/

Des Harpor lades af/ och hangdes vppa Trad/Där dhe sigh elliest sön/ratt lustigt gladde medh..
Cij blef alt har medh giordt/ tn börja rasa/Alt Folck ba har ochdar/ han dödade och basa/Vthi eneten thtdh/ twang han dm gansta Werld/At alla Konungar dhe ftuchta Swärd.

»an lat beskanha starckt Lcl,2t2N2 medh Wallar/>he bäste Mestar han/ ftan alla Otter kallar/Som zira Busa,iz Stadh/medhMannorfijnoch Nar/Men wedh pcrsopoiin. hansielssitt Tilhald har.
Man finnerintet Folck/ som nagon tijdh har mehra/SmOstverhettoch Kung/ sa Wttgt relpcNcr»_

Som rerligliistt Vlooh/detman heel noga ster/«croäutuB oH sitjkt/ wed Handen nogsampt geer.
Derwore klooka M.w/som mächtawal forstodo/At RPens sasta Grund/ war saker om man bodo/At Barnen bleftvo rätt vtht sin Vngdoms Mr/Anforderzl alt godt/och chisielfzwadz raar.
Den Edla Tystheeh Dygd/ Förstand och Chrbart Sinne/War deras hogsta Skatt/ som wy af Skriffter sinne/At en rät fön tujend gangor döör)

An han vptäcker det/ som lönligt wara böör.
On Spegel reen och klar/f<sr dem manplagar WalliaHungensbastaßadh/atdhe afhast eq qwallla

Gudzahm/solckey roo/yoo weetfsr ywilkett wlnst/Der af/kanoffta ftee/atdhe fa äga mmst.
IVlar-



I stränga stuur/ sa wore dhe wal öswa
In tll väri, Tydh/ mm nar han börja röfwaAlt det som tiente bast/ Hans Hassstat/ Pracht och PMI/Da fick mannogsampt ste/ at Gudh ch sadant taal.
Dhe wtzsa follo af/ alt Nadsiqgh war sorwirra/Den falska argahoop/ medh wrangheet alt manv irra/Ty mast c>2riW sielf/ der anda först sitt LWStrijdochKtjss.
Cn vessm asHans Man/ sin Trooheet honom swärier/Der medh han Kungen sin/ ja falsteligh besnaner/Han steppasi ien Wagn/ han sweptes i en Pals/Och sedän medh en t)2< aseenne Bofwen fals.
Sa aar dtt dagli ttl/ i alla Werldens Tijder/
Ty Lyckan haar sin Dantz/ nu ar hon wrang/nu blttder/Hon ändar Rtjkens Stat/at deni wördnadsatt/Snart mister all sin Frögd/ sitt LU sin basta Skatt.
Sa myckitsom tagh kan l Sttllheetmighpaminna/
Den ganska Werldens Leek/ jÄplägar iagh besinna/Gudzvnderbara Warck/ han wil at intet Land /

Skal ga medh Tarars-Kost/ heelt lottlöst ftan Hans Hand.Tänck xiäce6c)Nle„, som alla da wanahra/Afiägger nu sin Vlygd/ och kolnmer ttl den Ähra/Som knaptjaltztenOrt/haar wnnat ien hast/Sa an/ sij detwar Lyckans Kast.
Cn Tranavlagarknapt/en ltzteu Sperling föda:Omstoortssal bliswa stoort/ ja fodras myckinmöda/

Den stonaHlmmelstKrafft/ett ratttteroiss Blodh/Cn Vnderwtjsning och/ som ttenligh ar och godh.
Alt detta stembdeda/sa fogell ttlsamman/Nar kom/sitt Folck ttl mycken Gamman:Den sorsia Stternan gict/ sa klaar pa HögdensHuus/Och bodade medh Frogd/Lurop« nyja Lmus.

Rätt

Dee

t.ste



RölvppH/ammaDagh/da han fickl?ada Liuse/
Sa sulo Ornartwa/ vppa detsamma Huuse/

Och wtjste flart förvtl'/ at dm som föddes da
Sku' bltz' en stoor af Werldzens Delar Twck.

Kring Lindan swengde sigh/ en Hambn vthafen Drake/
Den tnafftpa lordenswidd/ haar näntijdhhafft sinMake;

Han kasta sigh i ring/ föl-swan da när han sagh /

Hwad för enartigh Pllt/ idenna Waggan laghl
ekilippus war Hans Faar/ en Man as högsta Wärde,
Af stoor VUltaligheet/ der medhhan Ntjket wilrde/

Nar heela Grekeland/ inbördcs stöto sa/
At ffull' aldelSVNdkrgil.

Da stilte han det hoot/ medh Höftighcet/ medhÄhra/
Medh all civiiicer, som honom haa förähra

Hans dygdige Naiur/ men kunde och der nckst
K<itt röra brynjan blä/ och silliä brafft nl Häst.

Ia Ewigheetens Radh/ kaningen tlng kultasta/
czfran iirien alt Rytterysighhlst.?/

7Kell2licn, dhe höUo farllgt Fiaas;
Dem och rliiiippuz straxe/ stogh neder rckct som Grass.

Seen blef alt stilla tyst/ dhe fingo wackert Ma/
M Grcrkelandz dhe maste buga/ ntzga/

För denne tappre Hielt/tyhan vppa dhe Land/
Haarlagten starck <22plon,meddMachtochKungli Hand,

Hn meer pä denne Dagh/ sahördeman sorer^,
En som seen l Werlden meel',»

Sin ltjke ey haar hafft/ ja i dhe lardas Choor
Haar samaföga martt/ een Man sa wysoch stoor.

Han började medh ftht/ sin lckra/
WU Dygder halla klck / och sedän stadigt Ähra

Dde Mckn som ha' Förstand/ en Nanblyr letl' en Took/
Fast man Kring om ees Hals/wil spenna gyllend' Ook.

Fast



Fastom den sööta Kropv/vthwartes tyckes glnvma/
S<i lardoch ihans Vrost/detstörstaowett sinuna/

Deringen druftvafins/ ey preffas nagon Must/
Den venuz ammarvpp/ sin rattaLust.

?ki,ippus märckte alt/och stattade M Mer/
Som rakat haarenMan/ salard/ och snaller/

Den som Hans enda Son stull tuchtamedhManeer
Pa det Hans Nampnoch Dygd/sku leftva som man seer.

Ach Edla iärdoms a«! om det nu lijdh sa wore/
At tala om din Kraffl/ och Wärctan meer «ln sioore/

Sa tunde iagh medh Stitll/ bewijs.» för hwar Man/
At ingen större State/ palordensinnas tan.

Den sa beprijsas mä/ som Konfien i sitt wäroe/
Det medh e» enigh Mun/ bewijsa och dhe lärde»

Ty imet tan härwcdh/det i fans/
IHmfsras/ somckr Gull/ Sölf/ Sleenar medh sin Glans.

Gudz obegripli Radh sampt Konungars Bedriffter/Dhe fins anteckna wöl/ vihi dhe lckrdas Stnffter/
Miniän, Pchs/Qaleni lrclsil' Konst/Uthom the lckrdas Kre« sa löter man smssnst;

Hwad ?1,10 hafwer sagl/ 8to» äilcur««,Hch hur' som cicero, haar meer än wäl Q«s«,
Huru som P7t3B°r»«, Haar bygt pa pincli Berg
Der alla Kanster boo/och haa fin rätta Fcrg/

Dcl är alt tunnigt nogh/ ly är del myctit illa»
A» Onstan i war tiidh/ haar nagra sa förwilla/At dhe vppä alt sille/ dhe i<lrde göra Meen/

Förstar lcll' intet fielf/ meer som en dummer Steen.

Bot-
lige
Kon.
siers
nylla.

Men see nuar etz ttzdh/ om den Oordnmg klaqa/
Ty den sitt satt at Mia stadz sin Maga/Behaller wal sitt Satt/ la/ ja/ det är alt gM/

Ty den lom arsa fatt/ han hmner wal sitt Mott.
Dhe.gamble haswa sagt/ den ttmar/ Dagar/nätter/Bpsyller sigh medh Sasst/ och eijkan bltftva matter;

D Vtht



Vchlhans Hieme-Hwalf/kattmgett whsheet gr««
GodtTadl ocvreentForstand/pla ldet torrg o^o.

lagh maste styndlumgh at taala nagot mehra/
Om Dygd/ hur' han lbland dhe fiera/

Sa sachta whser sigh/ i Taal at winna Prijs/
I alt/ der af man pla/ mast statta en för w<js.

Cttlir somalien, ett Sanmngbodh asiande/
Vp ttl ?l,ii!ppi Slott/ tanck pa hlvad der da hände/

War kom/ochsagna alle siatt/
Medh träfli Sedlgheet/vppaettkungllgtsatt.

Hanförde sa sittaal/som stoora Mn M giöra/
Dhe gamble Gubbar ara dhe bafwa nar dye höra

at i en ltzten Ptlt/fans ett la maaklöst modhDhe blifwa heel bestört/ dem wandlas deras Blodh^
Han sragar alswarsampt/ hur' stoor/ hur starck/hur' mechttgwar den ttzdh/ hur' modigh staitoch prachkigh?

Hur högt war 7-«ur»3Berg?hurftrömmar
Pa hwilka Fötter nu/ des r«l«i bestodh?

Hur' rtzk war hur' ftridt mon e-nzeZ rinna?Hwad rHsirccer man/ derellieft
AfallehandaDzur/ af Päror/ af
MFrucht/ afOrters stagh/ som manwerdera stal?

Medh myckitannat meer/ som Tilden etz tillater/Vpteckna ien hast; iaghwander mighnucker/
T»l det som talas böör/ hur' oenne
Den wax«hastigt vp/ och hwad man hckr böör fij/

kKUipvuz döör nu bort och äl«2n6er tager/
Vppa figh RMns Tyngd/ sa vng/ja kari?/ sa sager/

BestäUerom sm §»«5 han lagar alt sawalAt alla Hans Arstand/ dhe bedra medh god Skiäl.
Dee i ytt galna Suus/ Hans Faoer hade mörda/Dhe fa stt MaStraf/ Werlyen wörda/

Gn,/



Gudz smorda fast än han/ är afett Hednistt Vlodh/Moot alla Konungar/ är Gudh ba' sträng och godh.
Du Aswundz stngga Soot/du Högfärdz Laftoch Snara/Hwad for ett fackgt Gisst/ plä du för mongen waraFolck/Stader/Landzens Pmcht/en KungliFröqd ocStät/'Fonvander duihast iSorg ochKlageläat.
v2riu« när han fick/ vthafdhe sina höra/Hwad Taal5 hwad wichtigt sprckk/jöm dennePtlt mon sira /

Sa gwftvar han siah forst; mennärdet lades ttlAt han war redan Kung/ da blefhan meerän wil.
Vthi sitt RajM sa drogh hanvth sin Wäria/Slogh den vppa sitt Bord/ ocb böttade at swäna/At Solenstulle sin/ afHögden salla nee'Och stvarMas i en Sky/ än yan stu dttta see
Der afvpwäxte seen/ ett Kchgh/en farligh Skada/I den/ fom perlien, fick myckit hett at bada/Cij stillades den Swttt/förän o-»rjiStool/Den walt rätjuft omkull/ sa mörkades Hans Sool.
Dtt fordras en bra Nygg/ at tahla goda thlder/När man forachtardem/sa händer at dtt swyder/

Vthi all Lemmars Rum/ty Lyctan är sa arg/
Som fHrdommootettLamb/war en lVarg.

o-riuz rustar sigh/sitt Folck han samlnanropar/
Medh Voga/Wäria/Spiut/dem Meri sin Hopar/

Det wijda Caanans Land/war en knap Monsmngz Ort/För dctta myctna Folck/ som wtz asßychter sport.
Sem gäller det til togh/alt sott vthi sin Ordninq/
Alt effterLandzens Sedh/vthi sin sulla Prpdning/

vcm2Nt och Päärlor nogh/fkiönPurpur Mantlar fi/n/
Betacker dttta Folck/ as Gull alt wackert ssijn/

M Maat vpätes nu/ som komma kund i Hugen
All Sajfti Elftvar diup/dmblesoch da vtsugm
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Ett Dunder/Döön och Bruus/ vpfyller LM och Land/
Der om kom strnx ett Bref til

Hanreser sigh medh Modh/ sittManstap sammankaller /

SmFiende han da medh största Lust anfaller
Hausßusiarkladda brasst/ < lernpantzar ga/
Dhe ha och ftchta lart/ at mgm dem kundsta.

Fast han nu intet war/medh gyllenduukbeprydder/
Fast oln i deras Telt/ eij luchta stöna Krydder

Lell fans yarnagot meer/ftlsktMod/»er«ifkßraft/
DdeharlstnzdHchfalt/denhosstaßatnan HM.

Nu wänta werlden pa/ hwad vthgang wille taga
Med deHe harar twa/ som stg ttll strijdm laga:

Dhe mötas med stolt Mod och pa hwar annan jee
Hur den och denhanwH/paplatzenstgbete.

Da snart emellan berg och dalar/
Zlnstaller först sttt folck/ och sedän dem ttll talar:

Wäl an!>ij nuck Tijdh/ at wijsa Dygd och Troo/
Pa del wart lilla tand en GänK ms sätert boc>.

Hm offla haftver dockf/ den grymma Xer»,z Wäria/
War Hustru/ fpäoa sma/ sa jemmerligt>forhärM/

Dhe andra 2«er medh/ h»' dhe ey trampae mdh
War Gudzttnft och war iagt>al en mä hijsna wedh^

Fördenfluld clr nu tijdh/ eii längre meer förhaala/
T>c< stoora Röfwertz' wil man i dagh betala/

At efftertommande stal osi det wltz Ord gee
iLtftlenaraUan chdy atl) annors osiird le<.

Hwem <lr doch eij betant/ dh< Edla Grcrters Sinne/
För dcraS D-lt» mäng/ <a blifwer dcraS Minne/
I heela Werlden qwar / när alla dsö fin toos/
ickr städz fitt Roos.

All iftai, ilgcicnMand harda Berg vpfödde/
Sa täckl/ sa ftodigt Folct/ medh wildiursKiött w<ll giodde/

iät see pa denne Dagh / I wij a Eder Dygd/
Chrt Nampn nl fiörsta Prijs/ war Fiende til Mygo.

Ihaf-



I hafwen här tibHagz/ swar Faligdom mäst tähla/
Eij wäxer »aM Frucht pa Hellebergen hala/

Men nu sa är det Tijdh/ ombyla Gruus och Sand
I Ssiftver och reent Gull/ det aldrastönst iand.

Seer pH dhe Dockor sinä/ dhe liufwa Ktnder weeka/
Des fijna hwijca Hull/ mä eij ens Hierea leeta

Vppä dbe Pärlor mang, vpp« den gyllend Glantz
Dhe s' och waana gaä/ medh Pillarmäst i Dantz.

Men I som hafwen lätt/bali Kiöld och heela lijda/
Fast om den plä' «bland/ i Hiesian nägot swijda/

Nu falter Hielle Modh/ ly nu <lr Tijden när
At wij en Anda see/ pä det trycter här.

M rustel Ever til/ iagh stal Ehr wäl belsna
Medh Godz/medh fioor «sp«a/ ThrManligheelbetröna;

At KWgarallastät/ stuet Exempel/ haa/
Hm' den ehrachtas bsör/ fom häller sigh sa bra'

Seen galt det sott til siaqz/da alla Orter stiöna/
Och Blommors mangfM art/ sinVndergang mast röna

Dbe Hästars starpa Skoor/dhetrampa alt i kraas/
Här hörs eij annat nu/ an Roop/ än Skrijoch Baas.

Det sagra Solms Skeen/ nu börja til at molna/
Drogh pa en Kapa swart/ och mande aldels kolna/

Dhe andre Stternor all/ betäcka sigh t fioor/
Dhe hav etz Lust at se/ den Nödh och Yncka stoor.

Lusst/ Dimba/ Sniö och Negn/ begynna san,nmnblandas/
Den gamola han fnys/ hanfraas/ han andas;

Han sagh vvpa en Plaan/ hur manga wsend' lagh
Mwar enMnadmeer/emellan ysgy ochlagh.

Alt Vlodh sa börja straxt/ den snala lorden suupa/
för l)2rii Wagn/ dhe bästa Hieltar stupa

Han sielfbles sa förskrackt/ M kasta Kn Hast
Som stodh der da beredd/ ochstyndad FMHten mast.

Nar Huftvudh bortoar/ jawtffna Lemmar aUa;
För Hand/ ia manga hundrav falla

D; Som



Som ingen räkna kunv ehl stMades dm Feigd/
Ey stonas nagot Been/ ch far nu en geleid.

Ttl des den mörcka Natt/denGrymheetmande Ma/Dhe som här Flychten togh/ dhe saraallstädz wllla
Bland Skogar och Moras/ bland Bustar/steuiahKlmt/Dtzt mgen medh sitt Hoot/ sa syatt har kunnat ymt.

Men zbsterlandetz Pracht/ detRos/dhe skiöna Skattar/
Det stöftasjämmerligt/ omsattar

Ibland dhe sangar all/ sa flaps o,rii Moor
Hans Hustru/ Bamm sma/war det ey Vnckan ftoor l

v2riuB lärde da/ lHalt wll mtet galla
Storpracht oc yarligtstaat/med tomaKäppar sinällg

Harfdrdms nagotmeer/gHdtßad/ey starckerHrm/Haar aUa chde» gtHrt/slnFtend Okam och <>amu
Stz Biörnen tumlar etz wedh forsta Hammars siage;
v2liuB styndar fort/ betala detta lage/

Langt iftän caspi Haaf/ ftanOyar/ Land och Marct/
Sg fom en stoop hewäpnd machta starck.

När satt/ och sigh i Stilheet hwtzlar
Sa höresfarligtDon/asFMmedhßogar/Pijlar/

1)21iu5 war och medh/ sielf staller hwar en Tropp/
Och seen vpmanar den»/ »nedh Taal och Mrt Hopp.

Mlj är den Dagen nustijner vppa Högde»/
En liuf ock blijder Dool' pa hwilten wij meph Frögden

Stu' htwnas detta alt/ ftm <l' nyligl stiepl/
Eij stal elt Matan Speel/ den gansta Werlden seet-

Hwadh mtdh sin Arm/ h<r traffngl sammanlindc»/
Staliagh pa denne Smnd/ sa stadigt aterbinda,

tij al ett iand/ som i tteehundrad' Hhr
Har' mädt sa myctnwäl/ nu ilte längre siar.

V«rii
«,r«is

V0l«k.

lagh haar wäl giordt min fiijl/ at ingen migh kan siraffa,
Man/ Häst och Wapn nesh/ sa haa, iagh yinnigc stqffa

Stiön
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Slisn Kl«e»lin och alt/ VppH det fisrfia Fält/Sä haar iagh alt mit Folcl/ pH bHfia SHltel Mi
Nu sr det Edee Pliche/ emedan deestal gM»
A» lijda goda Raoh och aldrtgh Model fcllla/

Fast äl«,n6er lyck;/ rcke ha'ett erefligl Nampn/
Ss är han lell' en Karl, blott vchaf Mcnsto Hampn.

När som en lijten Vröms/ har Gadven fin afbruli
Sä fi"s <ij meera qwarl/ Hn Safftan/ som Hr ruei/

raajaf tämli bm/Sä plar den aUgement/ennesilgy Hnda Mg.
Om wij uudetta flagh, rält richtigt tunna winna
OH bltzr alt oh tll töön som wij i iagret sinus.

En obestnfiigh Stalt/ en lrHfligh ymnigh Sleet
Som Fienden har giort sä prHchngt/ swagh och lveet.

BetHl«ker allaslält/nnn Hufiru/ Barnen spHd«
Hur' som det grofwa Folct/ l<K ssymffa/ spolta/ HHda/

Mn Ocln» sangen Hr/ fodd lil en myctin mon/
Til pereen, ö<on««K, nl detta Rijtetz Thron.

ktt sädanl Kunglig, Blodh/ en sädan SlijtiensP^^z,
Den I be»ij<a boör/ all och iydna;

Dhe tänctia pH EhvHielp/ dhe «Hnta pHEHr Tröfl/Dm dhe anropa nu/ medh Sultan och medh »öst.
Ach ftelstr doch mittKisl »thur des Band och Voijorl
Vchm d<l mörcta Huus/ dhe fiygga Fängo-Hoijor/

G«» migh min Panl igen/ det lHr Ehr liena ssAl h«la Werld»ens Cre«/ sigh vndra fial der pu^
lagh lan eij »aala meer/iagh secrhur' Folckt röres/
Hur «lt medh gräfiigt Modh/ sä »ftige sammanfores>Sij waea Gudar dhe, lyltz gee m lyckligh Mijn

PH wätt Allare nn/ och Elden wactert stijn.
Ferdenfluld alla M/nu trHder ftam/ iagh beder/
lagh stal for min Person/ bewijsa »?hr

All Frijheet Stalt och Stuld/ stal lindras nnft iDagh/
At Rtzttl tanmä »Hl/ sä giör iagh denm i«sh.



Om iagh medh Gäsiar smä/härstullt nägot spräta/
Sa lorde iagh i hast/ vppä det Infall rata j

Wij fia vppä den Post/ där Stogar/ Strömmar/ Sky/
Ha' stan«zal omtring/ eij hielper vndan fiy.

Mm see del är eij ach/ pa qwicta Hästen fijta/
Han lclr för brinnand' Eld/ eij Heller Wamel wijta

lagh ock för min Person stal ineec stona migh/
Men fclchm jom en Karl/ del giöre hwar för sigh.

Seen blandas alt t hoop/ man höör dhe Wariorkttnga/
Ctt bäfwand Hierta fick ett mehra vndan springa/

Har baasas lusttgt pa/ sa at det myckna Blod/
Mttt pa dhe Hastars Bröst/ som startta Srrömme. o.

Mang ahrbar <2zv2ilier, i dmne Dhy bortsolnna
02rii stalta Hand/ begynnar och at domna/

Han Wnar! nar han sagh/ atbade Man och HastHa stulpl här och dar/ ty waroch Flychten b^st.
Men kom och straxt lgen/ medH större Machtoch ijftver/
Alt Folck pa basta ssttt/ han wrt t FÄtet drifwer/

Men fij detYalp ey nu/medtruA med trofi/med hoot
Moot sdeysträngaLagd/Vpfawa meerfin Foot.

Den snala I.eopsrcl, mand Viörnen stnder Ma/
Har halp eij meer Hans Kloor/ at mftva/lnumma/bijta/

Hans Krasst blef alt för swagh/ hanmiste alt sitt Modh/
Och lagh älendigh seen/ vtht <m egen Blodh.

Sa lnande pcrlien, sin Myndigheet förloora/
Oariuz war nu död/ vtha' dheHenar stoora/Toghmgen Rijkzms Last/ ty tyden war och nar
At TyckanCroonans Skanck/ nlanat HarMpbär.

När SVnden okas nog/ttarOnskanhontlltager/
Sh dä den stooraGudh/ ett Plalier derpa lager

AfSwerdz Mg/farllgvest/astorst/ ashunger led/Dermedhdenargas bsches ned.



Den Ostre Werldws Deel/ harnudhe
Lls Hwete/ Wijnoch Must/ alt hwnd dem sielf bchagar/

TV ökas KätttM kakt/ LätsurdlZheet mcdH List/
Högftird och PppigtStaat/ dye wMsigh nu wist.

Mm och alt det Wästnd dampa/
Ctt tordc nagon Man/moot denne Hieltcn kampa/
"

MD beela til dhe d!iinen<erB Swand/
Den rumahan/ medh Mord/medh Sward/tned Brand.

Da lardetstackarsFolck/siahnagorluud betänckia/
Enardbc siigopa/ hwadFaran mande skauckia /

För Stälthett m suur Swett/ för Fchhett sahrligh.tijdh/
Alt Frögd-och Gltwie-Liud/ war aldels tmmpatntzdh.

Nar Krtjgct andat wm-/echmgen OlyckzLaga/
Mann meer pa nagon Ort/tyingmtorde waga/

Atröra mecrsiu Ann/moot Staas/
Daredde Wen til/ ath Honom och jm Graafi

Naryon aU Argdeensöml/ M jdm enDmke fiyr/
Dä mar honmdmdast/lmr h«n alt detta fkyp.

Mennärenstiälnmcrbort/nfGalcnstap och Flattia/
Sin goda Krops Natur/ nredb FMech och Kattia/

Sa tarerKiott och Merg/ en rclicl-, swarer Soot/
Frantzoos/ l'oci2Zcr, Steen/dhefinna Man Boot.

Detrvore myckit wal/ettpart sku mindre ftvalia
Och medy sitt slnvngdoms Natter qwnlm/

Ga kcmme bAMeN7antllßtjkftttsDenster))ar/
Det är en Mtt PrMt nar Asnan Grynfortnr.

Dmstoora potc-nZI, som gansta Werlden twinga/
Förmdrade sigh sa/ och dorja sigh förringa /

F>anläten ftökm ttecn/förderfwa sigh har forst
Seenkundeetj alt Wtzn/vthsiäckia meer des Törst.

C Til/



Tll des komoch börja hectan stllla/
Han baar enstoor och Konungcn mbilla

Atdetwargodt n-cepc mooteZ swär Smkdoms Lasi.Dm som ar myckitKranck/ han' drlcke dct lncdh hast.
Han troddehonontwäl/ begynte lnlftlgt supa
Mm straxt vpswallhans Kropp/ochtaffte til Hans smwa /

Han wrala jammerliah/ vthstrackteKropp och Hand/
Han digna aldels nedy/ och gas la vp sin And.'

Ach merkerHonungar/ eij ma t troo dde alla
Som bölja sine Hna/ och eder akalla/

Dfmare danblyr/ ett sadänt farligt GM/
Och hardhehogstaMan/ denstorsta saran sttffc^

Dm karste hanluta pa sin Fötter/
Och hwilar sedän sött/ afmyckit Arbet trötter/

Dhe ftra Huswudm/ vthsprugna as en Owedh/
Dhe röras nagotan/mm ha' ennnga Frcdh.

N2toiien'strax sigh/ tilägna/
Den wtjda sä mand Belelicu3 haqna/

För pcowmec» blef/ enDeel siatt/Til Grcrkeland tyckz och pkiiippuz ha' sin Ratt.
Mm ingm Cnigheet/ sa mnd e defie stassa
Ty stundm war nunar/at Gudh han Wille strassa/

Det stoora Skinnen/ dm orätt och det Suus
Som fores i detLand/ i Stader/ Byar/ Huus.

Rät som ett fagertLof/tllwnxer och aftager:
Djk' som en glsdderRalf/ kan hastigr dltftvamager.

Sä gick det ochnu til/ dm jiolta
Dengvsnfka forst/ menseett/kund man denmtetslj.

FastDagen tyckes
Den gambla Gmstenpla eymyckttmedyoffstämpta/

Han



Han kasiar i elt Graf/ mßotwttg/ yogochtärd/
Hn Bonde medysmplogh/ärlyka anda w^rd.

Sa stillas det tumult/ hwyla/
Det Bullcr och Kumour, det wander af at iM;

Alt war i nagraAhr/ fa tystoch wäl til fredz
Och Folckrt waxtetil/vpfyltelordens Cretz.

Men strax den klara Sool haar gadtpa Högdens Fäste/
Moot Fyra tustnd Ähr/ och taglt seen sit Naste !
I Twillmgarnas Huus/ daklarnavp enstund
Pa hwilken mycklt nyt/ vpwakna ässin Vlund.

Cnarettsindels ttng stat langt och wyda höras
Da mast Naturen jlelss Man ftttKynne röras/

zLnar dye grymma Dmr VNf joaka rätt s«m Faar/
Dä wisi en Fam stoor/ fast mangen forestaär-

Cn Owinna söder nu/ Nva Söner och dheln bada/
Nedsanckcr i en Ströom/ at dhe i ohenna wada/

Sku' drunckna och forga/ och nar det war bestelt/
Sa styndar hon sigh fort/ vp til sitt sorra telt.

Den fasiige Neptun/ til Karleek sigh beweeker/
Medh desse Piltar sinä/ han liufiigen först leeker/

Taar dcm seen pa sin Nygg/ och bär oem strar tLand/
Och lagger dhcm sa wäl/ vppa ohen hwtzta Sand.

Cy glömmer rZui-.uz sigh/ en Vlfskul törsten stilla/
Fick see dhe Gasiar snia/ i gytttan nakna trilla/

Da afett blödigt Stnn/ sa brast des Hiertta här/
Dhen Modren oftvergaf/ dhen haar Vlswinnan kar.

Hon teer sicch meer an gladh/ sigh kröker/ röör sin rumpa/
Och böriar af och an/ i lösa Sanoen stumpa/

Neerfaller pa sin Knä/ och bltjade si mildt/
Hon ynckade sigh sii at Modren dhcm har stildt. ~

Hon sieeker deras Kropp/ och iftan saran denna/
BeftM Me twa; dhe ladz' och henne kanna/
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Hon taar dhcin l sitt Skwöt/ och tö sstt nDe foör
Opwarmer dhcm/ gecr Dij/ och dhcm al! tienster giöl^

Dhe waxa wackert op/ blij stadige och saara/
Fast Sptjsen war dhcm fluw Kll »yntts dhe cij magra/

Dhe halla strax ett Rädb/ at vpM denna Plaan/
Sku Noomopbyggtas fort/dheu wtjdtbcrömbdaStaan^

DhenSku och haa' sitt Nampn/afkomuic. dhenstoora/
Dyen Hielten och dhcu Man/ solu siUlcm haa' förlora/

Pa Fcltet nagotsiagh/ Hans tappra Modigheet/
Bcrömlna hogt och wtjdt/dhcn gansta Werldm weet.

Mt efftertänckllgt ting/ det mgy plä dä begrnnda/
N<ir iagy tllfnlle far/ beskada. detta rundg/

Med°all dtup/deruhr Mnn ieeta bsr/
Alt Rungars Mrtt

hösr.
Det är wal lnyckit swart/ ssn menlng ratt at dhela/
Ty dhe Bcribenccr sielf/ l msnga stycken- fehla/

Doch det som lönligt ar/ det wari hur" det kan/
Det tahlar iaO ey om/ det gar lmgh mtet an.

Th hoo knn ten hast/ alt wascnde justachta/
Hwemkan pa nagra Bladh/ dhe stora ting betmchta/

Dhe Radsiaah/ Optagh/ KrM som ellust ar bekaM
Dyer til behofwes wlst/ dhen största roiianr.

Men som alt detta 6r/ af i.ivii klooka Pemm
Veskriftvtt machta wäl/ salär och Saaken denna.

Nthafoiuniz Styl/ Wvppenbaar och klaar/'
Aff kwro, 'lacito, man bästa Klarnan tanrv

V-Meriuz haar och i M tijdh warit waken/
Sa haar ve,lejus medh/ gjort nogh tll dhenne saken/

Zvrtonii sanntngz Mun och Ord/
Medh tusend andras fteer/ är langoftenkuttglsrd^



Fordenskuld sklmdm iagh/ at tahla cm det nm/Som imct m: ar nembdt/ hwadk t)I"jel mon mecna/Mcdh det ban drömde oni/ det sierde smlla Dmr/
Som bland dhe aydre ttc/ siodh ttstigt vppä Luur. ~

Dcs furltga des kmsst och plumra Sceder/
Dhe chv Hornens Spmr/ dhes stygga Kropp och Leeder/Hwadh dhe betl)da nu/ wll mgh bestrinva sort/

At dcttaWärckctw ma bli förmycket ftort.
Äv det ey undrcm wardt/ vthafdhe Karnor späda/
Opwäxer snart ett Tn!/ som kan ms Hierta glada/

Des Qwtstar/ stiöna Vladh/ desBlommor och des Frucht
Dhe swcttas frau sigh stadz/ en htertans lmfiig Lucht.

Hjjt sinnkts vththast/ sma Foglar/ Nachtergaler/
Och halla sin at I dheKungcns Saler/

Ctt höres Man Sältg/ Ia Diuren trötta nogh/
Dhe stynda Milka sigh/ m vndrr denne Skogh.

Men nar det gammalt blijr/ och Löfwen smaning falna/
Des Herltgheet och Sasst/ des warma börjar kalua/

Da komma Mafkar sma/ förtara Varck och Green/
CH finms mehra mvart/ an torra Stubben seen.

Har pa sa sittm nu/ bad' Ornar/Korpar/Höökar/
Om Nattetijden och/ t>lr mechm fasiigt spökar/

Ia Vgiar/ Vftvar medh/ haa har fin lcek och roo/
Der sörr dhe spaka Dlur/ i Mheet mande boo.

Man kan medhgoda ssial liomz hehla pracht och ahra/
Wäl Wlm wydy etrTrad/ som mande nmmgt bara/

Skwn Frucht och wuda Vladh/ har försten starckerNoot/
Men wtjinar sidan sielft/ och finner iugen boot.

I Konungmnas Wh/ sa lades Rooten starcka/
Den ingeu porcntac, kuud öfweranda sparcka/

dheRadhermrs tydh/ som Radde vthan haat.
>g Beröm/ och had en trefii Smt,

E) M



Fast Klarius lbland/ och sy!l2worogalua/
Sa a dhe i sin Vlodh/ lell druncknad och sörsalna/

fmnes nagon Hroop/sasiäat/sa karsk/ sä fyn/
S«m ch ibland nrsiuk/ och sööer

Nom hafwer hallit stadz sin gambla Scdh och Mmm/
Da han medh hasstigt Modh/ alt Folck ttl stryda mana/

Ty smygcr sighwland/en Smkdom i des Vann/
En rcber lneer an starch gwr Kwppen cnstoor hann.

Doch haar l denne Stadh/ opwunt wackra Manner/Hwars Manligheet och Dygd/ mast heela Werlden mnner/camiiii karsta Troo och Flyt
Twä sclpioncrz Krasst/ och deras stoora Nyt;

Hoo kan berömma rat/ pZpyrii fiiöna Sinne/
Den stoore r2bius, har ett odödeligt Mlnne/

In til pömpeli ttjdh/ hwars Dygd ch taljas kan/
Ty Solen har ey sedt en sadan trafligh Man.

NarLyckan denar storsi/ da ar Olyckan warre/Han som vth öfwer alt/ war da den bästa Hme/
Fan ödet sittförr sigh/ han bleswal /«iii Magh/
CnÄnda han dermedh/vppa sin Lycka sagh.

HansHufwud och gafz t
Han stada det medh Lust/ det rörer och omwander;

Men suekar seen der wedh/ ja faller mangenTaar/
At Hans pampejuz nu/ en snöpligh Cnda saar.

Men luiim saar fort/ medh Swaro alt Folck bestruda/Hans starcke Hielte Mod/ ja torde mgen buda;
IDnMan sa sioor l Rady/enMansä lard ochklOOk/Nu lade pa all Land ett platt odrägllgt Ook.

Han styndar seen medh flijt at taala om alt detta/För sin Seger at beratta/Hur' manaa Konungar/ han har medh wapnens Macht/Til Koms BerömochZtzr/invnderLydna bracht.
Det
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Det vi-utu? strax förtröt inedh ssera des Gescller/Dhe falla au/ och honom »l-dersullcr/
Mhi cn Purpur Duuk/ hansweptes i det Kyf/
Och strax medh inanga styng/siiAnda han sitt M

DerssfblcfGudysagrym/vchofwer deffe Bsdlar/
(Zomdräplt ha sinHnng/dem stels/ des Huns han

,
, ftoflar/

Afdetta har p"-tie, jahar den storsta päre,
) hastsigh dmptt siels/ alt medh sm egen Dart.

hlld seen/ det största Kc°emcnre^,
Och stlllad medk Förstand/ alt Butler/Han stassar Werldcn Roo/ och alla Landstap Fredh/

Ty Fredzens Honung Bald/afHögden steg har ned.
Cn bärer
In ttl enlungfrureen/ der afhon sigh förfarer/Men seen hon hade hört/ at hafwande honar

VthafenHeUghSad/ochGodz Sonhoos sigh bar.
Da frögdadehon sigh/ da började hon siunga Chri.
Cn harttgh Zwns Sang/ medh Hierta och medh Tunga/ st«Zo.<>on Gud/ft>rmootttc;ttg/ftr alt godt/

At den forachtat ar/far och sin ratta Lott. M,
Omsijder klarnar vp/den mcer an stoora Dagen / effeer
Soul giorde vppa dengamble Lagcn/ Sap.

Som fick as Gudh/ dendhe p!-upK«er all/ pelsen
Ha' medh ett enigt Lmdh/ vthropatmedhstoortSkall.

IHimblarftogder Jord med hsgsia Gaman/
Besinner dettaWerck/sigh glader alt ttlsamman/

Gud; Nad ar meer an stoor/hans aldrakarasi Son/
INader sigh wssrtßlstt/ofarma M stoor Mon.

At heela lordensWldd/ssul allestädes höra/
Hwad trafiigt Vnderwarck/ somGudhmttöchtes giöra/



Da blef och alt ihast/ sa wtlligt och
At roopa alstadz vth/ det stora Gudz Kwi<w.

Vland ssM2mcnrch Lmus/sti lys en adcl Stierna/
Den som war Saltgheet/bcbadar nu sa gierna/

Tree stoore wijse Man/ vpp/
At Ma mcdh stoor Frögd GudzSon och alles Hopp.

Cn HaarafCnglar nmng/ i Skyarna sigh wusa
Och medh en harttghNöst/Gudzstoora Nadh bepryja/

Tänckdawartalettdz Skraäl/beLveker Andar all/AthugnaMenlsktan/med Sang med varlig Skall.
Ach Betk!em Ma Stadh/ duarnuworden stöne/
Än som war/ och 63l?yion dm sörre/

DttlOhran nadde eij/ dhe stalta 8210N.5 Hnus/Vthi oin mörcka Wra/ vprandes Werldzens Lms.
Der föddcs/ den hwars Mscht/ sigh alla öfwer vndra/
Den som mcdh bäfwand' Krafft/ i Styen plägar dundr<z/

Da lagh der vppa Strä/ och strija mcdh spcldt iiudh/
Som af stoort wärde w«/ siMN MMNlstta och Gudh.'

Dhe Armar af Hwars Macht/ dhe bckggc ?oler bindas/
I lijeen iilme-Klum dhe här lil saamanlmdasOch bm som clger alt/ och rijkast wara mg/

Taar sigh cn Mcr Säng/ pa idcl Höö och S<ra.
Hwadh Chnstus seen haar lart/ hwad anqest och hwad puna/Han vthstadt haar för migh/ och alla Synder duna;

Hur han medh Segers Krasst/ den harda Döden ssracktDet ar osi Gudi Loch heelt lmfllgm optächt.
Hans lara/ vnderwarck/ ar allonl nogh förkunna/Den Nadh ar vppenbar/ som han ofi haar förunna/Vthaf dhe syra Man/ soul Lv2n°eiii pro/

Predtzka an medh ftijt/ knng om den gmista lord,
Den har pa twtfiar meer/ ma sta sin eqen fabra/lagh ttoor en sadan Sial/ lar platt sörlorat wara/



Dbe kloka HedninWr/ hasst här af en Röst/
Men wH som Chrtstna n/ ha här war enda Tröst.

Msa haTPerldenftdt/dyenrättaH^rmnssmorda/
Den somGudz strnnZa lag/med pynosfwett Mborda/

Dm reenaleffe Root/ dcn Hielten meer an stoor/
Somwnrckau alt i of/ och daglig när off boor.

Du Jude troo man srttt/ ehwadh digh sielfbehagar;
Cn Hedning vchafGull/ och Sölf sigh Gudar lagar/

Cn Turck haar all sin lyt/ satt pa en i^iiomec,
Cn arg förlupen Mmick/ en Hoorkarl meer an siatt.

Tanct pa dhm arga llst/at licn stu halla/
Hans stoora Lögn wtzdh macht/ la man och detta walla/

loftvade siä opp/ nar Ottaynndrad ahr/
lupit i sin Lrey/ och just sin anoa nahr.

Det troordetmma Folck/ sa högt Hans Ord dhe ahra/
Men du och iagh wij blij enfaldlgt wtzdh dhm Ura/

Som ICsus hafwer sagt/ har och sullbordat wist/
Vppa den trldie Dagy/ vpstody han aldrasist.

rl3VlUs, ehwadh han sigk wil twinga/
Sa höör man lell dhe Ord/ vchi Hans Böcker kttnga/

pllatns har korfsiist/ en den man meente da/
war wistGudz S«n/dch mande sielsppstä.

Dochsnartskalbly enDag/daGudskalwal aMiUm/
ftan sitt Damb/dendä yans yetga lpMia/

trodt och söktmedhM/ochisitHlerta weet/
AtChrlstusarGudzSott/hanhaarslttSallgheet.

Sij dtlla är den Sttem som »ftan Hogden lnlla/
Dm HldningamasRädh/ sirmörcta och förwllls/



Nebu««li,e«l sagh/Hut' chan »ppH,'cn'Smnd/
Alt RijtscnS Pr«che ocl> Prääl n.dfrosi^dc, Gmild,

ZH han är wist och blrjr// dcn omdrömdc
<iöom i en Menstio H.w.lm, Wcrld.n doindc/

Dm som Gudh Fadcr g..f, a!l Hhm/ och Macbt
War Broor/ Gud; Son soin sö« «r sagt.

Sen fran Dödh/ m Tijder/
Star l<c>m j största ftoor och tngm Mootgang lyder/

Des war stoor/ as Rykedom och Gull/As alstiöns Harltgheel/wor' alla Wmcklar sull.
Deel/ det bastä/

Dhe maste tahla nu/ at Kom stu hoos dem Ma/Alt Folck fran 'rauruz Berg/ jran m«-, FlodenFran nftven ja/ betala htzt fin Skatt.
Moot sielfwa Stadzens Pracht/war forttnMDm skeen af klaar/ chtorde nagonsprinaa/

Whöfwer dmne Wall/ den war st högh och starchAt här emoot war som deu tleena Ntrck.
Nu nar dhe bästa Man/ en donNannnNampllkunm'/
Uo„l>sMs der näst/ dhe ha fin Hnda hunni

Cn träfligh Valentin, da han bleshasngt dödh/Da rakade och K«m, vthi den största Mdh.
Isra den kalla Nord/dhe farlt Göther ööras/)he vhr sinaKotzor roras/Dhe stijga vthi hast/ vthöfwer Berg/
Da fir i»lien. för Luft en annan Farg.

Ratt st>m en Bafwer pla detttiockasi RootafwgDt/
Sa börja det l»2stie, nll Mgrmg nederhugga /

Straxfollo Vladm af/ strax torckades des Must/För allehanda Frögdhörs liinuner/Owaal och Pust.
Sa lagh itkien, som för) ja kostli brassa/Des Frucht och Blommor all/ sörwandlades i Asta/



Sn mtet fittnes til/ det icke haar sitt Sdrg
Nar Doden trangersigh/ mom ens fasta Borg.

Ach »om som war sa stalt/bortmister nu sin Prydna/
Dhe Landstap som en tijdh/ haar dm bewyjt all Lydna/

Opsaijasitt l>2loii,da stod den tomua Stadh/
Sa ödesom ettTraa/som misthaarSafft och Bladh.

Cij Wille Engeland ttl meer segla/
aftven sa/ ha' ingen Lust atspeczla

Sigh vthi denne Gööl/ och heelt sirstorde Ort/
Dhe reesa dm förby/ ttl andra lander sort.

Sä lades Wapnen nedh all Händel och asstäres/
Ia deela Rytet slelfVthassm Cyngd ftrtares/

Det lilla Hornet da/ det grodde vthi Hafi/ ckri
Brööt sort bhe andm bort/ och blef seen sittiand sast. H«

nu rat wed/ bessriftva alldmLaga/
Bom brann baö här och dar/ sirtclrde dhem som waga/

Bekiänna Christi Nampn/ sij da vpgick den Dagh.
At kom/ alt medh sin styggheeh Lagh.

lktt Spoke kan ratjnart/ enftvagan Mennskmfafa/
Meu nar twa diefiar dhe dar grnfiigt bsr/a raasiz/

K 7 a dafwar La?:d ochFolcö troo fritt denblekadsd/
Sku e»i sa skrämma digh somdetmejämmers Nsd.

Dm ma Turckm ar/som vthi Öster sitter/Dm andra päftven sielf/ som aldng hora gitter/Hwad Gudh han haar bemlt/ Hans Ord detssönavanr/Kullkastar allastadz/ och mtet Samweet haar.
lag wil etj tahla om/ hwad wäsend alchdh finnes/Antechnadt har och dur/ iagh för migh wal ttl minnes/Dhe gamble Turckars streck / och manga Pafwers Mord/Alt f'adant ar nogh kunt/ knng oin drn lvyda lord.

Hwad



Hwad seenfran I.utllei-z tijdh/ iSpanien/ Franckerttke/
I Paland/ Cngeland/ ärstiedt/ haareijsinMe/

Som Kellcionei- lnang/ bewlttna nog och fast/Dem iagh eij htnner til/ anteckna sa i haft.Ia desse bada twä dhe törsta dagli swara/Will lasta städz sinMunn/medhChristnasVlodochTara /
Mm Skökan vtht Nom / hon brukar Hartit mast
Dhe Purpur ErsttteMän/ somökadenne Päst.

Hr det ett klagan wardt/ nm man det ehi begrata/
Dem Cyristus Cronan geer/ dhe aro nu ja kata/

SomFaa sommoichannml/men siarftenStafwaltknll/
Och blander ja sitt Mlslk/l st«fft/tSand ochMull.

Mm fij/ iagh gar sorlangt/ min Sinnen Cder sanckar/
Nu stillen eder Fart/ och kasten md wart Anctar/lagh seer ett farligt Haaf/ och der dhe klippormang

Dijt haar iagh intet lust/ at segla dmne gang.
Men om nu nagon ar/ som wil den siö bewandra/Til Styret satte strart/ eller andra/

Som Seglation forsta/ och komina wal til pas/
Bieici2nu« lar och blij/ den wiVaste d<>mp2ss.

Doch stal man dtt-as Skrisst/ rattwarligenhantera/
Den detra intet wN/ han är och straxt «x^^,

Cn blotter Keiation, dm haar en lyten Krasst
Men märckia alt Försiagh/ det ar den ratta Sasst.

Sä haftva wy nu ftdt/ hwad marckeliga
Medy stort Bersmha' whst/defym potentarer,

dhe män/ som Gudyvphsijerhar/
Dem fäfangt bltjr altßady/ jomeHafHsgden är.
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Ctt wanta wy nu an/ at Domarmssal komma/
Medh Ahra och : och ftalla alla FromlM/

Dl)e Gmtti wekors Taal/ yar snart en Hnda fää
Mt Sluutpa ondt och godt/ larwy ochyaftva da.

Da Kommer medh stoor Macht/ Basuneklang och dundrar/
At hcela Werldens Creh/ sigh öfwer det forundrar/

Da öpnas Gnsster all/ dhe döda träda ftam/
Dhe Goda tll sin Frögd/ dhe Onda ttl sin Skam.

Ett Haarstrij lärer da/och Engels röster klmga/
Sa at all Werdsiigt staat/ ar der emootfor ringa/

At lijknas wtzd den Skrud/ och wijdh den stora Pracht/
Som HERren Zebaoth/ han forer medh sin Macht.

Da han i Skyen faar/ dhe Lefwandes och Döda/
At dömmaFrommom Tröst/ dhe Onda at föröda/

Hwar Heligh blifwer da/ ttl sin förtienster lönt/
I HERrans Helga Högd/ medh harlig Crona krönt.

Ennyttiesusaiem, larda asParlorblanckia/
Asreenare an Werldenhon kan tanma

Des Gator af des Huus af reenast Steen/
Etz finnes en vemanc ja glttMgh stär och reen.

Achhwadfor-barligheetlardenna Stadh förgylla!
Ach hwadh for en lar wara Smnen Ma!

War Oqon stada har/ alt det som a' S sttönt
War Lucht förnötzer det/ som wtjch strra ront.

En ewiqhKlarheet W i detta Gudoms Huust/
Tn Ewiqheetens Eld/ vptander detta Ltufe.

„

Bär är en ewigh War/ den ingen Winter kall/
Förandrarmed fin Storm/Sniö/mörcker/Smell och Gnall>
a Ewigheetens Sool/ sta har sitt Ansicht wusa
>ensom dhe EnglaraN/stu wörda/chm/ prW;
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Det nyja 6rw2ment, fa wij den TimmcM see
Der dhe pwpkctcr all/ sigh t sitt samqwem tee.

Gudz Son war bögsta Präst/skal der för osi predika/
Dm sromma -Yelaons boop/ laroch sa karligt fijka

At mga ofi i Fampn/ at fagna osi sa wäl/
War Kropp bemöter der sin fordom trogna Sml.

War Möda/ wart Vcswar/ warLasi i denna Werlden
Alt Trosi/ altTrugh/alt Hoot/ochsäden swaga Flärdcn

Är im förswunnenplatt/ en ewigh Frijheetz Frögd/
Gör da en saltgh Sial/ ja harltgen sömögd.

Brudgumen lärer da sin trogna Vrudh onlfamna/
Och hon sa lmfligt wal/,i största Gladien hamna/

Hon har da recnt astladt/sin Skröpttghech Piruuk /

OH Madt sigh lgm/ den aldrafimast Duuk.
Nu lofwe HCNransNmnpn/ althwadsomlordenhöllier/
Du wijda brusanv Hans/ lat frasa dijna BoUior/
I Kungar stigm nedh/ ehr Gyllend Stool /

Och wörden niedh Kespclli, Ratsardlgheetens Sool.
Ia lofwen HCRrans Nampn/ Berg/Daler/Ängmr/ skoger/
All Flfki Strömmar kall/ Chr sort ttlsamman soger/
I Leyon waker vp / all Foglar ederRöst.
Nu lagen hastigt ttl/ at prijsii Gudh war Tröst.

Du stora Helgedom/ din Hariigheet böör lofwa/
Den dlgh och migh haar gedt dhen alorastörsta Gaswa/

At kunna: reen Two/ beprzM Cymstt Nampn/
HansDod Hans dmpa jar/arofenrrygger^ambn.

Ach loswer HERrans Ziaulpnmedh Harporoch
Mcdh stwn Basuncklaug/ i alla HEnars Sahler/Ia du gemena Hoop/ ttllaga och dm Mun

At loswa ödnuuk den / d<gh hiclper allan snmd.
M



M det som anda haar/ stall alla thtder Ähra
Den stora HCNren GUdh/ som kan i hast förfära/

Den stygga Lellii, och lindra alt Beswar/
Nar Merlden narrar of/ blhr han allena när.

O store Glldh/ som ost haar lärt vthleta/
Som all din HemKgheet/ haar lätit ofi sa weta/

Medh det til Ahm tHn egenteligh wist höör
OchKonungar försigh tdenna Werlden gör.

Sy SoolenZ svns chmeer medhsine Stralar skijna/
Och Mänm gar nu vp/ medh manga Tärnor fiina

Ia «cbe ropar och/ kom kom nu sort i Säng/
lagh ssal digh söftva straxt/mm lilla trötta Dreng.

Cmedan laghnu sa/ tilHwtzla bltswer kalla/
Tysamckar iagh iyoop/min Sinnen som ha ralla

Och gar som i en Hambn/ medhfullan FaartochWinn/Der mgh da medh en hast/ taar alla Seglen inn.
Och staller migh ttl^Roo/nt muta nagon Hwijhla
Sa länge Lussteu rörs/ och stoora Wadren tzhla,

Men mercker iagh igen/ at Vnfftcn nöije fann /
Tor iagh an gee lmgh vth/ och pröfwa hwadiagh kan.

Imedler MH god natt/ iagh wil min Gudh först losiva/
Och sedän ta' en Vlnnd/ och nagot lytet sofwa/lagh tanner mighsielfbaft/ ochweet wäl min natu,-,

Sex Tchnmrära nogy/och fordye lata Dtunr.
Om Gudh behagar seen migh ater an vpwacka/
Skaliagh en l»c>litic bessriswa och vptacka

Vppa wärt Swanffa Spraak; iagh finner Warke nogh,
Pä vavicK höga Bergh/ och Kunga Böckrens Skogh.

Mm limwa min (3rotius och fieera/
Hoo a som icke wilwar ruffenäork werdera i
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srätt pai-NaM Kttttt/ och »occalin! Vook/
ar tagh en god cklcus-i, heel wichtlgh/ wtzs och klook/

Altstal iagh iden Skrisst/anteckna och dem lara
Som willia remtoch klart/en poiine här ahra/

Förlatra deij der pa han weet/
Och den ftan c«liibus hwadhttenarm rökr.

Ty somiagh hafwer tänckt/ min Foot chmera röra/
Fran denna Tyscheeh Roo wil iagh saPannan sora/

ANaghwarVngdom kar stal althtdh wM det
Som tienligt är och gott/ och lntet tröttas wedh.

Ia Baiomon en Kung/ da meer an wisiigt sade/
At ha l Roo en byt/ arbattve an man hade

De storaläckm Bord/ vpftlt medh och pust
I GttdhochDygdbestar/warbasta Roo ochLust.


