












Ofwer dft Uegemnde Owor-
Mächtigste Uwensta Wapsteters Wongl

WjMager/ 1680.

) eilona bort / lätt aff dukyne at strijda'.
Du som Twedrächt plä kring heela Werlden

.sprijda/
Du Lömffa rriz wijk/M AngzlanPust och Klagh
O Liustns Fader/ey beswäm denna Dagh!

H hwilken Leyon vthi Norden/
Sn Drottning som ey har sin Lijke här pä lorden

ISäng och Säte taar.Du Himmels Ronung Dn
Wälsigna dätta PAAR l bekröna dhesse LVV

Medh wähl/ Lät dhem til witties tienä
lord/ Himmel, Böttia/Lufft! Änett min GUdh strlllna:

Gör Lree aff Lu! See og en priny/ en ftam,
LättSwea Stychelblijwidh c^Ki<HH« och

)( Fftver



OfwerMmnes Wpß dm Gwv
Mchtigste Uwea Wwttningz solenne ochmycket prächtiga Intaght dhes Kongl. StadhStockholm / som stedde dm 24 Novcmbriz 1680 vnderalt Fädernes-Landetz innerlige Frsgd- och Fägne«Sräm-

mor/ sampt ett o-vphörligit /»^^/H

Nordens Moder ! see i Nader an bur' alla
SweaiGötha,Land/ som vnderdanigst falla

Ehr Hsga Majestet mcd Voo och Vloo til Foot/Sampt med ett Fägne-strij sin Drottning taa
emoot!

Här är'/ at intet ma pa Lust och Glädie ftela
Trumpeter/ Sinctor/SMtt/ Wij siunga/ flä och speela

Pä Stränger/ Malm och Skin; Den Somar-gröna ?an
Bläs vp sin FälKSchalmey och groswa vulcian.

Dhen Store cäk'i.sielff/ dheSwenffas Enda Fader/<>an fägnar sin Gemahl! All Hopen teer sigh glader,
Och önstar, gsr V Gudh ock SUI/Dhes pttrp«r nalka sigh statt mgen Ohckz Qwall!

Oswer



Dfwer Mogst-Vemcke Mennw
Wongl. Wap:tz längst ästundade bärliga och(Glorwördigst i Äminnclse) dolcnnaCbrsningz-Fäst /som straxt dher vppa lpaeligen fölgde den t samma
Mänadt,- Hwar widb beela SwerigesRijke medh all vnder-

danigst vevorion dhes hiertelige Gamman och o«änolin
fördubblade Lyctöustningar innerligen yttrade.

nu den Chronan an / Stormachtigsie
elliest ingen/ O^Hrhäsne^ertiginna/

At bära wärdigh fans / Tagh an det Perle-GullWärt Swea offrar som en längst förloswad Skull!
Vestijg dhe Götbers Thron/ som liufiin lclrer grönffa
Och widga vth sin Slam! Da stecr Osi dhet Wij önssa

Om innan Ahret kring och äter börjat är/
Ba den sin He«-Fahrs Nampn/ och Fru-Mors

Tycke bär
Vestadar Werldzens Liuus! Gift Du som alt ransakar
Hwars AUmacht städze om dhe Rrsnte <>uftved' wakar

At wgb enst qwäda mä medhFrögd och Fägna stoor/
Hzmmel tack l är dybbelt Rljkzens Moor.

)(2. Oftver



Ofwer Måns Mongl. MpF
Wen Utoormächtigste Murstes och

Mcrres/

Hm Mosstes
Swmges / Göthes och Wändes :c. :c. :c.

Med Gudz Mder Regerande Allernadigste Ko-
NUNgzAUatzi^leckMe.

DMUM seer du Bild/ den Store c^ll.'i.B

Nordens Fader eryckt i deeca Gpllen-
Stpcke!

Alt hwadDu seer ar en Personlig Mapestttt /

MOicke och Uonarch hwars
LWingmweet.



Un ofwer MWöem^Mms
Wongl. Wap:tz WMldning

tilMst.
Htt som ditt mnckand' Skepp i liufiigh LUgna

Wind-och Wädrens Naas kring om Din
GrönHor yrde/

Hwars Digh / Swea / Seger wan
Den see med wsrdnad här i dhennaMaltting ann/

Sä wijftr sigh til Häst dheGsthers ffsna Fsrste,
Hwem wil wäl Swerje el' dhes Gröntzor biuda harm

Som wäldigt styddas/nD til Gudh hin Mwigt«storste,'
Aff dhen Stormächtigste sin Konungc^ko^s

)(3 Ffwer



Kfwer Hennes OonA NaM
Den Woormächtigste Mögborne Murstin-

Sweriges/ Göthes och Wändes :c.
:c, ec. Allernadigste Encke-DrottNittgj

och Stora Fm-Wohrs
Affbildmng.

star den Swcrje ma sin Stora Moder kalla/
MJ» Den Nongl. Purpur/ och en Kongl. Crona

Sampt affen Rongl. Bädd en RONVNG
afiat haar/

Hwars sceprer Götha-Mcln til Foot och Lydno fatta/
Dhes haff/näst Gudh/ all Tack som Swerje kom i Floor
Hch Rijket gass enFAHR/O Drottning Sto-

ra MOORI
Oftver



Ofwer Hmnes OonL MM
Den Wormcichtigste Mögborne Murstin-
nasoch Mruus/ Mm Ul.V.ic:H

Sweriges/ Göthes och Wändes
tc. :c. :c. Allernadigste Regerande

Drottningz Affsatz
iK4eäMe.

nedh ditt Koger/ sänck/ du hurtige oiauH

Din rasta Pijcq / och biudh Fru Venuz äswen sH
Sampt medh Minerva, at ja intet llingre ga/

Förr än j alla Tree / som vnderdänigst stahna-
widh wär Bild/ här finner sighiKTIV

Shr alleftmman Gett.Ztn



An öfwer MoWenute Mennes
Wongl.Wap:tz Wffbildningi dhes

Kröningz llabit.

digh widh denna Say medh styldig wördnat

star lVar Store Drottning oc
Rijhens MOOR! Leilana räanar här

För ögne«Strähl/ och Kkvon blödigh clr.

Du sijr at Hennes Lijss en Ronglig purpur tclcker/,
At Swerjes (pyna a dhes hsga Hwirftvel stär/

Och hur' wär stränga Nord sin Stalta scep«r sträcker/
Smnpt nedrigt lutar för dhes Tree-Bekrsnte <>äär.

öswer



Ufwer Måns Mongl-Mög-Mech

Printz LARK
Hm XII.

Här stäl( turopa biud all öft-ig I)urpurwijka!)
MnMttig/bohren Unntz til Uwea-

Uijkes Wohl
M dhe Swrmachttgste

M Uordws Achr och Wchr/'
Uil Mrldzens duUg OoA



W!hen Mllrchleuchtigste MögMome Wrintz
ocb Herre/

Den FoMe /

Swenges/Göthes och Wandes/igenomGudz
Mder/Hög-borne Printz och Arff-Fnrste/ Stoor-
Furste til Finland / Hertigh vthi Skane / Estland /
Lijfiand/ Carelen / Vrehmm - Vcrden / Stettin-
Pommern/ Cassubcn och Wanden/ Furste til Ru-
gcn/ Herre öftver IngermanlandochWitzmar; Säoch Psallz-Greswe widh Rhein i Veyern/til

Gulich/ Cleve och Bergen
Hertigh:c. :c.

Min Allernädigste Printz och Herre /

Näde/Lycka!Li,ss/och en Mwigh Seger affMdcnes och Fredzens Fader /



NUborneMrintz
AllernadigsteHerre.

dhtt o-öftvttwinncliga
'SwMge, Wn Vhr-
minesocHcdnaTijderhaar

ilckgnat figsram ftrheela den ösrigeWerldm/
X en



en dbervthi
at dbes StMcl immerfort / halst dhe nplig-
ste Tijderna tilbaka / haar sallit pä incom-
paradle, intet mindre til Gemöthernes äi-
vinitö, sn elliest dheras keroista Tappre
Wäsend/ fördreffeliga Mieltar / Mni

Nög-Weetz Hög-lafligst
i äminnelse Lorfäder/ och nu mehra
söre-lpsande odödelige Stora
pel; Hwar til allenast dhet kan WW ett
krafftigt Wittne / at i Mnge! aff mfodde
Fcridenter, ( Meles dhem soM dhet i sitt
Mder-Sprak bordt göra) dhen elliest ast
wund- sluka och förttutna Werlden/ til ett be-
römmeligit Vthroop aff sa oförliffelige/ dhes

aw



andraHuswuden ocöstver-Herrar widt öfwer-
Ugne?uissencer, har mast anwändaKsrnan
affallsinWaltaligheetochHöga koesij: List-
wäl/ ehmu sördreffeliga dhe ftamsahrne Tijder
och warit / sä haswa dhe Hnda intet kunnat
lembna dhet Ampne til fin MyMä^!aN
MedlMwiMetM/ somwär Älder in-

tet vthan Bestöttelse och Mwndran ju Ungre
jumeer och sast dagcligen seer opp-och tilwäxa.
IdbetMwttMnuvnder fin StormHch-
tigste Regerande , W:rs Mongl.
Mg-Weetz Högt-älsteliga Glorwördigste
Oerr - Uaders / Alles Wär Aller-
nadigstt Konungz ochHerres/sä obestrifliga
som aldrig tiMest prGige NWMiNg/

)(2 - (hwil.



(hwMen dhen Aldrahögste Gudell görc lang-
ligh och Wälsignad!) Sa mpcket öfwerstij-,
ger sig sieW/ som dhet tilsörcnde haar öswcr-
gättdheandre Wäldigheter öswer heela Chri-
stenheeten. Saatwidh jliM öswcrftöd och
en sa osiiyeligh adonäenco affMtejM och
Oteltinner hoosos;/ sampt dcrasDödlig-
hcten twtzande Egenstaper och Briffter/ allena
Sparsamheten pa en behörig pudlicacion der
aff/ medelst hurtiga Sinnen och en stickcligh
Fiäder/ dthi Watt Vhr-gambla och prächtige
AweNM Hielte-Sprak/srhögeligentil at
fakna/ hlvar öswer DmbwälCffter-komsten in-
tet mindre lstrer klaga och otählas/ än den altist
tilTadlan bensgne Wcrldcn fig der wed msrc-

ttli-



ligen warder. Menllagdriff-
wcr för
ta Wärck och mitt förehaswande/ som är al-
lenast för denna gangen at i diupaste vnderdä-
nigheet nedlaggia til Uongl. Mög-Meetz
Fötter Förstlingen aff min SINAE- AF-
WsL/ bestaende i Tanckar som intet äro War
nu wahrande och clnderliga
Tisth pa Ähret
i lijfa vnderdanigheet Wigh förbchället/ at i
Längden/wil Gudb/vndcrdanigst inkomma
medh en fullkombligare ftmpt mehm mogen
Frucht/ hwar aff och den Mu ofödda Werlden
lärer bliswa för-ahnlatm dhet be-swigade och
ärfftcligen pa MMonA Nög-Ueet ftllna

X Stora



Stom Hielte-Nampnet med j
all äevotVprckan aller-vnderdänigst atwör-
da och be-ahra; Sedän hon nu mcdh vndran
förstädtj buru dhen
ahnborna Purpur/sampt Höga Konungzlige
littel, vti Wongl. NögHeet o-sndeli-
gen sr worden sörökt och förmehrad; Hwar til
den Höga Himel! Aff hwilkens Znnest sa ett
bswer-dreffeligit capitabl, wid denHwM-
Ike WtsestttMoch til NordensStprel-

se/ nedlagt sr / all fin wärckeligheet och reena
mliuSnce mildeligen täcktes förlshna: (Gudh

giff Konungenom Tin Dom / och TinaRättftrdigheet
Ko-



DMUjMNs DM> han ma sora
titt Folck til Rattserdighect/ och hielpa tina Elenda:
Fridhwari in om Hans Murar/ochLpcka m om Hans
Pallatz! HERren beklade Hans Fiender medh Stan,/
och late Hans Crona blomstras öswer hansHufwud:)
Jagh stannar här widh/ och önstar til ett
Sluutaller-vnderdanigast VMongl.Mög-
Meet ett i alla matto HW/ D^tFt
och UrogdefuV gove Mtt Uft l

mcdh o-sndeliga dher pa Mjande

M/ OegersMme ochmächtW
HPtt! Sasom dm dhcr/i Wc affmin

alig-



Niande vnderdnnigstaSkpldigheet/zroO in
i min Dödh ftamhärdar

Wller-Mdigste Nögborne Wrintz
och Mcrrc

OonF. Mögftttz

BahUUsden3l)ecemb.

Hll<rvnderszhn.<bVmiurasseAo»»plichttgste «ien««



Mnnchlie.
MMLUij haa nu seglat nog kring Werldzens willaKyster/
WMzMDer och vnder-gäng sigh kalla Broor och

Hwars högsta Nöye o§ dock aldrighnöya kan:
Nu vp I^elpomene! Drag Nya Stränger ann

Och qwäd en annan Thon,- Lät nu ey mindre glimma
Din sota Drifft / än widh mm späda Barnes Timma/

Dä ett/ iagh weet ey hwad/migh Hand och Sinnen dreff/
Och iagh en Manligh Verg meoh swaga Fingrar streff.

Da Opit? war min Lust och QlypKmz min Gamman /

Dä iagh medh Wördnad sagh och jram för allttsamman
Verömde EEN/ som i sitt Swenffa Moder-TaaN H'.
Skreff ogemeent/ men hölt jmFiäder aldrig

Hm' offta satt iagh medh en mehr än Bamsiig ijfwer
Och laas hwad Konsarcl.Carxoch Quanni striswer/

Sampt elliest andra aff poerer. drefiigt Folck/
Och i altsammans war iagh sielff lrin egen Tolck.

A War



War dbet ep/Mab'us iagh sagh sa böga Sinne-3ostfr/
Mltt Uthroop lnangen gäng/ H Swerje adla Moster.'

Hwij at din ssöna Grund dock inga SKALLDER bar s
Som Kll pa tuscnd Godt en lyctligy Mooer ar;

Du/affhwars Märg och Vlodh dbe SwenffeHieltar stama
För oförlijkligt Folct en oförttikligh Amma/

Hwij/ sager iagh/at sa en högh och HimmelstPant,
All Nordens Drottning / digh är lljk' so,n oberantt

Dock Tljdcn! Tijden är som dhet allena wällitl
Sigy haswandcs dher medh btffedlin sörbehällit

At offra dtgh / bwadb aff dhe andre ingen fätt/
En wäUighBror-Deelmoot en lagom S^ster^Lätt.

Dhes beer iagh/ I som aff Odödlighetens Crona
Flatteren Ehr/ at I wött Land och Määl förffona

Och hällen inne medb all Smädzel: Äfwen I
Dra sielffEhrt Uhrsprung vhr dhetgröffsta Barbarij/,

Hch ftaga wittra Werldzens Lycka
Är blcsiven mäst ftan Bord ochßänct/ tee Käpp och Krycka

Dömd/bannad och bessärd; Förbastcn cy / iagh beer/
DheLardesOde ar err stadiZt OpochNcer/

Skul



Sknll' Swenssen iväl aff Art tilWettoch Slögd benägen
Alt ewigt finna sigh om jä enStatt förlägen?

Ney Wänner/ säkert Ney i Wär poesij är seen/
Dock troo migh ftitt/ hon blijr dhen prächtigasteSteen/

Dhen yppersta luvee! vthi Ehrt Ehre-Smycke:
Och när nu Ttjdzens Hand lär striswa vth sitt Tycke

Här om/dä stu j see Ehr Hdra stattas stoor/
Men wär än större/ Mäh'nshon öswergär sinMoor-

Och dhen bon flyter aff'. -«Hwart HM/ mwSäng-Gudinnal
Wij ga här alt sorbredt och tyckes lijk' som spinna

Ett Afwundz-Giller medh dhen spotffa öswer-Skrifft;
On kahl och HM Mss ölijr seent el' sällan Mt.

Hwad wil och Saul bland dhe öfrige Propheter?
El' Srvensten giord til Stridz hoos Sinwrijke poec« 5

och til at gee här om/ sin Mening rundt och rätt/Man weet/ ja wäl/ hwad godt dher fins i Nazarethl
Tildhet/ochdyMt/ffuwij alt i Längden swara/Sä snart dhen här och dher förströdda Sinne-Skam

Sigh hämptar ater in/ och en erkläckligh PustBlaäs vp igen dhen när sörgängna Dichtt-Lust.A 2. Nn



Nu lät osi enderst blij innom dhe stadde Skranckar/
Och sta här en pa Sinnen/Hogh och Tanctar/

Mähns wij en lijten Stund ga i wärt egit sielss
Och mätä Faarten aff dhen mörcta Charons Elff.s noll)

Mäh'ns wij dhet siätta a war MenstWeet sä sachta
Och dhet oändli O? wär Ewigheet/ betmchta;

Wart Intet och wart Alt/ wart Ämpne och war Löön
I Lljswet eller (Ach! dhen grymmaSwaswel^Siön.

Här borde wäl/dhet längst och offta bthfäst bliswit/
Betalas sörst: Dock gör cin Tijden / dhen dher driswit

Ost här til/ äswen nu war Timma alt-förkort;
Tllsredz >teipcimcne! Dhet stal ey glömmas bort/

Wij ffu / och war du ost ett Wittne / Höga Himmel!
(Vort bleeka Afwund/ du war Sinne-Pest och Swimmel)

Som lofwat är/medh en förstärckt och stadig Hand
Omständlin stildra aff wärt ädla Foster«Land.

Wij stu dhe Göthcrs Nampn dhes Hieltar och Hieltinner /

Dhls Piltar/ dryga Män/ och fagra Danne-Qwinner
Verömlin ropa vth/ och sättiä vp en Skrifft
Som troharTijden/ och alt TijdemesFsrMt.

Dher-



Dhw mcdelst til at na beqwähma LäglighM/
Som vnderdänigst om dhe Swenste Mayesteter/

(I Me ass dhen Plicht och Skyldigheet off draar)
At strtswa dhet/ hwar ast och effter- Werlden haar>

Medh wördna til at see/ hm' ost och wara Städer
Haar aldrigh nansin seeltz pa Drattar/ Landzens Fäder/

Alt seh'n warFoster-Faarsattsielss dhenFierde Man/ l/.rw.)

Och gaustaWerlden war ett Watt'n vthan Stran

I StraffesFlodens Tijdh«- Seen Gotberna/ett
Affheela lorden/medh och Dunders

Sigh flogo in/ och trotz dhcs Himmel- botandßärg/
Vthi InKen, hwars Kärna/ Must och Märg

Osi Soldoch Mnta gass. Oöfwerwundna Siälar.»
Ett Folck/ somaldrigh wist' hwadhTrälar

El' Slafwer war/ för: än Ebr Wclrja wälleligh
Hm ftija N?ajien Twang och kuftva vnder sigh.

I beeta än en Skräck för dhen i.2tinffa Wärlden/
Och stönt I alla giordt dhen all-gemena Färden/

Sä lcfwer lcll ass Ehr igm en härdad Art /

Ett Folck til Nopdcns Skärm och Styrelse bespart.
A 3 Veröm-



Verömligt aff dhes Modh och Manneliga vacär.
Verömligare Mäh'ns dhet List och Lattheet haters

Och altijdh hatat haar- Men än berömligast,
För dhet sigh bördat affallHedendommens«Last«

OchMörckzens willaWärck/ sa at fran MoonsinsSpänar
Nu Swerje/ HlmmelTact! Dhen rätte GUden tiänar/

(Thron
Som wärdes lagt kring - om dhes Purpm/Slott och
AffSeger/Lycka/ Lijff/ en härligh (iuarni^on.

Som Wij och bcdie än/ at Du ä alla Kanter
Aff dina/ FredzensGudh/dhe Himmelste Drabanter/

Förordnar nädeligh en starck och wäldigh Wacht/
DhlN Ewigt geer päOst och wara Gräntzer acht!

Dhes me<r än Treesfalt säll/all Nordens Sool och Spegels
War stta Foster-Moor / wij stu medh stwua Segel/

Wij stu för fulla Skööt snart ställa ann wärt Lopp/
Och iftanDagzensQwäll tilsdher han rinner opp/

Ditt Loff-Oro breda vth.- Dhet stal ey tystat blijfwa/
Men öfwer Werldzligh Latt medh kynnigtLynne klijswa/

la/päcka Grufft och Grass/ ditt Minne stal bestä
Sä länge Mana/ Sool/ i sinä Tiensier ga.

Men



Men hwar til docksa bredt omMorgonda'n at ropa 3
Hwar til sin Sysile-mängdalt pä en Tijdh at hopal

Dbcn man är owis omi 'lsa! Lät osi strax der -an!
Lät otz bcgynna nu/ och wärtta hwad wlj kan»

(Menlng?
Wär Mening är dock godh«« »ela8! Hwadh Wärct? Hwa
Hwad Alti n>.r N)ll och Nan ey haswa sin Förenmg.

Dben som en owiff ock bekajadh sienna fssr'/
Han skritwer altijdh stätt och aldrigh som sig bssr.

Här fordras ftija Daar och Sorge-lKstTtmmar/
At ingen Tryct el' Träng ost vthi Wägen stimmar.

Här wil en stilla Redd dherintet Buller tristz-
Mähns at warr Sinne Mhr aff sinä Wichter driffz-

Här wtl -« Mm fafängt Wärck at mycke-eenwijstPMta
Mcdh TijdzensEcnwijtzheet: Lät ch bestcdlinsiuta

Dbct alt sin säkra Stnnd och stadda Wäxel weet.
Teer sigh.vär Lytta stönt sörbtsttad/ Harm-Förtreet'

Vedrägb-och Aftvundz«M«- dhet gar altsamansöfwer-,
°ls2! Fort föl'n Ode otz och ohctta nu bcröswer!

Wij fiychta i wär Skrisst/ ty ma och 3ittlen blij
Dher aff:Ln blkLmbmdh

,
' Halt



Hält stilla mitt Förnusst / lät osi medh fiijt ransakaWart Wäsende/ och om wij sinmra eller waka/
Kom söök/ om du och far bland alt som wistas här
Dhet Tijdzens blancta Tand ey sargar och sörtär'.-

Lysstvpp din Ogon/ see äth Söder/ Wästoch Norden/
Vetrachta alt i hoop/ Eld/ Watnet/ Lufft och lorden/

Dhen runda Werldzens Widd medh alt dhes tilbehör/
Och sagh ditt srija Slmtt -«- Alt nogh iagh hör/ iagh hör

Din opartista Dom «- Hwadh är wär korta Wandel;
Ach kortltn sagt, medh Nödh och Dödh en stadigh Händel.

Hwadh är wärt Lijffs Hwadblijr osi vsia qwar
Seh'nDöden/KroppsensSalt WarAnde/ sran og taars

Seh'n Menn'stian en gang ass dhen dvstraDöde-Natten
Blijr söffd; Och Siälen/dhen odödeliga Skatten/

czvirrerarWerlden och fin gambla sata Wärd/
Hwars Joro ey längre war dhen reena GästenWärd!

Hwar blijr dadhet Ehr Hand Planterar/Plöyer/Graswer/
Slar nehr och bygger vpi Ach Därar! arma Slaswer'

Kun' I wäl tänckia at pä Ehr Fafängligheet
M'Ma/ Himmelhielp! EnEwig-Owigheet.'

Kom



Kom' ann medhWälde/Wett/ medh Skönheet/ rijka«sr2ter.
EhrWerloär öswer alt en änderligh iKearer,

DherDöden spelar jämpt hinypperste Person/
Och Sorgen siär sitt Ttäll nästLyckans stalta Thron.

För mey/ iagh ma dhesVoll ettSodoms Apple kalla/
Ett wäsendtltgtFörgifft/ en öswerchlckrad Salla/

Ettprächtigt Synde-Huus och smyckat Hospital/
Förwände Siälars Lust / men Fromme Sinnens Qwal!

EttFörrad pa Förtreet/een Fate«Buur aff Tarar/
EttSkafferij pa Lögn/ ettTyg-Huus rijktaffßarar/

Ett Sorge« ölagaxijn. en drygh och full
Medh falstt lxdrägli Mynt/ och Fattigt Slitter^Gull.

Ett owist Ia ochNey/ som städz bwart anna wräker/
EnStack oher Tusend«Taals affAngzlans Myror kräker/

Ett Moos som drefiigh vssz/ dock ringa Födzel geer/
En lucias som är wärst när hansighbäst beteer;

En Himmel om s3rner2ä medh Cometer /
Ett Ä3erdz« Huus / dher iagh weet ey hwad ojj Smaken reter/

sndock en hwar vthi dhes läctra Viätter spör
Hur' dhezn en wranger Kock med Sorge-Salt beströr.B Hwad



Hwadh söten I da har för Fördeel/ Wäxt och Nöye
I Mmnons Piltar/Is dher dock Ehr Lust/EhrtLöye

Vlijr städz i Grat förwändt/ och Ehr dhen myckna Staat
Förklar' ett i ymklig Klage«LM.

ö arma Trälar! Neehr« sint Folck / Oändlin snähla
Alt effter mehr o/h lnehr- Troo I wäl at dhen gahla

Och blancke Mammon ffal förma at stydda Ehr?
Ach/Dähmr Ney! Dhenar en Malm och I ä Leer l

Ehrt Silswer och Ehrt Gull/ bwa Prägel dhetoch drager/
Kan tntet rätta/ ä dhen Wrede HENrans Dager.

Och täncka sielff/ hur' snart dhet är medh Menn'stian giort/
Ehr Afwel blijr här qwar och I/ I maste sort.

Hwa wagar mängen sigh/ dher hau och lijtet Winner /

Dijt Welrden Ewigt ftyys/ el' dher hon stadigt brinner/
At sambla/ kla och sä; la/ wor' dher Fördeel ath
Han stötte sielffvbr sin sörfallna Bäth.

O solon. Boion tack för Sanningen du sade/
Dä crwsuz war en Slaass/ och du dln Frijheet hade!

lagh lclgger ett dher til:dhen lijtet ager/är
O 7 sattigh / vthan dhen som attndh meer begär'.

Men



Men hwadh en sällsamhect! lagh sijr en yppen Kista
Vthi en plundrad Grass: Ach! Hiertat mätte brista /

Här star vthtrycklin i en multnad
Helena werldzens Glany ä gsmd i dhenna Orifft.

princegselOH! här ma/ här mä wälStenargräta!
Hwadh är du nu? Och hwadh tilsörne iOm dhen sata s

Din Pgri3 wore här/ lagh troor/ all Skönheetz Roos/Han lupe heel sörstäld och rasande sin koos.

din HMes Kalck och Krijta/
Din' miuka Fingrars Mtölck och Kinners täcka hwijta-

Medh lifiigt rödt besprängt/ din Engel<reena Hyy /DlttstonaAlt, äralt/ochlijkt en affchrändßyy.»
Kom nu.' Och sij hwar om I haa sä ijfrigt brättasBedärda Greker/ I.' lagh hör aff Ehr bespottas

Ehrt egit Krigh och Fiäff. Sij' sa en Näftva MuttHar glordt/ at «eitor söll och Moja störtes kull!

Hwadh haa j wunni medb dhe mänga Strijd' ochStormar?Här ligger man/tteias! EttVoo aff Maal och örmar/
Dber ingen Skönheet fins. AltNogh, iagh spöörochseerForgangltghett t Alt l och kaney striswa meer.

An



An du/ som i din Tijdh ä all ting giorde Klander/
DU Nltijdh kitzlige och stälta

Som ftamgeent segrande och Sälla Wapen drogh
Och hwart ou fiytte / dhen försträctte Werlden ftogh-

Som ey war nögder medh at alla Potentater/At Strijdssamme Crgbarcr,

och dhen rijka Inöien
Digh kände för sinKung och Pritltz -- Du Wille än

En högre Tittel! Och trotzMppirer! beähras
Alt mehr än nagonGndh. O Himmel! lagh försäras

Dben heelaWerlden twang tilöster/ Sydhs ochWästj
Bestar Hans Alt i sa en nnga OswwRästi

Du wille ivaraM och är nu Inter l Tumla
Lätsee/ dinYhraHäst, lät blasa Larm och Trumlal

Förgäfwes: M! Du är ibland dhe Dödas-Hoop/
Och alt dittLMGtdinMr dhmna Hwälffde^Grop,

l<vtta)

En Platz aff 8 Foor<-Hwadh är alt Werldzens Wälle?
DhesßmW Dhcss«rer.' Ochförhäffnaöswer^Ställe?

Fafänglighect! Och sägh/ hwem stull' ey vndergst
Dhcr sielff ey machtar at bestai Men



Men AchlHwM täncken I som här medh LärdeSkriffter
Igenom Sinmjkt Wett/ sörflagna Rädh och Driffter

Vegabbcn Tijdzens Tand s Besinner tock/iaghbeer/
At dhet som Ewigt är beroor ey äPappeer.

E hm" Ehr Hogh kring all dhen kloke Werlden jagar/
Han hämptar Möda in sampt Sergei stinnaDagar/

I dhet I wettigt ost all WWHeet mählen aff/
Ga I sa oförmärttt och strijden i Ehr Graff.

I känna icke ens hm' Ehra Dagar salla/
Ach<at dhen swundneTijdh ey stär at äterkalla.^

Ach! Ewigb stada / at Ehr Hlder är sa kort/
Och i alt lljka medh en Dare ryckias bortl

Men sachta mitt Förnufft/ dhä ett som mäste hända:
Alt lutar tit sitt Sluut/ alt hällar äth sin ända/

OchDödenttortlin sagt/ har intetKruutz el'Mon
Pä tumma Sinnen / el' dhen wijseSalomon.

Sä är dä intet som moot Tijdzens Fmssan duurar /

El' härda tan moot dhes Förderff-och HagebStmar.

M! Alt ebwadb bär fins in vnder Mänensßing/
Ar Röök/ en Dröm/ ett Damboch ändtlin ingen Ttngl

Hwem



Hwem kan a Werldzeus Voll da trygt och säkertMr sigh dhe wijsas Stam ey gitter dher at rota!
Wij mäste alla fort/ och du som nylin kom/
Skal Nyggwärtz/ som iagh seer, ochfärdigt wändaom.

Ett Knippe Tijdh och Ähr som ost wart Ode gynnar/
Man sijr/ ja ach! Hur' snart/ hur' hastigt dhet sigh stpnnar,

Nij draas och ryckas bort/ wij lijda Twäng och Nödh/Och Början pa wart Lijffä Stegan til war Dödh.
Sn tumla wij dä här och drömma meer än waka!
Dhet Onda gar osi fram/dhet Goda alt tilbaka.

Här ömsar falla/ sta/ här wäxlar Frost och Töö/
Til'sßlomman osi sörtaar dhen Winter-talle Snöö.

Dhen ena reeser vp/ en annan siäret nijder/
Dher nysi war stora Slatt/ dher stä nu tomma Lijder.

Dber blijr en Fdemarct/
Dher som en Heerde-Pilt jm Hiordar tlör' i Wall.

Och mehnar du/at boo oändlin Säll och trygger
Vthi dhe stora Huus du högt i Lnfften bygger/

Och Bärgslijkt stapplar vppi Din Kllrbttz är bestärd
En Täre, Matk/sij här! Här stär en annan Wärd,

Min



MinWan/du mäste fort«- Wij dra här läntä Kläder/
Och äreFremlingar lijkt alla wara Fäder;

Wärt dagligVröö och Vruuk är Adams Plogh och Harss/Dheraswen är wart Heem och ratta Nade^Arst.
Dher/ säger iagh/som Frögd och lustigt Wäsend wanckarA HERrans högra Hand!Up/ vp besöffda Tanckar/

Sij Swigheten star och trampar Staaff och Thron l
Hon gär pa Alt/ en Slaaff och Rädande-Person

Rr vnder hennesFoot««AllKlokheet/ Konst ochMödaAlsintet staffa kan/ I blij affDöden döda.
Häraswan Ehr beroor dhen StoreFredzens Vahn:Men dher en Ewigh Grät«och lämmersOcean.

O Affgrund / diupa Hälck! Försträckeliga Dammer /
En Ewig Marter-block/ enEwighQwällie-Stammer!

O Ewigt/Höga Saak/ OEwigt stort Förflagh/
Oändlig tVee el' N?ahl/ wär Frögd - el' Pijne -Dagh /

Hwar wandla wij/ min SiälsOHimmel/Gissostlagh tycks at din Vasuun alt oppi Lufften kllngar/

Och stämmer osi tilDoms: Ia / kom! Här star din Vrudh/
Och när du komer/ war en mild och nädigh Gudh!

Men



Men at dock intet är som oförgängligtblifweri
At alt sigh Lyckan och dhes Wäxel vnder^giswer!

At ingen stadigt här ä Werldzens Kuller-Kloot/H Werldzens stora Widd kan lijta ä sin Foot/
Sa garetlwärtFörständ / warWijgheet/ModhochStyrcka/
Alt dhet med bögda Knä wij lijk som Himmelstt dyrcka/

Watt Wälde/Macht ochPrähl/wart höga Loff ochRoos/
Dhetbläas en bister Pust en Olyckz-Wind sin koos.

Wij födoms medh dhen Lagh: Dhet är ost allom
Dhet blir wärt sidsta Mähl/ wij warda ömsom döde.

Dhen seent/dhen äter förr.-sa är dhens Sluut/
At dhen som kom här in han maste ather vth.

Hlendigt aft Os giordt/ at ingen rätt besinner
Hur hastigtMennstians Roos ochBlomster-Vlad förstviner!

Hur' oförtänckt hon sielffmedh Tijdzens snälla Flycht
Frän Timligheten och dhes Wäsend warder rycht!

Hm' offta hennes 81221 widh Soolsens sörste Nana
Star Vergltjk/ men för än dhen Wandel-bahre Mana

Sitt Silswer hämptar ftam/i sall dhet bär omkull/
Vekänner/ at dhes Foot war lutter Leer och Mull!

Alt



Alt haar sin stämde Tijdh/ ett Mätt i alla Saker
Haar Den G sörelagt/som dhetta alt bewaker

MedhEwigWijstdoms acht/ denlord och Hafwet rör'/Dhen PluwBmörcka Putt medhßäswan Ahragör.
Dhe liufiin glimmand Lmus/ som opp iHögden strahla/
Och medh en zirlig Glantz dhen hwelffde Himmelmähla/

Dhe haa sin wisia Tijdh, sitt stadda
När som dhe drijswa neer/ och när dhe löpa opp.

Dhen bleeka sa tijdt och ossta tänder
Dhes blancka Home ann/ som dheras Glantz sigh änder.

Om 'riran gynnar ost en warm och roligh Daah/
Strax sturar neer ett Negn medh Blixt och AssienSlag.

Nu haa wij Dagen kort / snart görs han ater länger/
Du sijr hm' alt i hoop som samman knutet hänger /

Här wäxlar/Löye/ Grat/ Vekymber/AchochTreet/
I Mttt wissare/ an i sin Owifheet.

Wär Lijffztijdh äswen ar mang Mdring vndergifwen/
EnMenstia warder Mdz affOlyckz- Winnar driswen.

Hon wräkes/ stuswas/ Ms/ hon fiychtar ann och aff/la/ weetaffingenßoo/ sörr clnvthisin Grass.
C Förr



För än dben Högste GUdh / som alt medh Wälde lagar/
Tacks korta henne dhes bekymmer-samma Dagar/

Och han som känner / at alt Kött är Stosst och Höö/
Behagar särda hän dhen Pästen: DU SKALT DöO!

Som dben för fulla Sköt i willa Hafwet driswer/
Hzm wiUet eller ey / til Hambnen sörglat bliswer:

Altsä beroorwärt Loppi wär' Timma/Tijdh och Hhr
Hoos den/ somßäctnlng haar pä all wär Huswud-Hähr.

Här kan ey en Minut flä öfwer eller vnder /

TyDödzens Rullor gä pä Ognebleck och Stunder;

När Olocko Klipper tee och Q,aron ropar här
Til Bäts pgrrie, wärt Neese-Pafi är dher - -

Tee wäqz medh Pick och Pack; hwem weet här til at stämai
Hwem kan wäl Dödzms Ståhl medh Hoot' el'Hyllest häma.'

Hanstiuter/ hugger/ fläär/ hanMervthanLagh;
Dhet bordeDen tOäär/ och kan stee Dey i Dagh t

Här frägasey om tmi Wörd' och Anstend' sitter/
0m dhen i Pcnning«Taal til mange Tusend gitter/

El' om dhen trcdie är en Kaxe stpff och stoor-
N>ij trampg alle jämpt iDsdlighettns Skoor'

Hielp



Hielp GUdh! Hur' fasängt är dä alt wij MennMr söka/
OmHwilket til at na/ wij Sorg pa Sorger öta i

Gack/ löp eboo du äst/ betwinga Folck och Land;
Alt dhet du Winner/ blijr en lijten Näfwa Sand -

En Sköffel Stosst och Muld.' Den stönt han alt regera/
Lell immer hungrig war/och törste effter mehra;

Dhen i'2ZuB medh sitt Guld / och QanZex alt förckleen/<>an fick en lagom Graff/ en flätt och enkell Steen/
Ltt lijtet lord! Och gee migh Tusend'Ahner/
la/ draftä härberömda SegmFahner/

Haff fram hwad högt och stort/ hwad ädelt nämbnas kan/Hin blinde Döden/ Ach! sijr digh ey mehra ahn
in dhen i Boyor/Vand / sttt Ode mast beqwijda/
Och vnder öpen Sool en oblijdh Himmel lijda:

la/ en hwars Titlar man medh Guld i Marmor streeff/
Ey mehr än dhen sin Fäar i Gröna Marcken dreeff.

Wäl-ann/ mäh'ns wij här pa dhe Dödas Ägor ära/
Sä lät Hst stanna/ och medh mogna Sinnen lahra

rvär egen Dsdligheet/ lät ost sörnufftigt sij
Hwadh dhe haa warit/ och hwadh wij stu' sielswa blij.

C Komi



Kom/sägh: Vland desseßeen hwemSwärd el'Bceprerförde?
Hwem Spade/ Yx och Bijhli Hwem Oök och Oxar körde?

Hwem medh sitt höga Wett och lärde Fiäders Macht
Haar alt ohet Werldzligt är/ i Ook och Lydno brachti

Man känner Ach! ey meer hwars Haar en Crona z)rydde/
Man weet ey hwem som bödh / ey Heller hwem som lydde/

Och hwem dhen andre twang: Här ligger DvgdochLifi/
Här hwijlarFrombt och Argt / En Jude och en Chnst

Vega sigh medh hwar an: DhenFattige och Rijka /

En Herre och en Dräng/ iagh seer dhem alla lista!
Här är en Konglig Chron näst widh en Heerde-Staff/Dhcn N?ijse multnar bort vthi en Dahres Grass.

Här haar alt Pruut och Pack/ all Trotz och Twijst en ände/Dhen Stilla hwijlar hoosdhen ingen Stillheet kände.-
En starck och strijdand' Arm omfambnar dben dher lägh
Alt stadigt gömder / och sin Fiend' aldrigh sägh.

Hn meer: Ett lLngle-Bild/ Natursens högsta Fägring/
Dher all Fullkomllgheet har tagit lm Belägringh/

Dbenssiöna phclie sielff/ ( O meer än stränqa kagb!)
Mäst' lljkt tn nldrigh Kropp befinna Dödzcns SlaA



Sa öndas da wart Lopp/ wär Möda/ Sorg och lämmer/
War Träldom/wärtßesrvähr/ ochdennaSwndenhämer

Hwad Waakan/Omsorg/Flijt/ mcd Orätt/ListochMacht/
Medh suur och blodigh Swett tilhopa haswa lagdt!

Dock treefaldt Saligt Folck/ som nu sa roolin sofwa/
Och medh Ehr andra dhen Stora Suden loswa/

Ehr Asta ligge blött/ och Ehr ftrnögda Siäl
Befinne sigh alt sort iOvthsäyligt Wahl!

I är'/ dher intet Qwahl strmodeligh Ehr twingar/
Seh'n som medh tynnigt Modh och sualla Orne>Wingar/

I haa)(O lyckligh Stund!)Förmehlst en tijdighFlycht/
Ehr ftän alt Werldzens Raas och yhra WGnd rycht.

Men wij/ MendigtFolck/ som än iWerlden swalla/
Och M/ weet ey hwadh/ dher stapla/ stä och satta/

Osiär ett dagliat Vrödh: Dher Lyckan falstlin leer/
OchSolen liufiigh opp/ men sorglig strijder neer.

Wij fambla bär vthi tiocka Mörcker /

Och gäa/ i ställe for at M thrans Körtter,

Te Tasternas Cape!!. Och FummZn. SyndMs Haaff
Tar til i otz/ sa sort som Werldcn tagcr aff.

Cz Sij



Sij alla Element/ lord/ Himmel/Cld och Völlia/
Lusst/ Töckn/Dimba/ Skyy, dhe blandas ien Möllia /

Och sräsa grMn vth ettrytand' örltgzHoot/
Och ali Natursens Nymbd geer Skall och ecl,o moot.

Opp Sinne! At du digh til lordzens Hboor wänoer/
Ta til ditt perspeÄiv. och see til Werldzens Änder/

Hwadh krählar ey dhes Stostt/ dhes arma Leer och Mull/
I Mening/ som dhet tycks/ at kasta alt i kull 5

Först Turcken/ grufligtPack/ ochdyckjktsiMFsrstar,
Du seer hm' dheras Hogh/ pä Rrijgh ochOrlig törstar/

Hwadh waller dock/ at bär sä mänga Tusendz 8100
I Fälte fiyter kring / lijkt Synde - Floo.'

Ach hör/ O Himmel hielp/ Wll du dhet ey förbarma
Hur> gräsilin / grymt och Wildt/ dhe Morde-Gastar larma/

At Klippor/ Stockoch Steen/ dhe gee ett ÄthmLind/
Och ynctlin ropa Hämbd vthaff sin HERre GUdh /

(sörhablarj
dubbel / Du som enTijdh

Men och dhes orygare alt i sin Tijdh betahlar.
(Dähn/

Hall' opp/ lagh hör ett Naas/ ett Vrassel/ Braak och
Fallen/ fallen är dhen stolta BABPLON.

O Sto-



O StoreGUdh lHwad mä en Abrbahr Stäl ev kränckas/
När honstal höra altaftMennfiio^Blodhbestänckasz

Hwem wil och tcke siä sin blöda dgon neer/
När han/ men särdeles/ ett Hednlstt Hierta seer

Vthi din Christenheets All Klagan är förgäfwes:
Härstayas/ stormasann/ härtrossas/ rijffs/ härhäftves

Alt ömse opp och neer/ medhTummel/Gnall och Gnyy;
Dhet gäller halfft och heelt/ dhet tostar Land och Byy/

För«Mäga,LijffochGodz: Här gär alt vth pä bada/
Dhen ena richtar sigh vthaffens annars Skada/

Til dhes hcm ligger dher/ ehuru snält han tooj
Och spratlar blott och bahr vtht sinwarma 8100.

Här seer du/ hwartdu seer / dhe blotta Klingor Mncka/
Mäng Son blijr vthan Fahr/ ochHustrun hansenHncka.

Nu seer en trogen Man sin Qwinnas stvära Fall/
Hon ather seer sin Vsän / ilämmer bltswa all.

Hn dber dhe hwar medh ann' stu' sorglin rymma Huuse/
Och löpa lijtt dhe smä/ som strämmas ass en Buuse.

(swart/
Hwadb mä iagh silya mebr? Dh'ä swart/ och meer än

V TreesalrSwreGudhßewaraOss Hch lpätt!
Och



Och du som sielswer är allFredzens Brunn och KNa/
Lät osi, ditt Folck/ ey haa medh Ofred at beställa '.

Lät dhensom sredligh är sigh hugna affdin Fredh/Och sia dhe blodigas förmätne Tanckar nedh !

Dher Werlden altijdh waan pä Freden at förtryta/
Och wille og til mehn dhes reenaWäsend' bryta/

Du som i Löndom seer / som allas Wägar weet/och äger Hiertat aff <>ans Rongl. Majestet
N)ar Mächtigsie Monarch.- Mdä i Wärcket lysa,
At dhe fa altijdh Fredh/ som Freden gärna hysa!

Förrätta du war Saak/ och lät t Fridh och Fält
Din Arm / som alt förmahr/ bestärma Thron och Tält!

Lat Segren 600 hoos Ost / som inga Fetgder söka!
Wil Osridh/ blodigt Krigh och Mord / ibland osi spöka/

Fördrijffdä dhessa Troll bthom wart Land ochMn/
Biudh Mndrächt fixtta hijt ock Twedrächt fiytta

(Hahn'
En annan dömme som dhet honom bäst behagar:
lagh tycker mycket om dhe Gamblas Gyllna-Dagar /

Dä ingen Pantzar/ Hielm/ Carbin/ el'Wärja drogh.-
Men alt man smidde/ war en flätt och meen-löösPlogh.



Dä Folcket kunde sparsampt tala/ myclet weta/Och nämde/hwadh aff Og sär altberömligt Heta/
Förargelse och Last. Da Synde«Kräfwetan
Til dhes Förgtfftigheet en mindre FödzeU san/

An nu widh wara Ähr;O Tijder / Tijder l Tijder!
Da alt som sämjas stull'/ fitt egit sielft bestrijder.

Wij sostra / syndigt Folck/ i wär förkylda Varm
Cn Hcirold/ dhenOtz blääs ett dageligt Alarm!

Dhes ffeer/ atVroor och Vroor hwarannan offtast klämma /

la/ Barncnlsträckligt tigh/) Bä' Faar och Moor bMma.
Hwadh hwettier mängen fristt vthi fin Frändes Lijff/
Och i sin Grannes Bröst sin blancka Morde^Knijff.

An/ dherba' Man och Frun ossentlin siäst och träta,-
Och dhe som tienä stu' / att Troo och Plicht förgäta.

Dber Drängen reeder för sin Herre amper Luut/
Och ssär en blodigh Dolct vthi Hans Strupe-Knut.

Hwar är dhen gambla Frcdh och Menffligbeten bleswens
Nei2B/ Fran Huusoch Heem medHutt ochHaär fördreswen.

Och öfwer dhet / sa geer migh Tijden sielss til Swar:
tpar tperld ttp nn ey meer dhet hon tilsorne war!

D Hwadh



Hwadh migh belangar - «Men! war Timma är förfiuten/Här ropar en: Lät opp! Och Reesan ä bestuten.
Förlat! lagh maste fort/ och lägger Pennan nidh /

Fahr wäl in til en annan Tijdh!

A!l Godheey rissa Brunn/ Dulacobs StoraFader/
Hwars Löffte Abraham och Isac gtorde glader/

Du som ä Himblens Hwalff och Wädrens Winqar gar/
Och genom alla stMmedh glimmano'Hfflasiar.-

Som Wärck^! Dhc högaHimmels Vagar/
Och satte wisse Raär för Haffzens buldrand' Wagar/

Som grunda Occan medh ponrug, PKrar och Nijl/
Som stoop den groswa Hwahl och grymma crocoäiji.'

Du alla Förstars Printz/ för hwilken Werldzens förste
En Slaaff och Fange är/ som kallar all dhen störste

Dbes Pracht/ett ssröpligt Tygh, rvij längta! längta hem
Opril denidimelstedlnSmdHIORUSALEM!

Dber wij / förklarat Folck f medh EwAbeetens Palmer
BtstUnctte/digh I Hundra/,Tusendkthre«Psalmer

store Gudb/ l
2llt-warand'A och O! Omärna O och A!

poeci-



ro^iiSM

Mhrendels fattade östver Andelige och An-
dachtiga Infättm/ sampt athstittige SkrifftensSpräk;

Hch nu för «armonien stull medh föreMnde Tanctar/ til
en Dehl här widhsogadeochiliuset ftamgtffna.

I.

Om dhen Helige Tree-Enigheet.
a sigh grundar mäst war Troo och Christna

i ett Guddoms Alt wij Tree Personer ähra:

GudhFader/ ochGndz Son / ochGndh dhen
Ett Ewigt/ Treefalt och olösiligt Guda^Band.

11.
Fast Ronsien bttftver nämbd och är Natnrsens Aapa/
Lijkwäl kan ingen Konst aff inttt nagot Skapa.

Du dyrcka Den som stoop all Skapna du här sijr/
Och dhendherwahrar sthn altzlngen Skapna blijr.

D2. Rychtet



111.
Rpcbtet aff öswematur-

liga och walsignade Afielse.
Hugnechtlla Päst/ som osi tilhanda sörde

Budstap/ hwilketz Lindh dhe tryckte Hiertan rörde!
Den gode Guden har sin höga Edh betänctt/

Hwad Ewas och högheetz mijn sörspeelte /

Medh sin demöoigheet Ilaria äther heelte/
Och aff en lungfru wardt Immanuel ost stänckt.

iv.
Tecktt der aff. I.uc. I. Til

MAI sijr du KdlaMoor/at Sonen som du fluter
din SällaQwedh/ är dhen sin Anda giuter

Pä alt hwadh rörM haar: Vegär'du fiereSkäl?
Här mäst en ofödd Pilt dhes Majestet besinna /
Op du Wälsignade din Herres Tienarinna

Och säg: lagh sannar nu dinSanning GABRIEL.
v.

En Ropande Röst i Oknenne / bereder HEr-
ranom Wägh. L53.40.v.;. v.2;.

Saligheet är när/ wärt älend haar en ända /

Här stär den sänder är at wijsa HErrans Christ;
DenLree«fa!tStoreGUdh/som wararsrämbst oc sidst,

Haar



Haar täctts i Davidz Huus en Sällheets SGOL vptända.
Gär/rödier Wägen för dhen HERren jämpn och siäät/
Som Bahnen haar Ehr giordt til Lijfwet reen och raät!

vi.

Ofwer leBu högt - astundade
hugnelige Födelse/ i.uc. 2.

:Hhra wari Gudh i <>sgden/Fridh pä lorden 1
Messias bliswer född/ war Saltgheet är när.

Nu ä wart Köhn en Godh och enig rvillm worden.
Opp! Lät frögdas medh dhen sägnaHimmels^Häär!
e VII.

An dher öswer/ at han föddes om Natten.
haar/ MIN lESU/ du til Werlden welat födas
Wthi enDyster-Mörck/ enDwahl och DunM Tijdhf

At iagh för Synde-Dagens Vlygd ey mätte dödas/
Til. sredz min SM/ här ardenlangst begärteMd!

VIII.
Til Heerdama/sombewakade sm Hwrd.

M3u mäl Sorge-löstj I trötte Heerdar sofwa/
dhenHeerden som ä wara Fäder loswa'!

Dhen osti sin swaga Hiord / i härligt Beete för'
Hwars trogne Hmde-Kall hansAUmacht kunnog gör.



IX.

Heerdarnas Mne - Skrij och Frögde -Roop
widl) HERrans Fhristi glädiesulleFödelsts afftun-

nande / i wäxle,wijs affdhem och en hwar i stinner-
heet yttrad och sramsungen.

i.
Höga Himmel/ Ach / lagh seer din Hyllest glimma/

hör' ett liufiigt Liud och sijr en Salig Strimma/

Opp/ lat osi särdigt qä och ödmiukt sagna DEN
Som täcts sörklara sigh Off for en Broor och rpän'.

2,.

rvälkommen lesseßoot / För dina späde Leeder
lagh störter migh nu altsom vnderdanigst neder.

lagh lägger digb til Tienst min ssätta
Och önstar wara gömd vthi en stillaGmff.

Dy iagh ey vthan Vlygd min Ströpligheet kan sträcka
H Marcken/ mindre dhen medh Duhn ell' Kläder täcka/

Der Du en wäldigh priny affLufftens höga Vlaä
Ey ligger bättre än ä enkelt Hss och Sträa:

4-
O diupa Assgrund! Full aff Hemligheet och Under/
Den Bläst och Bsllia/lord och <>immel/Blixt och

(Dunder
Til Tienst ochLydna haar / han födz här i ett Stall/
Och wällter sigh til Thron en sa sörachtad Pall.



5-Ach! Werlden är en Werld altowfiatlinwranger/
Hon blijr/min Saligheet/ digh mehr och mehra tränger.

Kom/ boo hoos migh/ mittAlt/ mit Hiettä iigger här./
Kom/ wijsa at du migh til Godo scdder är.

6.
Kom Salighetens Sool/ Sij Freden är nu siuten/
Dhcn stälte Drakens Gadd ochLögne-Tand är bruten /

War gladh/ min SM ofi gör en lycklig Moder heelt
Hwadh en olyckligMoor tilförne har sirOelt.

7-
Här wil iagh ewigt/ Ach / här wil iagh ewigt bliswa/
Fran dhenneSpiltan stal migh ingen Diefwul drijftva-

Här wil iagh lofwa digh sä godt iagh nansin kan /

Dil 52iem8 Konung/ DuO StoreGudh och Man.
8.

I medler tijdh lät mtghj O Sota Nsäsend'/finna
Hwadh Fadren/ Migh och Digh maEwigt saman binna!

Du öst min fasta Root/ mitt <zierta blijr ett
En Fatebur aff ditt oandeliga Lass.x.

Them war intetRum i Hsrberget.
fins ey Rum sör digh/ Ilaria, dbenne gänssen/

dhen du haswer södt / är Werlden alt swtränger.



xi.
Ilaria lade Aarnet i Krubbon.
vndrar ey at digh dhen Hielten faller tung /

QÄ.Som är en Ewigh Gudh och KonungarnasKung»
XII.

An öfwer dhe förre Orden/ I.uc. 2.v./.
H3.ij Werlden hur'hon är a alla Kanter fuller/

fär ey wistas dher för tafäugt Fiäs och Vuller.
Mitt Hierta / lwil du ey ditt Händers Warck försma /?

Skal til en Wagga Digh och Boning fardigh sta.
Sij da/ fast Werldcn migh äalle sijdor tränger

Fast än iagh brytas stal medh Satans Aap och Flckd i
Sä weet iagh lell' at migh juingen ftän tigh stänger /

3y du migh ömse äst/ min lESU/ Gäst och Wärd.
XIII.

Til dhe WijstMn aff österlanden.
wijse Siälar/är ba' Gudh och Lufften gisneri

Ehr ett sälspnt Linus i tiocta Mörckret stijner.
e XIV.

An til dhe samma.
K<wna Himblens Lopp/dhen Södre-Pohl/NDy wijsas Ehr en c>ch osorgänglig E>ool.

XV.Lxem.



XV.
Hxempel ass dheras giorde Offer

til lESVM.
Wille dessa lijkt digbFödzlo-Skäncker bära /

Q<Zk,Men hwad wtl sa ettSrotttsinSkapare ssrährae
lagh geer/tagh nadigst an för Nöökwärck/Mirrham/ Gull/
iLn krossadSial affßoot och Barnstlig Mjt full.

xvi.
ODer Lhristi Omstsrelse.
lär' du ey för Korsi och Wee i Werloen finna/WDär du din dyra Vlod sa bitti läter rinna?

XVII.

Hiette-Suckan och Tröst dher widh.
borjar dina Hhr medh Oraat och bittra Tahrar/

Din Blodh dhen rinner och ditt späda Kött man siihrar;

Dockär din Himelsfärd Glädwfull/
Du Mr ba'Synd och Dödh/ ochSatans Rijke kull.

Min IBSV / Ach/Du west hur' iag har mäst begyiia/
Och hur' bekymmwsampt iagh rättnar minaAhr/

lagh speglar migh i ditt Lxempel, wärdes .
At ändan Mijr migh glad fast Bsrjan teersighswahr!

E Simeon



XVIII.
Simeon togh Barnet.

M At migh.nu ga i Noo, minGUdh/ til minä Fäder/
Min Ogon hafwa kändt i^eMam. Ach! lagh seer/

lagh seer DinSaligheet/ migh/lagh beer!
Här ährnas honom Korg / bedröfiig Band och Kläder/(Rijs/

Dock blijr han DsdzensDodh/ den snöde Drakans
Dhe Linus och Jacobs Hydoos Prijs.

xix.
Sij/dmne ärsatt til ettFall/ :c. I.uc. 2.

haar du nu dhet Swärd/ Achlsom sahrur
plöyerHiertat ditt medh diupa SorgeOahrar,-

Dy sij/ dhen nylin du ost södde i ett Stall
Är mangen Mennstia satt tilßattelse och Fall!

lESVS läreri Templet/12 ahr gammal.
Som dhe GamblasTaal allena Wijsiheet kalla/

öÄSij hcir en lijtenplLT som sswergar dhem Mg !

,
XXI. «

Astu dhensom fomma stal 31oK. I.
Blinde see/ nu gä dbeLahme / Dumbar tala/

la/nublijr dhen Siäl hugswala'
Som stvagh och fattigh fans; ALT/ alt bewittnar här
Dhet otz wist til Werlden kommen är.

Frögda



XXII.
Frögda tigh Dotter Zion / 21.

F 8 Rt opp dinPortar/ Achlprincesse 521em8 Dränning/oeWigh steer den Naden/ at du blijr oin KonungzWaning
Som kommer rijdandes sachtmodig/ Foot för Foot/Hosiana Davidz Son! tValkommen lESSE^ROOT!

XXIII.

Hwem sHger Folcket migh/ Mennistio-nes Son/ wara? Kkrtt,. 16.13.
äst dens HögstesSon/ det kan mighintet feela/hwarkenlordans Präst/ Hand/Ell' nagon ann'Prophet förmatte Dödzens Band

Fördärfwa/ och war Siälvthaffdhes Kranckheet heela.Du ar/Du är/iagh seer/dhetratta paffa«Hamb
Somför otz offras stuU' pä Korssens Traä och Stam.

xxiv.
Jagh är dhen gode Heerden/ jok. io.

säkertma man digh den GODE HEERDEN kallaQZö Du läter Lijffochßlodh fir dina FostenFahr/
Ev kan ditt minsta Lamb för Vlswens Kclfftar salla/

Som dhet lel' offta medh hin legdes Hlordar gar.
Ei War



xxv.
WärFrelsares
A?Ör min ffnl dsdasDu som man ettFäär plä flachtittD«- O Blomster/Ach/Lyys opp mm mörcta Siäl

. Som här til warit haar en Slaaff och Synde«Trähl/
At hon din dyra Dödh mä wäroeligh betrachtal

XXVI.

Ehristi blodiga Swett iÖrte-garden/
22. 44.

swettasVlod/ Du qwäls medh wära SyndersGalla
(>V O Swighetens GUdb/daWerlden tumlar sigh
I krMtgtoswerfiödh/ va maste öfwer Vigh

Hin grymma Velials försträckand' Väckar falla.
I LusmGärden/ Ach/Förkräncktes war Natur:
Nu börjar du ork i en Ortegärd dhts Chur.

XXVII.

Förräder du Mennistiones Smmedb
Kyssande? Ibic). vers. 48.

wil/ Ischarioth/ än mehr din Näfwer döllia /

medh enwanlighKyst din legda Dleswul hölliä;

Forgafwes/ Wadu/ Skull' dhen dher allTingwttt/
Ey känna digh/ och aU din Hiertans Hemligheets

The



xxvni.

Bhe lwte öftvereens medh honom om zo
e Silff-Penningar. 26. v. 15.

MNDu/ all Werldzens priny/ ey högre Xttimerar i
""»Men blijr sör sä ett Prijs vthaffDitt Folck wärderat/

Hwar medh en Pijga/Drang/ en grossoch nedrig SM
Bä' leygd och lönter bllr'.'Du stattas lijk en TM!!

xxix.

Narr'ste gsr sigh ijfrigpä sin Kladeri
Hans Sinne är lljtwal medh Mord och Argheet fylt z

Pil2w3 twar sigh reen l Medh Munnen mächta qwäder
Och haar ett Hiettä less mMHycklerij sörgylt.

xxx.
Haff denna vthaff Wägen / och giff

Barrabam löös.
sannas wist dhetSpraak/ atßaka MrtNaka:VsDu mäst i dherasWahl/min lESU/ stä tllbaka/

Dy at dhetSatans-Folck har Aarten aff sin Fahr
Som aff Begynnelsen en Mordelk'Anda war.

E 3 WD



XXXI.
Wij haswe ingen Konung vthan Kepsaren.

S3ll Haa nu dräfflin wäl/I Ebers Söner/handlat
Och bytt en Mächtigh GUdh vthi en daligh Czar/

I dräpen dhen/i Wijn Ehrt Wat'n offta wandlat/
Och dhen aff Början Ehr til Konung ährnat war.

XXXII.
kilati Orättradige Dom-Stohl.

MMn meenlöst Modh ochßlodh hoos digh flätt intet gälla
N) ?i!ace? Achtar du dhe ludars Morde^Liudh
Sä högt/at du ey stämbs in för din Domb at ställa

Den StoreFridzens Printz/ dinHErre oc dinGudh?
XXXIII.

Vesatta digh intet medh dhenna Rstt-
färvige Mannen:

Hwa'är ditt Folck?Dbe Store Ogne«N>anner/
koos! Här är nu ingen som digh mehra känner s

Tell' ibland allas en HednilkQwinna här
Om din OstyldiglM ett harligt wtttne bar.

XXXIV.
Hwadh sr Sanning 3

fär här eyVestedh/ pilaro. pa din Fraga /

En Dähra stal man ey beswara alt dhes Taal-
At



At stä widh Sanning/ dhet gär öftver din Förmäga/
Dy ilr dhet bäst du blijr/ som här til/ Ncm«i.

XXXV

Mhstal siä Heerdan/ och Mren stola
Förstingras / i;. verl. 7.

troor du röntet / och nar dhenna Spädom fyltes
DinLahre-lungars Troo och Tapperheet wardt all/

Ehmu dhen affdhem iVörjan ock förgyltes/
Dhen styfwa.rerwB sielst begick ett klagligt Fall.

XXXVI.
Til?etmm, widh Kohl-Elden.

M>ldh c2ipiiX Eldh förlorar du all Eldh och Wärma/
resolvemr Modh. MiNs ?erre,dN dU swärMN

Medh din förmätne Vlijt: Här swinner NN dittRoos!
Ach! Simon hwadh ä wij dä HERREZt cir sin koos?

Du wast ock medh MSP
Til dhen samma.

WCH! Gar ditt böga Modhnu/?erre,heelt tilbaka!sa en ringa Bläst dhe höga Bärgen staka?
Gör' dhesse Orden mehr än Staffrar/ Spiut och Swärd/
War kKicKus mindre än en wärdi

Petri



F^VIII.
kemstrsta Prediffan/ 2.V.41.iNN Pijga ffrämdc digh när som du Christum neekte:

Dben KsrstMmnde lESV Ord: Gräter
icke öfwer mig j lerufalems Döttrar/1.uc^2.28.

ZS«Ma ey öswer migh i salemg Döttrar gräta>
Mhrt<git MiWor är dhet man bekwgaM!

Du Dotter Zion/ gör din NoostwKinner wata/
Dy sij/ din Effter-Komst lär' fbrestä ett Fall.

Sa at man här och dher affHngeft maste önffa:
I Bärg Setacken Oss / I Högar geer osi Stygd/

Hr dhttta stedt vppä dhet Trää som stadigt grönsta/
Hwadh Ur'wär torra Stam Ost bringa dä för Blygdi

Oswer Msarens IE SV OfiMga
Dödh och Lijdande/ t.uc. 23.Z3lVrd/<>lmel/Bollla/23läst/(hwem maey bittertgräta?)

WlOch medh bedröswadtAch! sin sgongöra wäta.

Den <>ielte.n/hwilkens Arm/Blixt/Tordön/Hstia ftör'
I klagligt Alend nu pä Korsiens Galga döör °

.

Oftver



Ochvndrar du at här aff Ängzlan lorden stälfwer i
lagh vndrar athon ey all öfwer-änoa hwälswer.

Xt.l.oswer Förmörckelsen som da stedde.
WT du här ingen Dagh om Liusa Dagen finner/

deträtta Liuus affDödzens Hngest swinner.

Tröst aff Christi Lijdande.
FZOrt Satan/som migh städz mitt Hierta gör at blöda/

Mammon/ Christus medh sin Dödh min Dödh
xi.ni. hadöda.^

Christi Mersta leKamonto.
lembnar osi ey Guld / ey stora Pärle-Skattar.

"V Min Konung och min GUdh / digh til en Miiies-Stod
Dhen Kärleek hwar medh du Ossvsia städz omfattar/

Gör Ost en högre Pant/ Ditt dyrebamBlodh.
XI.IV.

Til dhe Qgudachtige aff i.r5t.4.18.
dhenNättfärdigh är kan knapt förGUDHbestä:

lär' dhet da medh tigh / som dagligt Synder/ gäs
XI.V.

o gvam tnilerum. nelciro M0li! senec.
GZjHen MennMns Sällheet syns tilklagligtWilkor luta/

intet haswer lärdt sin Leffnat rätt at stuta.
F Mi»



Min IILSV / rota mig det adla rvijffdoms Frss
I hertat/at iagh mä Seredd och Saligh dss!

Salige ähren H som här graten / 1.uc.6.21.
Folck/som här iWerlden laten Sorge-Tarar rma/

j stu'en ymmg Hugnat i GUdz HögaHimmel sinna!
XI.VII.

F 3 ÄtWerldenraasa sritt/ sörbistras/ bulra/ M/
drijffzaff Mörcksens Macht.- Men wij ha GVD^>

xxviii. MILD<)OS'
Mnnistian.

Mroad är en Men'ikia? Stosst/ enlsss och fucktlg
WMy vndra dä/athon sa plsylig gar omkull.(Mnll.

XI.IX.

Dhes korta Leswarne.
Adams Fall är osi war Leffnat kort,-

MDy ga n?ij listrenDrsm/ochsom tnSkuggabort.

Til dhen fallne Adam.
haa du tient/ mäh'ns dusä hastigt wardt cassera'?

! Hwar du för en lijten Stund spatzera /

, Och hwar du wistas nu! Din Frijheet/Prachtoch Wäld/
Du sielff ax ftttigh Man/nu hett och hallen sald.

An



An om dhet summa / Til Adam.
MT dock en QwinnosTaal din Hogh sa hastigt rördel

du sä tydlin lell' dhen Högstes Päbudh hörde.
Ach/Adam sträckte digh ey mehr hin Dubble-Dödb/Widh hwilkens Wijte GUdh dhen Fruchten dighförbödhl

Oswer jokanniz LaptiNiX TpMNsli-
ge l4. v. io.

store Sial/Ach/ Vlijr du sa aff Werlden lönter/
"VOch for din Ttenster medh enMartwCrona Krönterk

KaN 'lerrarcliirenZ Hogh ey giftva sigh tll Noo/
För än dm dyra Kropp stull' tumbla i sitt Blooi

Sa gäret dock/ Min Siäl/gör digh ey stort Vekymmer/
Godz/Skönheet/Lijffoch Ständ ä Alt ett stactot Lahn/

Dbet Timliga fränOst medh Limlighettn
Mendher somKwigtar M ingen taa Offftan!

1.111.
Beder/ sa warder Eder giswit/

Sl Dumma/sörjen här hm'l Ehrt Njst stu'n^hra:WlMedh Bsnen kun' I alt vtassKbrGudh begära.
F 2. Sörjer



I.IV.
Sörjer icke för Edert LU/ 6.V.25.

H3il Sku' ey ängzlas sa för Kropsens Vppehälle /
öZlFörKläder/Föda/Spijs: Men ssrjen i dhes Stalle

For dhet som ar/ Hch lagen at KhrSiäl
Ass Gudhmä Slifwa satt vthi ett OwiZt rpahl.

An öswer dhet samma/ 8.
denTanckan/bort minSiäl /dymgenstvälter

ssker til sin Gudh/ han känner bast din Nödh /

Han kan bestara Maat/ han kantigh staffa Vrödh
Om du än wor'vthi en stälter.

Är iaghstönt Fattig/Arm/affNadh ochMedel blott /

Vcht minsFadersHuusfins mycket! mycket Godt!

Sörjer icke fdr Worgon - Bagen / eller hoo
tan medh sin Omsorg läggia en Aln til fin Längd.'

Morgowdagen lät / min Sial/ all Omsorg Fahra
Han haar sin Plaga sielff/ dinFahr som all ting seer/

Den Marcken hörligt klclr' öch Dluren Födo geer/
M ey dittLijffsin Spijsl din Kropp sin Kläder spahra.

IVijk lemmon! rpijk! Din tienst gsr ensra Gudi
siängd/

laghlefwer heelt fsrnsgd vthi min korta Langd.



spijftr 5000 Mtt. 6.
weet iagh hwem Du äst! Din milda Hand sigh wijsar

du FelwTusend' Man medh ringa Förradh spijsar.

Dy haff/ min Siäl/ din Sorg om Kropsens Födo borti
Troo ftltt din Faders Hand ar cln ey worden kort.

I.VIII.
OKritti Ord: Jagh är thet leswande

Vrödee / 6.

OMIN högt-beklämdaSial staldhet medhWördningsanna:
MF Du äst dhe bundnas Tröst och leswand' LijsszensVröd

Sonl störcker/ mättar migh i all min hungers Nödh/

En ewigh Siale-Spijs/ ett cwigt Miööd och Manna .-

Dhen hat aff äter/ gör hwad tigh/ min Gudh är täctt/
Och lär' pa sioston' blij til myctiNGtädie wattt.

Dödzens Betrachtelse.
Dsden är en N)ägh til Lijffzens leswand' bäcker/

at des Ankomst da sä mängen Siäl sörsträcken
Mm är han och en Vahn som til Fördärfwct bclr/
Hielp Gnd/ hur' stisylss da den arma Werlden är!

F 3 Min-



I.X.
Minnes-SpMf.

Wörsichtigt! Skal din Siäl ey bliswa stött och stadder;
N?erlden som du west/ är i dhet onda stadder.

I.XI.
3Wedom och Fattigdom giff migh icke.

bedz iaghNijkdomsLast/ eyFattigdommensGalla/
iagh i Högmodh ey/ ell' Wanhopp mätte falla.

Men du som här til giordt/ at intet migh haar feelt/
Gissmigh alt som du wil/ min Deel til halfft ell'heelt.

sn saligh Mnnistios Graaffstrifft.
leffnadt war enDödh/minDödh migh ewigt gläder/
teer sigh Solen effter Negn och mulit Wäder.

I.XIII.
En fördömbd Mnnistias.

leffde/ mähns iagh war/i syndigt Sööl ochSlast/
«>H Migh qwähl minDödh/ochen odödlig SamwetzMast.

är warWerld 5 AchlFranoenTijd wij börjawäxa
Döden gör sitt Slagh/ sa Ms ju dhenna Lcixa

Ost samptlig / och en hwar i ckritti sckola str: sgsr!
Lijdh/ bijd/ochwar tilfridz medh hwad den

Ditt



I.XV.
Ditt Ord Hr minä Fötters Lpchta/

ksal. 119. lO5
Ord dhet är ett Liuus som mig til Lijfwtt lyser

En Eld som lijfwar/ at mitt Hierta ey sörsryser-
I.XVI.

vndrar du vppa/ atGrannar fiundom träta?
sijr,la/Bröder ockalt Broderstap förgäta;

I.XVH.
Dhe Ogudachtige sspa aff 2B. v. 15.

stal eyDödzens Macht/ ey och riuro sälla/
Dy wij medh Helwetet haa sintit ett Förbund/

Medh Döden ettFördrag/ den stygga Mörckzens Hnnd
Skal medh fitt grymma Gaap o§ aldrigh esstwställa.

Och stull wij ey moot dhen haa vndfiycht och Förstvahr/
Som Lögnen haa til Moor/ Bedrägerij tilFahrs

HERre gack icke til Dombs medh tin
Tienare/ rsal. 14;.MCh! Skona store GUdh / gack w medh migh til rätta;

Tanck ey pä hwad iag giordt/ hwad i minUngdom stedt/
Om du för alt migb stal tilSwars och Mckning sätta/

Aan mgh omsyeligh pa tusend' swara iLTD
HErre



I.XIX.
HCRre du vthransafarmigh/?1a1.i59.

känner/gode Gudh/min'Niurar och mitt Sinne /

"A Mitt Hierte«lagh/min Gangoch Wandring är sör digh
DinWnga Hand omkring/Ditt Oga öswer migh

Ehwar iagh wistas/högt ell' nedrigt/ vth ell' inne.
Du sträx mitt stätta min Wägh och Wandel sagh
När iagh än oberedd t dhet sördolda lägh.

Mrgon-Suckan.
som migh styddat haar i Natt för allan Fahra/

"VAll dhennaDagen ock/ mighwärdes wäl bewara'.
L^^l.

Affton-Suckan.MfT iagh ock hwijla mä medh Fridh i dhenna Natt/
lathoosmigh/min GUdh/dinEngel wam satt's XXII
Mitt LW är en Twär-Hand.

Mdrstona StoreGUdh /mittKött ä Stofft och Leer/
M»Mttt Lijff en TwäreHand / Ach! Förstona doch iagh beer'.

XXXIII.
Til Lpicurum.

lestver som här' wor' flätt ingen Dödh at wänta/
spar' hinOnde sä en wis och richtigh Räntä.



Tpicuri Swar.
stylla« migh cy ratt/ iagh dvrckar ju en Gndh!

söllier dagelig min LystnaMages Budh.
I.XXV.

filg ock/ mäh'ns du ä dhen rätta GUdhen leder/
dhet goda digh din stöna Lusta reder°

Dockmins/atdhet iagh haar digh spadt/war ingmDröm
Wr som din GUdh och du solgz' äth til Puucta-Ström.

LXXVI.

arvi»! (^laucl.
dhen sin Leffnat wal vthi lm Hemwist änder!

sigh ey kymbra tarffom widt-belagna Lander /

Mm i dhen Sand han krööp/dhernyttiafar sin Staff/
Och dher han wäxte til/ taar sachtlin äter aff.

I.XXVII.
Oli pateant peÄora 6iturn! ssn. Ir3Z.

om man l en Rijk« och Girtgz Hierrä sago/
dher för Tuseno'-Tahl aff Sorge-Wurmar lagoz

I.XXVIII.
keÄora pauper tecura Zerit. iäem.

wäl-fsrnsgd/han bär ett lakert Brsst,
finner meer hoos Gudh/an nagon Mamon/

G Trsst.



I.XXIX.
Hloäicis rsbuB IONZMB Xvum oK. I6em.
<^.NMenn'ssiasOfärd blljrasthenneoffta walder/

alt omätligt haar en kort och ringa Älder.
I.XXX.

Til den alt-sördsrswande Wällusten.
M?ijk aff Fru Lusta/ Du och lagh förlijkz' ey samman /

lagh gitter ey ditt Aap och myckna Flättia sij /

Du loswarWerldzligLust;lagh söter Ewigh Gamman/
Stal och som ««cuie3 digh alttjdh widrigh bllj'.

LXXXt.
« Til en förtreteligh Stoor-Sprakare.

MN ähretETT/som digh vthi dinLärdom sehlar/'^MnMennlkiasTungaar enTing som siar och
heelar/

Som bringarLijff och Dödh/dhet hielp' och stielpa kan/
StyrTungan/hoo der rvil/Nij hallen fsrenMan!

I.XXXII.
O2 HUX naorionz taÄa tuilld veliB.

__ Dödm.
star dig nu tilrädz sDmDsde-Rlockaklämptar.

Du stils rätt somDu kom sran Werlden blott och baari
Dock aff din Händers Wärck man flutelin affhämptar

Om Du medh redligheet/ell' Flättia wandrat haar.
Helwes



I.XXXIII.

Helwetet/ dhe fördömdas Pijno-Stadh.
Wilkor, Ach! Oändligb Nödh och lämmer/
Wee och Qwaal/som ovphörligt klämmer

DheDömdas Siälar t ett gräffligt brinnand' Bläa/
Och häfftar dhem m om en saaslig Mörctzens WM^

I.XXXIV.
Til dhen iFördärswet liggiande3iijke

Mannen/ l6.
MWadh Hielper/Ach! DittStaatlDin (syllend«Slirw

mand' Drächter/
Närkrääsligt när alt l-zlanrech
Ey kan din vfla Kropp frän Döden göra srij/

Och din sördömda Siäl i Ewig Eld ftrsmächtersHwem wil fsrArmHd skul och sfwergee
Sn han tosz til myckcn Glädie opp!

Bhe Vthwaldas Ewiga GMe.
Salighetens Orth/ dher Miölck och Honing fiyter/

Klarheet striswa om/ bä' Hand och Fläder tryter l

Dher som dhe rvahldas Hoop medh tree-falt HeligThon/
I ovtbsäylig Lust beährar LAMVSENS THRON.

G 2. Den



L^XXVI.
Dhen Mrsta Domen / van.7. v. 9. iO.

'

25. vers. 22.
H Llarm enDagh/ somEwigt hugnarj hotar!

>"Sär star de Wahldas Hoop/ och Der dhe Dömdas Notar/
Nu blijr en annan Dom an widh pilni Stohl/

Widh dhenna Stämning mast' sigh vthan Wägranfinna
Dhet MmstaMenn'stlosStofft/ all Hlder/Man och Qwinnai

Fran dster/ Wäster/sränden Norr- och SödwPohl.
Den Gamble sätter sigh: Vpp Sinne / Sial och Hierta!

Här bar tilßäkningz/ och Dr ey at wända om!
VmätnaOwigheet/ lagh sijr din Sool och SMrtai

AttWerlden M sm DonU
Sij/Hopen öfwer alt/ hur'sällsampt dhen sigh deelar/

Oemootsäyligt Sluuti Hielp Himmel!Ach llagh seer
Ett Swigt öswer-ftsdh, och dher dhet Swigt ftelar/

Den ena tagesvpp/ dhen andra stsrtes neer!

Bestuut pa dhet 683 Gret esster (^Kntti
hugneliga Födelse.

IU Än da hon gör Förflagh pa Timmar/ Tijdh och Hhr/
Dher dock war LeffnadzFlycht <W lijknar widh dhen Dagen

Os nu vhr Händren cir i och börjas lell'i Gahr. 2»



Iu meer wij haswa Hhr och Mänar öswerwunnit/
Iu mindre finner sigh vthi Wart !

Iu meer wij taga aff/ Iu närmer haa wij hunnit
Dhet slndeMahl/ som bär Ost Sallheet eller Qrvahl.

Lell' kun'/N)lj Usia/ härwar Darskap ey betrachta/
N)ij kanna ey wart N>ähl ssr an dhet ar sm koos/

För änentrumpen Tijdh wart Traass begynnar sachta/
Och gör Wär Leffnad lijk en bleek förwitznad' Roos.

Sä kan ett fiychtigt sin Mtt pä Ost föröfwa.
Dock/ at tagh leswa ma för Tijdzens Wälde frij/

Sa lät/OgodeGndh/migh intet Mee bedrsfwa/
Biudh medh dhet gambla Hhr mitt Älend ga ssrbij!

Tijdzens Flychtigheetoch Förhsrjan/bttrach-
tad widh Vegynnelstn pa dhet 1684 ähret

effter Vörd.
är dhen gambla Tijdh/ da wära Fäders-Fader

Sä langsampt sostras vpp och wäxte öter neer/
Da 83lem.L2bel.v2n och andra stora Städer

rioreni Hwilias Gruus och Rum cy stönjes meer.
cianliagu är siN koos/ ttff 'lroja Wtet fittNks/

Dam2scu3, I^inive och T/rus liggltt kull/
Affstrra Werldzens Stäät man Nampnen näplin minnes /

Och dhen beroor nu mäst i Asta/ Stosst och MnN.



MW sielff/mäh'ns iagh här stär och ohessa Nimen strlfwer/Ach!Ar wär Hlder dock sa snar och ftychrigh är'/
En wäldsam emoot min Willia drifwer/

Och aff min Skava iagh dhen största Wijtzheet lär'.
I dhet wärt gambla Hhr sigh fogar nu til Ända/

Sä börjar ligh ett Nytt; Des Vörjan och dhes Sluth
Des och dhes o dhe spinna pä en Slända/

Och/ kHm här in/ det föör' widh Handen: Gack här vch t
2llt-warand' rvastnd'/ som medh Swigt Os bekröner/Hwars Nijke/ Macht och Stool ey nänsin ända taar
Som . IsHzK. och lacob tina Söner

Hoos Digh en Sallg Lott til Arffz förordnat haar.
VU HwighetensGUdh/mäh'ns alt sä plötzlin swinner/

Och Werlden immeV-sort dhes Wäxel later Sij/

I Fall/ och Dödzens Qwäll sigh til en Morgon finner/ lblij!
Sa biud mitt Alendz Sluut/ min SaUheettßsrjtlN

En Siö-Mns Olckgenheet/ effter dhet 1.2.

somOsi aldraförst med Bätar lärde wandra/mätte mehra Modh och Hierta hnfft än andra/
At han for Hastzens Diup flätt ingen Faasa baar/Mn medh ett bräckligt TM dhen MltaBöllian staar.

At



At han/nclr Skeppethans affWägen börja'stakas/
Ey til sitt sasta Land sigh wände strax tilbakas;

Men medh ett o-ssrclckt Modh sin Koosa körde sram/
FastWägen ijftigt siog och stölgde pä Hans Stam.

Han hade rättligh da affNädzla kunnat bäftva
När dhet sörblstra' Haaff sin Wat'n börja' häftva/

Fch wräka lijt'som Bärgvthu dhes diupa Wrää
Sin sönderchridde Wägh tll högsta Himlens Blää.

Hwa' fär en Sis«tNan dock för Häpnad/Skräck och Faasa
När som ä hwarje Kant dhe stumma Böllior raasa

Och stöllja pä hansSkepp med Tummel/GnallochGnyye
Nu seer han grundlöst Diup/ nuHlmmel / Stiernor/ Skyy»

DherHasszms grymma Wägh pä högsta Klippan swalla/
Dhet syns somHimmel/lord/och Alt begynte saUa/

Hans Skuta runckar starckt/ och styttlar Mast och Voro/
Dä Hol' pustar vppvthur sin stränga Nord.

Nu sijr han/ hur' ett Moln medh Storm och Owär' hotar/
Strax dher en annan Wägg medh Regn och Wädsta motar/

Nu är han mycket gladh<lt Himlen teer sigh Hull/
StM star en widrigh Pust Hans goda Hopp omkullt

Om



Om i Hans Segel-Fahrr/dä Lyckan honom gynnar l
En önstltgh drifwand' Wind som Seglen maklin stinnar/

Lell' wäxer strax enStorm medh sädcmt Bmus och Braak/
At sidst han medh sitt Skepp mäst ynckligh gä iWraak.

Natt äsiven Werldzens Haaff sin Bölliand' Wat'n häfwer/Fch med des HnstarsLastwär swaga lulla qwafwer-

Wij mäste brättas dher och träla mängen Stund /

Som Sast wij simma hsgst sä siuncka wij i Grund!
Säll dhen som medh sin' Hhr weet Stranden söllia sachta
Och sigh förHaffzens Diup och grymma Wagh kan wachta^

Dhen t ett Ma Lugn weet ställa an sitt Lopp /

Och ey sin stora Wääff förchastigt hyssar vpp/

Han är en wittig Man/ som wäl til Hampnen hinnerl
Dhen i en roligh Wiik sitt säkra Tilhald finner.

En annan wäge sigh ä okänd Siöö och Sand/
lagh roor min lilla Bäät vth medh en Ma Strand.

M»a nagMTilförende/widh Höga-ochssr-
deles TilMen/i Liuset sramgiffneDichter.

Nordens



Nordms wähl-mehnt-vprattade
Ehre - Schildt och Minne - Spijra.

-dftver dm önffettga och lyctelige Äckta -Fsrmahlan/som stcdde irebru2rij i6B2.pä Carlberg/
lkmellan

Hans Kongl. My:ttil Swerige/ :c.:c.:c.
War Allernadigste Konungz och HerresHögtbetrodde Man / FcildbMarstalck och Qeneral (3ou-

verncur vthiHertigdömmet Pommern/

KÖNINGS-MARCK/
Och

Et hände ohugesthr da Solen sijd-wärtz gäste/
stred nu makli'n sort vhr Wattumannens

At Venus äftven fta sitt Salta Foster«Land/
Vegaff sigh medh en hast til Mahlers stöna

Strand.
Dijt stull' ey mehr än tree aff hennes Oamer Mia; (lla/
Honswang sig öfwer Bärg/Skog/Dällder/Swall ochßöl-

OH som hon sigh nu a den ädla Orthen fann/
Bödh hon der spänna vth sitt trötta Swahne ° Spann.

A Seen



Seen siog hon vpp ett Tällt/ hwest wärde at betala
Och QanZez sattig är: dhet kring-belägne haala

Gaff lijkt ett Spegel«Glaas moot des berömde Skantz/H alla Kanter en fördubblad Äter- Glantz.

Här inne satt hon sielss i härligh Skrud och Voona':
Des höga Hwirfwel war bezijra' medh en Krona /

Til hwilkcns dyra Pracht sä ftpan vthan Mätt/
Som Inöicn ha'giordt sitt rijka Gamman-SMt.

Som all sulkombligheet war spänd widh detta Bälte/
Sa sann sigh nägot lell som Man Stäät sörstalte/
I det Fru Venus war ey nu/ som wahnligt/ fatt/
Men äsin Thron ba' Mod» ochMahl»bestulen satt

Och det sa mvcket mehr alt Folck i bndran silnckte /

Som ingen wiste hwad des sörjand Sinnen kränckte,-

Sidst vnderstodh sigh Een aff hennes Tärnor tteei
Om Kundstap här vthi som vnderdänigst bee:

Hon sade: Stora Frw/ allWänligheetzGudinua/
Hwij at det Wclsend wij dock sä bekymbrat finna

Som Sorg°Löösiheeten sielss til Tienst ochkydna haar?
At os dock flijkt ett Moln wär Glädie - Sool för.« taar.

Ämöy»



Ä' möylig't at en Satz den alle Hiertan wörda/
Kan sä affHimlens Hand medh angzlan blij bebörda/

Som det affringa Latt/ affnedrigtTyckeär?
Gudlnnan gaff tll Swars/ min Börda/ mittßeswär

Gar Ehrrätt lijtet ann; Lell atförta'a all Willa/
Alt wrangsint MUörstand/ säärden Boftven lilla

(nämbt
MinSon som enderst««- och min Son warnäpplin
Dä kom den stälte Pilt/ lijkt en Man hade stämbt/

I fullan Flychr/ och Sanck för Fröijas sagra Fötter/
Ia wardt i stallet för at plöhlm blij sörstötter/

Som Rmpnet lät sigh see,- med Frögdoch Glädiestoor /

Medh kärligtN>ählkom!Kyst ochsägnad aff sinMoor;

Som togh den Reese«N7an begärli'n isitt Sköthe/
Och kund' ey prtjsa nogh des huttiga Gemöthe/

Da hon strstodh hm' han medh.Wiuning hade gäst
Den runda Werldzens Kretz i Öster/ Söoh -och Wäst.

Lell sade hon / minSon hm' star dä til i Norden?
Förmahr dm sota Brand den Snöö- betäcktelorden

Ey wärma vpp? och stal den kalla Werldens Tracht
Bespatta digh och migh/ sampt bägges wära Macht?

Det



Det stär oss intet ann at lijda eller tahla «««-««

MinFm -Moor/swara' han/ at NordensFolck det hähla,
Sa är/ och intct alffa wil/Det kan man hwarken migh ett' henne räckna ttl.

Dock ssal/ foor Venus fort/ du än en Wandring waga
Befinner iagh aff din sörstagne Kolff och Laga

Det wara giordt j som iagh sa länge efftersatt j
Sa blijr du migh alt fort min Gaman/ Lust och Skatt-

Ach! sucka'han/ och fick en Tusensällig snger/
DenSysilanäswenär som migh sä mangengänger

Haar fruchtlöös lupit ass; KanMoorkär minnas sidst?
När iagh bä' Koger/ Blosi sampt Voga hademist

Och kom sä kaller hcem:Da foor iagh jämwäl neder
At stiffta samma Wärst / doct rätt medh pasiligh heeder-

Man hölt migh för enDwärg/ och nambde ffatt
Ettßarnst<gtGyckel,Wärck/ja dreeffmed speeochspätt

Migh minä färde-«-«Ey/föll Venuz in/ du fthlar
Och sijr ey at här i en Tijde-Wäxel spehlar:

Dä sägh det vth/ som stull' all Werlden ga i Wraak:
Och sielftva Norden gaff ett blodigt Wappne^Braak/

Dv



Dy kund'ey annars än din möda blij sörlora;
Menather nuigenseen cx«.oi.UB den Stora/

Den stora Nordens Prlnh / näst GUdh i dcsse Land/
Medh wäldigh Ijswer /och sin Seger--Ma Hand/

Har ändrat Strijd t Frijd: Sa lär ba' du och Fröija
Blij bättre hysta; Dock har är ey Tijdh at dröija/

Tagh desse Pijlar twa/ dhe föra lijka Ståhl/
Och tanct min Sonvppä det Ahtt-sulla Mähl!

Oupiclo swingar sigh vhr Moor sins sätha Händer /

Hans Arm war heelt beredd/ Hans Boga särdig spänder/

Medh swmnan Edh at alt stul richtigt blij bestalt/
Och han det stöna Fröijas TM.

En liufligh strax des bundta Wingar lyffte
Nar hansä sivunnen warvhr allasOgna-syffte/

Vödh Vsnuz spänna ann och reeste ather fort/
Som hon war kommen/til sin wätha Födzle-Srth

Mtt Hiertlw wardt hon gladh/ daman för henne sade/
Hur filjtigt hwad hon honom budit hade/

Ha' rättat vth/ och sa sin snälle Skäckta fördt,
At den dhe Hsge Tuu/ bä Siäl och Slnnen rördt.



<>og-dorne <>erre/den wnrtSwerjebilligt ährar
Den och dhe Fransta Lilliers Härar/

Gee'all den wördnad som en baar:
Den Kkvorz fostrat I och LeiionH burlt haar;

F store Mezänat/ at i sä siatta Kläder /

Medh sä en ringa Dicht/ min obekandta Fiäder
Sigh dristar första sram/ at iagh til la ett
Än dräfiigt Wäsend/ här en lijten Skugga geer:

Den Frijheet hoppes iagh aff vnder-dänigt Lynne/
Ey bliswa tydder för nää obestedlig't Kynne:

Men assKhrsHxcell:y sä Nadigttagas ann/
Som den sigh pä en reen / sin plicht/beropa kan.

Om Tycken/ hm' des Karleeks-pustarpytzla/
Om Frsijaählas/ ärwäl blotten Sinne^Sysila

AffHedendomen ärffd/ men gär lell der pä vth/
At sielffden Hsgste är som knyter denna Knut.

Hwilke's Vlo' medh Pmpur sigh besattar/
Denheela Werlden för en lijfiigh Strimma stattar

Vthaff des Liuus/ som är oppiwär Norde«Pool/
EnwichtigStierna närdhm StoreSweg^Sool.

Idet



I dhet sigh och 'riranprächtigt pam/
Beer Swerie at det M sigh kortlin sa sörklara:

befrsgdar ffett/
Nu blij denkynä wäna venusOLT.

Ach! sast tagh qwäda kund' medh heela Nordens Tungai
Och tala/ en för alt.- star lell ey at besiunga

V stora Frokcn/ all den fagnadt Swerie faär
Nu/ när des kysta Lijff i SangochSathegaar

Med Ensom mebra är än NeÄor och
An hwilkas Arm och kynheet gafftil spilles;

HingambleWerldzensSkatt.- dhen Ewighetens HandFörlängst haar tecknadt i sitt wijda Minnes-Vand.
Du Echtenstapsens Budh som dhetta Vundetstiffta'Dä/uär dhen sörste Brudh och Brudgum woro glffta/

Blaas i dhe <>sge nu fsreentes SiälochKropp
En Himmelst Remheetz Eld/dhen aldngh siocknar/opp/

I öfrigt / lät alt fort/ja Ewidt dhem besmycka
Ett Band somwirckat är afflöye/LustochLycka/

Och heetamä medhSkähl/dhen sällaSällhetzSay
Dher alt sullkombligt haar fin rijkaSamcl-vlay.

Olwer



öftver dhen Christeligcn stifftade
Cmellan

Kongl.Mp:b Troo-Mn/ bestälter (?one-
til Hast och Landzhöfdinge öfwer

Bahuss Lahn medb Göcbeborg/
Den<>sg-lUdleoch N?älb:g«

von Schönleben/
Sch

Fru/

van Asche«Mg/
Hwilket hade fin Fullbordan den 2.8

Alt Nogh 0M btavorg och Lellona! lät osi staNNa
Och see om i wart Krahm kan finnas nagot anna:

'lsa! Säng Gudinna opp / hwij sä sörbijstrad twähr
Och trumpen moot dm Aart?princesB«ach! iagb swähr/

lagh jwähr digh reena Möö / dhet iagh din höga Äoer
Ey bruka wil til dhet ost Libirina rader/

Ell' sorgligt är,- men hwadaff dtn vivinire
lagh äffar nu / är ett som ma förnögstl gee/

Och hugnad öftver alt - - - « - s <

En



Qwäll/daHeetan war nu mastedeels förswunm/WWOch Wcrldzens blijda Soo!/ dhenrijkaKlarheetz
Vrunnen/

Sigh styndad' äter til sin salte Ocean.-

Gick iagh i stilla Noo befölgd' aff minä Tanckar/
(Fast än en säoan Wägh dher ijdel Oroo wanckar)

In til en wäl-bckandt och mächta liufiigh Plaan.
Dher pa Fullkomligheet och Fägring intet feelte;
En rinncmoe cr«tt2il dhen stöna Trachten deelte /

Och medh siu kyhla Safft all Marcten giorde swahl.°
Dher stodh i bundta Paar en Palm och Nosen»buffa /

Bland bwilkas ftista Vladh en liufligh rusta/
Och mitt i Crehcn lagh en wälchestaffad Dahl.

I ohenna Kden satt' iaqh migh nu lijtet neder/
lagh sagh ett Libanon affEbcnholy och (^ccler,

Och dher sitt Stelffzwald ha' dhet rasta complZnij,

Aff Hinder/ Elg och Ma / som dher i Nctgdcn gäste.-
Dhet latta Fiäder-fää vtdur sitt frija Näste

VödhLcKoswara tildhes kringa Twrili - -- -

Här lärde iagh vthaff dhe sinä och satba Diuren/
At öswer alt/ dhen sam'man«sällige Naturen

War den somWerlden för sin Grundwahl känna mäst;
B Hwadh



Hwad för osi warit haar / är alt aff Tijden döda!
Och lärer Werlden än en annan Unqdom föda/

Seen wlj war Moders Mahl blij offrade til Kost.
lagh ma ey tala om at Folck och Diur sigh pahra:
Lufft/ Hlmmel/ Mana! Sool/ dhen stora Stiarne>Skara/

Medh Bärgens Affgrund och den Siöö/
Orörligheten aff dhe swaraste Kleraller,
Alt hwad afflorden somenstyldigh Räntä faller/

Hr' Skahl och Skijdor för dhet sota Kllrleekzchöö.
Och hwar til mehra sagt i lagh kom alt mehr iSkrifften/
Och solgde dhen faqra

Tils at en Slumran söll min'matta ögon ann.°

lagh kan ey annars än en dwaland Slumran kalla/
När en'/iaghweet ey hwart / dhes trötta Tanckar satta/

Och man omöjeligh sigh mundter hälla kan.

Hclr halp nu intet/ dhenbemältaHgne-swähran/
Betogb min Sinnen medh en mehr änsöth-bedähran/

Dhen lnigh en Skugga/ som ett Wäsend billa in:

lagh tyctte Venug sielff sin Högheetsör migh stälte/
Och til »uin Nedrigheet dhe reena Händer sälte /

Moot hwllkawar som Soot desSwahnershwijtastm.
Här



Här wille Konstens Aart Natursens wärde packa .>

Ia / Bantam/ Vengala/ och Moläcka/
Had' vthi ohenna Drächt sin rijka Affogrund öst:

En artigh dhe ftija Lackar flängde,
Som nu pa Axlen neer a ömse sijdor hängde/

Nn kyste medh sin Kandt dhes run»bewuxna Vröst.
lagh wardt bestörd/ Ock fick migh intet rätt besinna/
För«än detz sota Munn sigh lätt i Orden finna /

Och sade: Mäh'ns iagh weet at Börd och Att
Digh ey är obekandt/ som dhen betecknadt hafwa
Dhe / hwilkas Sinnen högst til Himblens Kundffap traswa/

Sa kom och sölg migh nu opp i mitt c^binätt.

Och t dhet samma bödh bon sinä Swahner hasta:
lagh folgde som en Ström sigb vngesehr plä kasta /

la/ tycktes troha och en Adler i sin Flycht;

Men Ach! Min rasta Gang dhen togh en plötzligh Hnda/
I dhet min blöda Syyn wardt aff ett Linus sör-blända/

Och iagh widh sädant Skeen vthi en Swimmel ryckt-

Dock glck dhen snart sörbij/ lagh kom migh ater ftre.-
Och sölgde Venus. som mitt stöna Nätte -Snöre /

Sä sort iagh kunde i dheg innersta Gemach;
Cn



En lijffligh pincel had' osi dher för Ogon lämpadt
Dtzca qambla Wcrlden/ som vthi sin älssog kampadt (Ach/

Medh Böner/Trängtan/Hopp/Beswärning/Wäldoch

Här stodh bwad dichtat är om viclo och
Dhcr war ttllioricn om lalou och >^ec!e2,

Och hur' Apollo fict sin stecla vapKnc satt:
Secn dKlorig, sampt dhen täcke I^xslmen2,
Ochftämbst bland alla dhen fördrafflige ttclena.

Wcdh hwilkens Föttcr en behiertad satt.
Mähn'siagh pa dhetta sijr/ gär Venug til en Lada /

Och taar dder fram ett Glaas i hwilket stodh til ffäda
Dhen Safft, som Astrildz Pijhl i älffogh wärcklighgör;

Hon togh och vhr sitt Skaap en Spegel/ dhen hon lade
In for min Ogon/ och medh lynne sade:

Här sijr du hm' min Son all Werldzens Hierta röör';

Här star turopa och America som bränner:
Dhen stöna lnedh ätlica bekänner/

At han dhem offta giordt/ dhet Elden gör i Halm:
Dhe längst i iKule boo blij widh Hans ankompst glada.
lagh sägh här som han bödh/ Nom/ Londen sampt (-ranaäa,

Wärt Stockholm Gvenmed desi Norr^ocSödmMalm.
lagh



lagh sagh har Götheborg / och a dhen stöna Kusten/
Befann sigh afwcn da ratt i för- mählmgz«Lusten "n,4

iLttPaar/ til-hwilket iagh en Känsel tvtttes dra. l""'"

Gndinnan sagh migh ahn och sade: Dhessa watttter/
Dhe <>immcl Sätde Trva/ dhem du ey orättkänner/

Sku snart ett liufiigt Sluth pä all sin Trangtan ha.
Fördbenstuld gack och strijff/ dhet dheras achta Sinne/
I längden länoa ma til ähr<ampt effter-Minnel

Och i dhet samlna togh hon pa sitt Spegel«Glaas

I Meening/ som iagh troor/ migb nägot meer at wijsa «

Men Ach! Den glana Skatt som stodh ey nogh til prijsa/
Slapp plötzlin neer / och föll moot Golswet aU i kraas.

Da bödh dhes giälla Klang min flumrand' Sinnen wakna:
Man tanckie/ om mitt Modh ey märcklin matte flackna!

Fru Fröija medh dhest Staat och heela Haff förswan!
Nllcna fwäffde dher en Hand och Spetzad Oijta /

Dhen ien cecler-Stam medh runoa QKor rijta : (kali?
Hwem ar som HKrrans N)arck och lpillie tadla

Dbet störte i min Hogh en Wördnad/ och en Mängsell
Aff Undran/ Hopp och Frögd/iagh ropte medh Fwlängsell/

At thet dock ffedde snart/ som iagh i Meening har!!!
BZ Sem



Seen streed iagh sachtlin heem och pa en noga spörjan
Ehrfohr/ at dhenna Fast nu snartstull' haa sin början:

Ia /at dher til en Dagh allreda nembderwar. "«?.'

I meer an SallaLuu/ dhem dhenna Löösen Mer/
lagh önstar at Ehr Dagh aff ingen Olyckz-Qwäller

Ma störd ell' ttäctter bltj/ Ehr heela Siäl och Kropp/

la/ allMhr Nsandel ma dhenhoga Himmel krsna!
Han lät Ehr pa sin Nädh ett störr' Negister röna

An iagh i dhenna Satz dhet hlnner tectna opp.

Den



Dm fönviste/ dock i sin Flycht wärckelige
curivo.

Framgiswen/dä
Hen

HreffFredmch AtmVock/
Och

Den <>sgwälborne lungsru/

A Metenä Lremz/
Medh hwar annan lyckeligen inträdde ett Christeligit

Cchla-Förbund den igluni) I^IocLXXXIII.
<Vthi Stockholms Stadh.

han först Mursin ModersSköthe
komm/bleffvthi ett attment GudaMöthe

Vetrachtad mä' den Nad at han och stulle fä
Sig stäozeräkna bland dhe storeGudarsSkrä;

I dhet han bohren war vthaff en bögh Gudinna
Dhen heela lordens Cretz som dhes Vecherfferinna

At wörda ffyldigh är/ ste'n och dhet Tvcket bar
Som allom O-gemeent och öswerMenstligt war.

Hin



Hin store luplrer hwarsglimmandSkätt och Dunder
Dhen nedreWerldzens Tracht plar draa' til Skrack ochUnder

När som dhes Wrede köör sin straland Kollswar fram/Han sägna dhenna Skatt som offtast i sin Fam':
Dbesi Huusiftuluna roro vthaffhans wäna Lynne
Vetieute'n medh sin Brösti Dianag sialta Kynne

Som obeweekligt tycktz pä Tusend Tuseno Mijl
Dhet Lclrde'n alorasörst handtera Flitz och Pijl/

Dhen kynä ivlavorg lätt sin Pnnest ömnigt röna
Han wille'n öftver alt medh Hielm och Pantzar kröna/

Lellona äfwen mänd' sigh meer an gunstigh tee:
Allena?2li2B sad' sigh här sin Mend' ste!

Sä öswermattan wardt affheele
Ve«ährad/kyst och smeekt dhen litte ällstogz«Backen/

52MMU5 mäste sielff ehuru trygg han satt
Dhes kloka Gycklerij betyga medh enSkratt.

Dock war en lijten Tijdh som dhenne Glädien räckte
Dy at Hans goda Loffen hastig WahmArth stäctte/

Hans Mmbt war ijdel Gifft/, Hans Leek ett dödligtStahl
Och solgd' pä alllwnt Roos ett allment Klagcmahl:

Hllr



Här wist' nu hwar och en Hans Odygd at förtällia !

Han dierffdls lupicer dhes stalta Adler qwällia/

Ia Mohr sins Swahner sielff berycka Duhn och Swantz
Och lnedh en Fläct sortaa' dhes bästa Spegells Glantz.-

Nu ffreeff han grofwa Epraak ä Venug
Da ha' vulcanug mtst ba' Fijlar Tang och Hammar/

Han gick til Kräswetcm at fa dhes ena Sax/
Doct giord han och i Fall aff Fiadrar dubbla Ax

Medh flijkt at pryda vth sin swarte Faders Panna
Dhen aff Hans spodsta Munn nu hett ba ett och anna' -, «

Altsa gaff hwar medh an'n klaglin stull
Och aff dhet Klagc-Liud wardt heela Himlen sull.

Strax föll dher da ett Sluth opp' i dhet högsta Rade'
Dhen litte Guoen stull nu vtan nägon Näde

Förjagas och moot alt sitt galbbemängdaAap
Ey längre wistas bland dhet reena Borgerstap:

Seen blest ett Utbroop til dhen wijda
cupclo stal har medh ssrwijst och fiycktig wara;

Klercuriug lychta knapt /dä bleff ett Fäqne«strij
Medh önstanat dhet och kund tnuan Qwällen blij!

C Fm



Fru vcnuz latt dhett Vann siqh dreffllg högt förtryta
Man sagh ett ängzligt Ach desi sörjand Sinnen bryta/

Ey sadh hon Himmel Hielp! Skal migh min Edla SonMins ögons eenda Lust sä stamlln ryctasftän?

Hon togh dhen Sätha Pilt medh ovtMjligh smärta/Hon kysten ä sin Munn/ hon krysten ttl sitt Hicrta
Och ropte öswerliudt mcdh en bkdröfiiqh läthAch tusend tuseno Wee! Wij ffu nu stlllias ath.-

Du äst afflupicer til Flycht och slend dömbder « « « -<

Bock at dm Sptjras Macht mä wara mehr bcrölnder
Här effter än här til/ til alla Gudars TroffSä tagh näst Boga Pijhl näst Kogeroch ditt Vloff

Hwad dhenne Berg<hrisiall vthi desi gömmar fluter /
Sä snart du samma Skatt ä lordzcnsgröna giuter

Sä lär dhet Sstha Liim besnärja Diuur och Land
Somkömmit är dher j vthur min egen Hand:

cupiclo som sä wäl NN vnderrättad worden
I dhet han Aftstedh togh och ahrna neer ath lorden /

Sä flepten ohngefäbr sin stöna Verg-Cbristall
Som moot en vthaffett willigt sall

Itu-



I tusend Stycken sprang.- Dhen 6dla Sasscen spridde
Sigh pä en wijda Tracht / ja sielftva Marcten didde

En ftuchtsam Brahna in/ dhen angenehma Dunft
Stegh vp och wäckte sa en ovthsäijligh Brunst

I alt som Lefnad haar. Ett liufiigt Naga'trängde
Til Men'stians Hierta/ som medh kltzligt Wälle dängde

Och KTL iagh weet ey hwadh i henne tände ann
Dhet lnanwal kännadock cy rättiin nämpna kan;

Vthi en lijten Tijdh betwang dhet stora Runda
En Kranckheet hwilkcns Art stodh intet at begrunda /

Dch Vörjan war ett Ach/ Des Wäsend Vrand och QwahlOch tycktes Wcrlden nu ett allment Hospltal.

Dhen <ota Plägan stodb pa intet sätt til bota,-
Dock vnderstodh sigh en dhes Tyrannij at mota/

Han wägat och dhet Kast war intet giordt omsvst
Han halp sigh medelst en behagligh Echta KO:

Seen sa en dreffligh bleff önffeligast funnen
Sä war dhen Kärleekz- Pest vthi en huij förwunnen p s

Dock gicki dhenne Sah dhet offtast sa forwändt
At dhen som heela stul bleffsielffen Patiant.

Ci Dhet



Dhet Hsgkfsrnähma paar som nu a dhenne Dagen
Betygar hur' wär Siäl dhen reena HlssogzLagen

Mast vnderdänigh stä/ dä i wärt weka Vröst
Dhes sota Wästnd blijr medh sulla Göpnar öst:

Haar i en lyckligh Stund medh növsamheet ehrfarit
En Krafft aff dhet som i cupiclog Flasta warit/

Aff hwilket Anpne nu dhen böga Himlnels Sluut
Och dheras trägna Hopp haar wärctli'n brustitvth;

Sä gär fsreente TUU/ pä dhet ja intct ftela
Mä i Khr Sällheet / medh ett säägit Modh at heela

Hwar annan medclst Vt aff hwilketz Wärckan haar
Dhet sörsta Hionelag fätt nampnas Mohr och Faar.-

Gär och vthi lLdr gäng/ ja heela Tijdh och Hder
Mä Lyckan wara ILHr til Tienst och Lydna salder t

Gär / gar betaler nu dhen Näntan wil
Och fluten medh Behagh Ehr säta Kammar til;

Hwar medh I Hdla Trva dher Syssel«satte blifwa
Uthaff Fru Venuz, dhet iagh intet kan bestriswa

Lär dhen ost säya som i Längden äqa weet
Sln Hem Fahrs Sinne och sin FrnmMoors wänligbeet.



H^ettpammeTanckar/
Widh

Fordom öfwcrst- I.eutn2ntenB str dhet
Söhrmanlänste Infanrcrier,
ILdle ochN)alborne/

KerrchustaffPhiNpftn
EHMNSTEsNS

Folenne och Christelige JordeMning/
Som stedde i Stockholm den 16 1681

lS.lacobs Kyrckia/ sedän han estter ett berömligit förhällande
1677. widh Christianstad i Skckne / sitt timmeli^

ga Wäsende medh det Ewiga förwäfladt.
At alt som början baar äth ändan maklin' rinner/

öch hwad aff ilttet är til WM ffal förgäs!
Hur' MenMans Helse-Rocs lijkt Spröö och Spänor swmner

Sä snart en widngh Nord a hennes Fägring bläs!

Fragan wärdt hwij iagh sä eenfligh
MH»V drijfwcr?
AMW / bG sä sörstörder vth l

Min Wän betrachta forst dhet Qwahl min Sinnen
rifwer /

Och gör seen / om min Sorg at tadla star/ ett fluut;
Cz Hwar



Hwar iagh nu wistas är ey nödigt at beröra /

Här stär ett Tcct'n som dhet alt uogsampt läter sij/

Dhen wij ä ohenna Babr i Grafwens Gömlnor föra
War för en lijten Tljoh sa qwlct och räät som wij:

Men ack! hwad är som ey dhen smira Döden hinner?
Dhen aff wärt Runda alt ett hasttgt intet gör!

Hwadt, är sä rotadt som medh Tijden ey förswinner
Da i wärt Wäsend hon sitt Tähre - Pulfwer strör s

Slätt intet stär som ey dhet wränga öde fäller!
Här finner sigh en dödh i Marmor-Steen och Ståhl/

Le' Bay nu snart nu seent mäst oformodligh gäller/
WärtLopp en stadigh Fart drar til ett owlst Mähl.

Dock fast wij alla siätt til samma Mahlet wandra
Och ingen Menstta sar försumma ohenne Post/

Tycks lell som Folck och Piltar fram för andra
En snar och blodigh dödh wor' ordnade til Kost;

I dhet ä dheras Fäldt dhem höter Kela Dagen (Twäng /

En synligh Dödh medh Brand/ medh Boyor Trotz och
Dher intet gäller än at fla ell' blifwa flagen/

Och hwM Brynjan M hwars annans Undwgäng;
Men



Men ss,! Hwadh är for Winst siijkt äfwentyr at siippa.»
At sargad Lytt och Lahm gä ftän sin Fiendz Hand i

Han stöter dock sin Köhl moot Dödzens blinde Klippa!
Och strandar oförtänctt widh mörcta Strand;

Hielp Himmel! blijr da Ständ/ blijr Mancheet intet achta?
Skal ett dens Högstcs Bild lljtt annor Fänad gai

Far Döden vthan Lagb osi effter Lijswet trachta? (sta?
Skal Morgon/QwäU/wcirt Ständ och Fall twsamam

Mast' och ett Ceder «TM sin' stälta Greenar kräncka?
När i dhcs stöna Stam en Dunner- Strale taar s

Och stal ett sin ftista Fägring jancka
Sä snart en kulin BM dhes Hwirswel öswer« sahr i

Beklagliqt Öbeständ! Sommäst bcständigt warar
Öch i sin Owistheet doct aldrlgh owist är!

Hwij öker sigb wärt Köön til tnstnd tusend Skarar i
Dher dock en Tijde-Matk i otijdh osi förtär;

Förlat O Store GUdh! iagb wil mitt För-wett lampa
Inom mlnLvdnosßräntz.Dinrplllmblijr wärLag»

Röör duwär siikra Hoqh som stadigt mäste tämpa
Medh Tanckar hwllka heelt fir«achta DödzensSlagh!

Wij



Wij sij här daglin Lijk och swarta Döde -bahrar
Men Vncka! glömma lell war vsta Latt och Deel/

Tildhes en dödligh Kolsswart Hierta plötzlin sarar
Dä liggia wij en an'n ett lijka Skäde-- Speel;

En part haar / och en part haar ey vhr Lindan hunnit
Som i sin späda Tijdh doct mäste blij Labett!

Hur' mclngen haar sin Dödh i Maat och Drictar sunnit i
Ia dhet som wärre är pä Palart Hluul och Spett.

Wär Ungdom gar pci haatt/ bä' Foot och Sinnen wackla
Hon stupar och en deel kan aldrtgh rättas mehr!

War Älderdom blijr mörck / dä ssäcknar Linus och Fackla
Cn mulin Olycks«Qwall o<j styndar Solen ncer,-

Vland all Ting wMst är dhet Meno som wij ärswa
05rätterWerlden mcist för Skattar Steen ochSkroot!

Har mängen sigh dock här meerNödh än Vrödb förwärswa'
Och tändt at Lyckan är ett lätt- om«trillano Kloot;

Hwem wil sitt Sinne dä medh Werldzens Gunst
Som för en Nosen - Sttelck osi Törne-Spijkargeer!

Dher wij i Vörjan Gräth/ ath ändan Elend finna
Och Lyckan affett salstt bedrägligt Lynne leer:

Dhet



Dhet svns wäl nagot om wij dhen Compassen föllia
Hwars Nääl ath Marcten städz och in til Norden star:

Dock osi som twadde ä' i Nyja Vundzens Völlia
Vöör laga at wör Sial och Tancka högre gar.

Dv sägh migh käre/hwad ärWerlden medh dhes Skattar?
Hwars Karna gnagad blijr aff Mogel/Rost ochMaal!

Elnoot dhenLust/ dhen Frögd dhe walde städz omsattar
H HERrans högra Hand vthi dhes Htmmels« Sahl.

Kandu/ min WandringzMan/paar Ord ännu fördraga
Sä weet at dhen wij H6r medh Tahrar lembna qwar/

Dhen ost har sagt godh Natt/ hwars dödh wij sä beklaga
En rcedlig pacrior i all sin Leswnad war!

At Ma ETT i Taal och Tanckar/ ingen swärta
Men allom gagna/ blij jmGUDH och KONUNG HM

la/offra Dem til Tienst Modh, Vlodh/ sitt Lijff och Hierta
Han högre statta' än alt Werldzens Glitter-Gull;

Fördhenstuld stal j ost dhesi Minne billigt glimma/
Hans wäl«sör«halland' gar vth-öfwer Mahnens Varg!

Dhen Ächta Gstha-Aart han städze M förnimma
Hans tappra Manligheet beswämr ingen Ärgh.

D S«



Sä är da intet alt desi Alt hwad wij begrafwa /

Dhen Räst som lorden saär är man en muddig Slemi
Men största Lotten wil dhen Höga Himmel haswa

Och hwad ftan aftvan är saar ater til sitt Hem!
lagh hindrar digh; Förlath! Nu ändas och min Saga/

Dhen strangaDödzensSatz sörwirrar Siä! och Kropp:
Gack/ Färdas sa du ey din O-särd far

Men at ett saligt Mahl wkröna ma dltt Lopp.
ultima linea rerum!

Hög-Gunstiga och wälbewägneLssare.
MMMedan säsom föregaende Skriffter/(dhcm en
MM aliggiande O-omgangeligh Skyldighect widh

sörnDme och sardcles TilMen/ som du
migh andtligen afftwungit) äro widh

dhcras första Vpplägning deels alt för sparsampt aff-
tryckte / deels vnder ett amaget eller och intetNampn
vthgiffne; Fördhenstul haar iagh som ett Bijhattg
welatsogademwid minä Tanckar/eller
densakallade SINNE- AFWEL/ hälst sedän iag
emoot mm sörsta vctiein marckcligen haar mast stäckia
och draga in mittArbete/ mycket för dm totta och Kost-

bahre



bahre Tijdm ssul/ men än meera i en billig befahran
för dhen nu warande läckraWerldens meer paälione-
racle och än sunda Omdöme/ wäl wetandes
huru fardigh wär Tijdh är/ äswen dhet berömbligeste
pa Fäderneslandetz intet mindre an detz karrioterZ He-
der och tienst syfftande Vpsäth/ medh prXjuckcerliga
Nampn aff Kitzlighett/ Wurmerij/och weet ey
hwadh för en ambition at belägga; Men ehuru mitt
och andras öde i detta sall intet haar warit eller är mig
obekant/ lijkwäl wil iagh fördenne gängen klatera mig
affenfi mycket lindrigareDomb/som sielfwa det wid-
lyffttga vtftendeaffalt förmodeligen / om icke recom.
menäerar.lell tilnagon dcel mildare lärer vthtyda mitt
?rapoß, effter iagh intetannat Nmpne har hafft til dessa
fiychtige oc sörströdda kn2nt2lier. Mitt öfriga belangan-
de/som iag til min egenförnöyelse och ett ährbartTijd-
Fördrijffdäochvä sammanfattat/sä haar dhet alt ännu
welat sty en eller snarare sagt/en offent-
lig Hackla/ bcfinnandes sigh aldrabast i sin Skngga
och minä Gömor. wäl/ högt-och WshlshradeLäsare/och war än da imet sparsam pä en gunstig och
altwäl.tydandeVcwägenhcec/i fall mittsiättaWärck
antingen synecs haswa Spar-Smakm/ eller lijttt

rijma sigh medh dina Tanckar och diu Lycka!



Öfwer dhen berömmeliga Swenste-?oeten3

Altför-tijdlga och affsaknelige Fransall.
wil din stöna Swahn ey länger för O§ qwäda?

Och haar DIN TUNTUR sig en högreWamng sökt s
Oat du lessde än! Hwa' bleff ey da dben

War Swenffe?oeh o,ändelin sör-dkti
Dock! Somalt Watt ass Aart sin Medel-Punct begiuter;

Sadrogh en Himmelst Malm din qwicka Seger-Steen!
En Grass dhetflöga Skahl affHerl ssuter/Men Barnan ar hoos GUdh/Sland detz roererMON.
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Fchlm/ ftm W meöelst Mgt
Trpckiande/ bär och dher inrijtat/ corriZe-
raz ongeschr effter fölliande Förtäckning / förvthan at

dhen Hög-Gunstige/ altwäl«tydande Läsare täcks rätta
der NNgot i vittinirionerne.punHs och d!omm2«-

nndet woro glömt eller sörsalt.
<WTHi'. lir.L. 4. paZ. 1. verl. 4. För äswM/Lääs: äfwan!t.
Lic. C2.. P2F. 2>. vers 2.Q. Stär: En Herre och en Dräng.-

Lääs: En Herre och Hans Dräng lc.
LpiFram. IX. vers. 4. Stär täcks Mlen3; Lääs : Täckts ur

lu prXterirum.
Npig. XIII. vers. 2.. Stär: Sällsynt Liuus.- Lääs:

Saligt Liuus:c.
Lpig. XXXIII, verl. I. SM Hwa' är ditt Folck ;

Lääs:Hwc»r!t.
XI.I. vers. Stär: Skeer at lc. Lääs: Skeer/mäh'ns

dhet rätta:c.
Lacl. P2F. är culros orätt siltter.- Lääs: altsä: För öfwer,'

Och vndrar:c.
Lpiz. xi.lll. v. 4. Star: Giör:c. Lääs: Geer og en högre:c.
Lpiz. I.VIII. verc 2.. För och/ Lääs: Ett Leswand'Lljffzens )c.
LpiL.i.xvi. vers. I. För ach/Lääs: Och:c.
Lpig. I.XVII. vers. I. För och/ Lääs: Ey scvx. ey Pluto öcc.vers. 9. Lääs: lagh sijr din Sool

och Swärta:c.



Lpig. DXXXVII!, vers. iz. Ws: Sigh til MiN
Morgon:c.

Lpig. öliim. Lääs : Xuclax nimium , gui lrel» primug öec.
In Rocl. LpiZ. vers. 57. För wtttig/ Lääs: Wettlg lt.

Felaswidh Slutet dhesse Verstar:
Men j fördystrat Folck/ at j dock Utzla drifwen

Medh Ewighetensä ett Aap och Spehl/
Härkommer Ach! en Daghdäj sördömda bliswen/

Hin grymma til ett Rooff och Affgrunden en Dehl -

Vthi 2.. lir. 4 2.. pHg. 2.. vers. 15. För kaller heem^
Lääs: Kahler hennc.

I.K. Xz. P3g. l. vers. 9. Lääs: cupiclo swang sigh nu vhr:c»
I.K. i. v«s. 5. För Ach! Lääs: Dock :c.

vers. 17. För ewidt/ Lääs: Ewigt:c.
Lt versz P2F. Uti Echta- för 1682./Lääsi6Bz.

Den sörwistt; Lääs: Den förwijste cupiclo öcc.
Irem:?ro i6Bz/ Lääs: 1681.

Vthi är«tten.pä Tanckarne/ vers. i. För Sä / Lääs: Här
entzligh drUwer:c.


