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Pa Löfoch örter sinä/ ma man eij Merserssriftva/
Dem t lrer Mast och Klöld/ ,a WadrmpUga ruswa

Ctt sadant sieppngt Ting/ om du har stnsiva Ml
Sa ta' warachtigt Bladh/ och lägg' Förstandct ttl.

Tryckt i Äbo/ af Johan Winter/
Kong!. Bootllyclare?'chr!6c>^.



Ben Högwällbome Hme/
Mr. (^BP/^

WREBs/
GrefwettlOstanaa/zc.

Alles dheras gunsttge karron som GUdz
Hyra/^2zettetensHchßnkeyTrefttadt/jempteßH-

kelige Konsters Fortgang framja och befodra/.
öeclicel-cz.dese faä Rader.

Dcclicatoria.
iaghförf<lchta

EMMEy widlöfflgt migh vhr-
sächta

At iagh nu sä dristigh <lr
man

See/ hur Dygden nchrer,

Den all Dygd sielf hafwer t.clr.
Dygden <lr en WattuK<llla /

Wchur iclrdoms Hdrgn reen,

Seen/sin Nytta wijoa sänder
Til alt Zolct i Werldcns länder

Gynnar saledz hwar och en.
,„ reenl Sinne

sigh fsör tilMinne
»idh

Sta och fianna alla Tanckar/
är dhet fasta ANtkar

Som hoos DYGD su näste haar.
M stnakM af GUDZ

Den



Den bärDygden i sitl Minne/
Den arwist entienlig Man/

Hwilken Kungars Radh ochWandel
Städers tarfoch FolcketzHlM'

del
Fodra som m saker Hand.

Gott Llempel ta» och tora
Ia en wähl lil sinnes föra

Huru man h<lr wandra stal
At man ey sigh forelager
Ded/som man til 6r förswager/

Da ärman sa srij for Fall!
Ett bland andra tan iagh wijsa
Den all Werlden weel beprijsa

Stora lolcpk >cob, Sohn.
Gudh han wil ey sielfwer glömma
Denna stora Man berömma

Som en Spegel och Förmohn
For dhe alla som wähl tienä
Och sit Faderland siädz lana

' Gtarcka Rädh, och ehrbatt Modh -

Al befiyra höga Sater
Til d<n Ända alt bewakr

Sladigt waga iijf och Blotch.
Huru losepk haswer tckmpa
Huru han har nederdämpa

Allan Odygd/Sorg och W«,-
Sedän för sin Troo och Seder
Hr vpfiigen lil stoor Heoer,

tata desie Bladen see
Hwilcka lagh nu öfwersänder
Öch lhem gifwer den i HänderSom war jolepK stattar högt.
Och Hans Hdla Menstapz GafworWördar mehr ckn Wärldens HäfworW<lxer til och blijr försöckl.
lasepliz iärdom/losepks Mijner
Hn hwarDaghhoosalla stijner/

Som r<K föllja losepK» Blygd.
HTRraus höga! Pnnefi stoora/

Näde ey förlora
Dhem som «Zlsta Tro och DygK

Hsg «Grefitg: Lxcellence

Odmiuke Tienare
väniei. äcNKLI<IUS.
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Ttl den gode och ömckgne Läsarm.
M«MIj dbetta fkrifwit ckr/ Om lolepk, Dygder stoöra/

Och Huru dhenna Man har tient vthi fin Tydh
Gudh/fin pKarao/ och aldrigh doch sörloora

SinHeoer/ Ohra/ Troo.FastLyckanwar obtid.
Ach wist war hon obltzd/ uthi dhe förstaDagar

Enär hon wäxte vpp; da sächta hon rat swart
Moot Aswund/ Onlka / List; MenGudhsom altwähllagar/

Han lindra detta Oot/ som war sa tungt och hardt.
Des Wandel mahlas har war Vngdom til en Spegel

At alstaz Kystheet reen/ Gudhfruchtigheet och Troo?
Dhen som i all sin Ttjdh vphisiar desiä Seegel/

Dhen lckrer medh Beröm wtlhl hinna til sm Noo.
Nu som Man detta Wckrck/ har redeligen fatta /

Sa wil iagh hoppas dhet / at och hwar dygdigh Man
Han ma mit Sinne medr änsielfwa Orden statta/

En annan giör fin Fltzt / lagh giör och hwadlaghkan.
lagh lckler örnen högt moot Sohlens Anne fiyga/

EnHägeraffin Mt/ han pröfwar StormochLungt/
En Drake/ Mai? ochOrm/ plck in i lorden smyga/

SD dhen som finner ps dhen rätta WedebrunK.

Tll
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Ttl dm omtlde Domaren.
MM>Ddngden bärsinFrucht/ hon sargar/ hon förtryler
MM Hon pla medh största fitzt mäst cadla pa dhetWlirck/MW/Som haneystortförstar.- hon

Af Tahlet kännes snart/den Fleep/du detta m6rck>
En took wil ha Beröm hoos alla dhes qeMer

Som medh ett liufiigt Snack sigh alttzdh häller tahl,-
Den ena Paddan ar i alt den andra lijker /

Stor Mun och lijte Wett bar i ett llipngt Skaal.
Dhet ma wcklheetaSkaal/ ettFnaas/ell nagot medra

En godh blir styrd aff Gudh- en arger har sin Ars.
HanS Onsta/ Wrangheet/Harm/ pla man heel stattwerdera/3y ohenna vfla Swamp förswinner mechta snart.
Sägh doch 6 kiär! Hwav pla digb dhertil drifwa

Städz lasta minä Ord/ dhem wrängta HU och W s
OM duhas nagot Wett: Sa borde tlgh sörst ssrifwa

Seen stu du stattas högt/ och wördas medh stoorFltzf.
Men effter du ey tan/ det fomma sa til wckga.

Ty a°r dhet bästa Greep/ dusiyrer w<ihl oin Mun.
Stig aldrigt pä den Wlcht/oer du plä intee wckga;

Ett Qwiniln/scrupel, Lodh/ sr Mindre an ettPund.



?olincu3
N Solen Mn sa klar / pä Högdens wtzda Faste

>Lol ar hebl tyst/ vthi sitt brusand Naste
Ty böbr lnigl> och uun Tydl' / här lyte ansa

grant/
Och tahla det som ar ba Walment/ rent och

sant.
zwli

»m vei K
fpe-

a<ut,«...

«öic.nm-
>t °lobc.

Det arettekrbartWärckat striswalwadhman Täncker/
Neen Sanmng haar denKrafft ch fruchtar for dhe rancker/

Soul Lögnen spmna pla/ och dagli wijsar ftam;
Z)es Ändalyckt och Löhn / ar ydel Spott och Skam.

GUdzAllrawMstNadh/sastewijhoosdhe Manner
Dheln Werldens heela Widd / för dberas WWdomKanner.
I Sattgdetens Book/ alt wall afnnat stär

Löhn som war.och en fsr V^
dygd M.

Sij denne Vooken Ur/ hwad som är Wandra wahrli/
I TMns korta Länqd / nu underlta/ nu fahrli/

Dy ar det hasta Radh / at Ma Radh afdhen /
Som nastden stoora Gudh/ blyr en god Ledeswen.

Iliäiciuml

keopolll.o. Son/ den basta som i Werlden
Nast HCNrans Man etz stlötte stoort om flerden

sei2M Ltst och Pusi/ dltt NadK
Ctz twungo Menmsslan da/ at köpa Werldens Nadh.

Onäd!



O Nad? föruthan Nad. O Nadh.' nar Mynte fölljer
Det tienar manga bast/ och saledz öfwerhöllier

r"x>, «;

leiolum
AllDarstapz Lust och Noo/ ty den som föga weetHwad Gud ar / Lagh och Troo / den gar.da stmn och seet.

e Ga fritt heel pööfilg/ groot/'man ster dhet mehran aiarna:
Ty moot en jadan Udd/ will iagh rätt inthet spierna/,

Som a ja swag och week/ sa milerZbcl noog/
En jolepk ster lagh har/ga pa en annan Voog.

Ltt fkoortwett ochndeltSmtte/
Af HogstawysdomiHrafft/ rent Mody «ch kostli

Mmne/Vthiettßwppsä karsk dye samnmnsttamma wayl/
Shl sadan Prydna yar en dnbbelt Ädel Sml.

Wan Laas'l Gamma! ffald-- den da fick Ädlmg heeta/"AfOtttr/ Diur/ man sigh en Skwld vplceta/
Nu medh ett roligt Kruus/ nu nundre/ ather stoor;
Altlbland ttzdens Folck/ och denna ktätttan groor.

O Lystna/roottg nog ' sa larer Werlden Gyckla/
Saraste dn ibland / här Tanckia / Mysa / Hyckla;

Rar den en Ädlmg blir/ som aldrlgh har Förstylt/
Da blyr snart lyte Stosst medh Adelz Nampu Förgylt.

«pucl L 125-
muin in

p»m<ie 8c:
V«»!t,te:

Men har sa fins en Kar / den i sin Skiöld och Tanctar
Det ratta Gyllen Pchs just faster wid sitt Anckar /

Som sta bessriswen ratt vthi dhe Höga Ordh/
v«l«.

Dem l)2vicl alttzdh seen har lungit wed sitt Bordh.
Du allaHimblars Gud/hwem will du doch beskydda?
Hoo stall medyGlädieboo/ i ILwigheetens Hydda!

Hoo ftal vppä ditt Berg / der fafia ratt sin Footl
och blandroligt snaH/undfiy fortayl och Hootl

Jo den af Hirtät här reen Sanmng plä forsivara:
SH den.' den är mm Man/ denftal lagy och fsrwara/

„
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Den itttyet Mmr af M'Nasta Beett och Huud;
Shl' sädantadelt Folck/ ja älskar iagt) dtnGudy.

Den althd taylar sant och wlll Odygden lasta/
Vppa en jadan SM sa skal tagl? stadigt kasta

Mitt Gudoms Hga här. Ty iagt) som a sä rem
M nägottahla kanförmummat fargat Skeen.

Ten som wist burit har i Tydm A ttl
Cn sadan heellgh Sköld/ en sadan herligh Glaswen

Hr lolepk Son; pa hwilkens polltic..
Man nu har rolighLust/ at nagot Wetsij.

natt asinahlar/
Des karsta Modh och Flijt/ der af han och sa prahlar

Sa lange Manansßild/ ochunder Högdens .

Heel wackert styner der / den mycket warma Sool.

Comp»«.

no.
När 'lroja stod i Vrand./ mast han sigh undandragss
Och til en annan Ort sin Kosa ttenligt laga

Moot ödetz starcka Lagh/ moot stvara Hoot/Emoot List/ fans da etj battre Voot-
fkyndar sigh och börjar dadan segla

Vort medh sin adlast Skatt: fick Lust sigh ossta Spegla
Vthi det bltzda Haasi Den liufwa Wästan fiecht
Behaga honom wahl: Alt war da Ausst och tachr.'

Men Sunnan blasier upp/ och östanstormen mööter
Den kalla Nordan Ijs/ Hans hehla Flotta stööter

Moot Klippor/ Refiar/ Steen/ ja Wadren fachta fort/
Och kasta Hafwetz Wagh til en och annan Ort.

I'roiZnsta Hi.lten stoor/ jom mastefarligtbada /

Medh Tarar/ Sorg och Owijd/besee den trefti Skaba/Vland Hagel/ Linngeld / Snöö/ vthi en lijten Stund
Nedlagz til större Owahl/hans Hieltari sin Blund.

Lell ar han mehr an tyst/ och wänter ödetz Willjg
Som antli i sin TM)/ stu honom tienligt stillin

Fran



in »ulg^.

Fran detta tunga Ook/ cch Mia denl rloos,'
Som tN sitt Sinne war / ratt Adlig / dyr och stoor.

AnbrusarHaftvetfort/ och mehr än gräfli Rasar/Sin Gassel lysster da Neptun, och Baasar/Hör vp i luffcens Tält/ blifder minHENregodh!
Ty iagh allena raar uchöfwer Haafoch Flodh.

Strax stMas Wadrens hoot: doch mast lijda
M mehra mycket Ondt; sin ratta Tydh afbtzda/Ttl des han siapp sittOwaal/ ssapp l)i6mkarleekzßandOch hamna stdan nltt/ ttl sitt bestmrdc Land.
Du sswna vicko du.' du had en ädelTancka/
Du mande i dttt Bröst en Hiertans Karleek sulka/

Dm Onskan war och Fltzt medh dm boo/
Och af en Tclning Tack/" stadz ha dm Lust och Noo.

Alt detta siardlgh upWa
. ~

Sitt Larsst/ böd ttgh god Natt; drog bort och kunde Ma
At wcd Strand/ an fans en lijten Ort/'
Dljt ath medh sinä Man/ sa stynda han sigh fort.

Cn i-umvl börjar straxt/sin Vrnnnja tembll röra/
Will och den nyia Giast / ichr beela Landet köra

brukar all sin Konst/ han dundrar mehr an hardt/
Nu tala sadant Folck/söll honom nastan swart.

kack och aladh/betäncker sigh och staanar:
Seen ropar 'lurnum uth/ och heela Faltet baanar:

Hr du sa starck och styf/ sa drifmtgh hadan uth;
tLU gifmig yär en Ort/ fsrutyan Cwang «ch pruth

Men i-urnl» i sitt raas< drog uth sin starpa Warja/
Medh Mi Vlixt och Gny / togh pa forfärli swaria:

At Solen stulle förr / afHögden tumbla mdh
Den fij na Stiärne-Chor/ Begrafwas och ther wldh.

B Ia



Ia äpennini Ms/ stu for uhr sialle föms
Och 'llberl Ström medl) N2r, uthöftver röras/

Än lian stu tähla det/ at uppa deras Äng
Sku fäsm nu sinFoot/ dm nys ankomneDrang.

. twert emot/ medh Löge rohligt Pockar.-
Och 7ulnum til en Kämp/ pa siätta Faltet lockar.

Han kom/ drogh uth sin
Swor/ fnyste som en Ttur / at Bergen bafwa wed.

Det första Hugg ban högg/ brast ashans blancka Klmga)
Det war en roiigh Dantz/ da springa:

Han roopar fort om Hielp/ fick eij sa snart; men seen/
Sa täncker han sigh om/ taar upp entembli Seen.

Som knapt uthi war eij Femton kunde röra/
Den mande han geswmt just emoth Hiestän kiöra-

week sin Kropp/ochgiord ett lijtet Sprang/
At Sienen fick sin Fart/ och trilla sa sin Gang.

Seen swanger han sigh om/ frimodigt 'surnum möter/
Sm lanaa hwasia Spetz/ äth Hiertat hafftigt stöter/

Da Mer nedh/ mcdh Skrmndeoch Oraat/
Hielle stoor/ ach! ach! migh nu sorlat.

Tanck pa min gamla Fahr! tanck pa ditt adla Sinne»
Hwars Matan som iagh seer/ wij napli mehra finne>

Stz detta fteta Land/ Dotter stiön/
Med annat mehra gott/bltzr digh dm fegers Lön.

Mild och Vltzd/ han wil nu 'surnum stona;
Mitt nöije har iagh fatt/ min Seger och nnn Chrona/

Sa sade han wed sigh: Men fick seen hastigt see
kallanciz bleka Skrud / det giorde honom Wee.

Ach P2112! har 'lurnul digh doch mörda/
Sa kan iagh inthet mehr/ mitt goda Löffte Wörda.'

Han flogh sin glafwen ned: blef ifrigh/ hard och styf/
Och riste medh sin Dart/ up hela lumi M

Da



luäiciu»

Ku, 'lerrk
IUM.

/uclicium!

Da segnar 7utnus nehr / ey orkar mehra tala;
Hans Tunga / fkrvt cch hoot/ nu wlwder afatgala:

har Berom/ la länge Natt och Dag/
Dhe fklllta lwst och msrckt/alteffterwerldensLag.

(3a har nnHedna Skald/om desie Manner stnfivi;
Och <ir i lardas clioi- ralt högt bcwörda bliftvi;

Sa högt som nägon har/ har kunna schga upp:
Och satta om all Dygd/ jempt WMom/ Högste hopp.

Det sag ps. Derför' och lat befalla
At denna sagans Man/ stu ha Veröm för alla:

Nampn Ul Prtjs/ sa lat han rtjta ass
Hans Af-Blldnatt och wähl * hansagh hanwarjabraf

Cmot sit foster-kand. Ia dhen som ratt wil dömma
Och intetsom ettNööt; Om WcrldzcnsHandlingdrömma/

Den kan besannadhet/ virZli) penna klaar
Fran samma Djdh nl nu/ har ey sin Maka har.

Men sij! nu ar ey Tydh/ om defie Gafwor siunga
lagh wil nu stynda fort och wända om lnin Tunga

Dl snlcpl, war igen: har wil man see dhen Karl
lagh tror at WerldzensWidd/har swart en sadan qwar.

Hwadhar moot stoora l
Sy har sa star en Kar/ den aldrigh haar förlora

Sin Ichrbarhceti sin Tro/ sin Stadigheetsin Nijt/
Dhet i Gudz egen Vook ar tiMnadt medh stor Flyt.

Högt Nampn har ninus arfft/ fördhe Dundra;
En medh/ som hafftigtkunde Plundra/Nedtrampa Folck och Land/ kullbryta Stad och Muur

Och st pas all sin Tijdh inunder Regn ochSkuur.
Manweet/Gudwalljerda/ dheMan som Menssantuchta/Enar han märker grant/ at ingen mehr wtllfruchta/

Hans reena Gudoms Nadh / som alt lell har i Wald/.Sa nasser han det Folck; ja sieles denna Sald.
B D<n



Den dhe harätt Förtiant: Ty ma bär ingen klaga
Som boor pä lordens Kloot/ at Gudh han wM demAJ

Som strastet traffa bör; ty dhe medh LM och Fund.
Ha sankat uppa sigh/ ett fahrligt Synda-Pund.

StorHogfardblandat natt/med skrymteri och Flarde/
Logn/ Orat/ sadant meyr/förblmda yeela Merldem

Ty ar ey Under rverdt/ at straffet ivnes da /

När uppa Synd och Last/ ch Battrmg fölljama.
Hn högre Nampnsa har/ war ial>pli; man kan täncka
Atmqen odygdzLast/ kun denna Mannen sancka

Vthi sin Darstapz Dyy. van stridde som det bör/
M?ot Sinnens l^Mon, som ganffa fa° nu giör.

En dehl afHiette Art/ dbe ha fast mehr an mycke
i'yrlnnlc.er2clt grosst; ty ha dhe och dhet Smycke

Den Afbiid och liZur, i Werlden lembnat har
I hnnlken synes nog; hwad wartt thes Begär.

Reen Seger den bestar/ ey i en fratand' Warja;
Ey uthi dheras Skiöid/ som Hora/ Suupa/Swärja:

Den wördas för en Kar/ som stlllar sin ässea,
Nar den wM jasa högt: sij det är Gudt Tecktt

Här af sa stutas kan war forderftva /
Dy Wille HENren Gudh sin lolepk latha arswa

En dehl i detta Land; pa det Hans Willja seen/
Sku ba sin wifia Gang/ och mthet ltzda Meen.

Gudz sinnes klara Liuus/ det waljer ingen machtig
Som aar sa ftin och stalt sa haftvande och prachttg

För blinda Weridens Syn: mm den som dygdig bM;
Vppa hansHandling fijn/ Gudzöga ftadigt sijr.

Ach lammer mehr an stoor' kan ch wijsa
En Man afdet Förstand/ den pk2s2<, kanprijsa;

När Gudett Hungaland/ wlll straffa för desbrott/
Da finnes Cook. hwars Md sspsögagott.

I«ti c> cum
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Alt fiyter af.denRoot/ at flättlan gierna fräterKonst och Dngd/ och medh sin Tancta mäter
Den henne tiänarda/nar hon en annan Gang/
Wlll ha sin Asaa fram; ft det ar Katttans Saug,

fuciiciu z.
vere not»-

Man grundar wabl/ är mgen Konst at byggia/
Der inga pahlar fins / der faller snart til ryggia

Det Huus / som a sa swagt: ar stalt pä haalan lis/
Sa lagar om sitt Warck/ dm som ar foga W^s.

Mm ssgc Son/ han mand sin jolepktuchta/
Och lärde honom först / sin HENre GudK ratt ftuchta /

Seen Odngd/ Skam och Last/fiy; medh odygdigtSolch
Och halla sigh medh Flijt/ til gott och sedigt Folct.

När han sa wärte up och kunde Äbren hinna /

Sin skapna swara hard / sa mäff han för sigh fiuua/
Han dromde o,n m Natt/ atSool medh stternor all/
Dhe sagnas asshans Dygd/ och had ett gladie Skall.

Dawacknar lolepli vp/ war gladh/sin Fahr hugswalar/
Och om sin Under-Dröm /i Tnstheet offta talar.

Der asoch Fadrcu sielf han sat ta en godh Tröst;
Menmarct!des Bröderall/ dheangzlaeisitt Bröst.

Nu börja lyctans List/ dygderpröfwa
Sy' Gudi tactes sa / Hans Sinne tienliat öfwa

Medh Mootgangz stoora Sorg/ medb allahanda Nodh/
Som ossta warre syns/ an som den bleeka Dödh.

Hans Vröder aldraforst/ begabba nu sin Vroder
Du Drsmmare kom yyt/ du a sa stolt ochgoder

)n for war Faders Gyn/ wanwyrdar offta osi
Och är i din diamr. sa rohllgy/ hard och fof.

Sn nu har du dm Gmf; da tager hecla hoopen

3omuium

6ext2tc>ls.

ex«zit«nt

Och sanka josepk ned / uthi den mörka gropen
Der Örmar/ Stank och Gifft/ der Dödm ar ratt nar/
Och loKpiu stoora Dröm / t hasttgheet strtar.

Bz «^a



>iclu» Sa dölmna desin Waap. Men han
Sm Vroor.' han sade sa/ har är wärenda Halja;
I tancka pa ett Nosty/ enOxe/ sädant meyr
Men Gudz alwysa S7«/ yar pa fast annat seer

)r.ti°Ku
«5 «<l.
Ä<,lt.tori»

I täncka pa M)r Lust; Myr Hforftttllgt) Wrede
82t2nz styggg GM»ach onfkans Argheet leede!

Vm I har drapa nu/ en yeel «sryldlgh Sml
Sa lahr det aldrigh mehr/ i werlden

Nar <72m siogl) ihahl sin eendaßroder kara;
Hch huru man Hans Stäl/ yans Samwete/forfarai

Gud; stora Machtoch <>«ot.' mghkan nog wnsa det/
At msrda sä MBrHHr/ ar Gudl mehr än.ledt.

H samma Timma kom medh sinaßeestnärer
Dhe Man som Dagh ftan Dagh mastheela Werlden narer

Medb allahanda Spijs/ medh klader/ krydder/ Wtzn;
Alt för war swaga Kropp/ en tienlig l^ecliciin...

Da andra dhe sitt Nadh/ och dettaPäfund wallja/
Fort tll dhe Man/ för nagra Fyrkar sallja

Seen böllo dbe ett Taal/ at narra Gubben Gra
Som för sin Älders Ähr/ etz kunde stort sörsta.

uäicjui 0,,0 W! sa wäxlas här det onda medh det goda/
i,Afden man gott förttent/ sa maste man formoda
~ En suur Betalnmg nog/ otacksamheet och haat.
~ För Redligheet och Troo / srambares sadanMaat.
Israel sörjer fort mehr an som man kan tancka;
Ty denna swara Sora / Ml Hiertat nedersancka/

Til mörka dödzens Diup/ Hans Veen uthtorkas har/
StorSuckan/Skran ochOwijd/hans blod och merg fortäär

Men HCrrans Hand och Krafft/ sin /«sepk wakertförer/
In t Land/ och der det Hiettä rörer/

I hwil-



I hwilkens adla Kropp/ man an ett kostli Gran
AsEhrbarheet och Troo/ rätt oformodligt fan.

Tank t?um losepk stood/ nu Mett och afkladder!Betrangdermeer än nog/fsrsmädat/fkakat/hadder!iu<lic,u»
Alt maste nu yans nsd / har tahla/ taga moot
Den yarda lychans Mäaf/ des trug och sivara hoot.

Fast patipkzr war godh/ war Hustrun lell en Sköka
Hon fick en trafit Lust/ för dagli spööka

Medh mangen tusiend' Klim/ sin karlighcet etj spar/
Rom htzt/ftd hon/ mm Sml/bewyja dighfsrßar.

Men losepk blefforskrackt/ och heela Huuset tymmer
Der asblefhon sa yr/ sa rasande/ sagrymmer/

Hon som en Gast/ ta fast den arga Voof'Hoo har en sadan Vockl infordt uthi wart Hoof.

luäiciä,

Ctt trafii artigt Hoff/ der bockar etz kun tryftvas/
Och om den Kllling tack/ bastangas/ stöötas / rtzfwas-

Ett Hossheel makalöst; ett Hoss af det Beröm!
Som om sin Ayre-Lmny/ war nu sa radd och öhm.

War lolepl, gchpas fort/ ch tör han sigh uhrsachta/
Och sin Oskyldlgheet/medh manga Ord förfachta;

Han pistas/ silipas bort;lan fmides vthi Staäl
Ach Orätt! hiermns wee.' som /os-pli ather tM

En Afbild reen och klar/ lar iosepk antli wara

n?j ,u!t

l,ern«« «

Til Ctirilium Werldens Lius/ som uthstodh allden fahm
I sin bestamda Tydh. Ty ewlgheetens Nadh
Har alt befluttt sa / uthi sitt, HunblaNadh. pliul vici.

olluinu.

tium.

Dhe andettga Man/ dhe dnftva denna karaDm Gudhhar sielfbefaltatstatta/ wörda/Mra/Men iagh wtl stynda fort/ ttl det som iaqh har TancktAtlwtzsa här en Man/Högh/ lärd/ och ostrkriinckt. Ho,



Hdo har yafft storre/Nampnanchettsom allapryft'
An den j«m Merdens Crey/ plä dagellgen wtzsa.Ia lorden pä sin Rygg/ t?a foga burtt an

zLn storre an yan war/lbland dl)e wfisa Man.
Enär han fangzlad satt/ uthwMr han medh Lö^e/

6
e«tent!«;

Slgh uptaa detta Skempt / medh hiertans Lust och nötze:Han mcnte: moot mtnDygd / emoth mm Mysdoms
Hrafft/

Har arghet/ onftans Suus/ justall sin funder tasst.
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Han satt uthi sin Vuur/ och Hnnmelen afmäter
Medh sinä stiernors Lopp; eij Dagh eij Natt sörgäter.

Besee det stiöna Wärck. han sagh paÄnamr/ Berg/
Hwad örter/ Diur och Haf; dhe ha för rostli Ferg.

Han täncker wedh sigh sielfden hasta weetskaps Kama/
Ar kanna HENren Gudh; beskaba stadze gmrna

heela Pracht/medh hwad som har ttl bör
Den ar denklokast wlst/ som det m fittttet for!

Han har sin största Lust / Gudz Milliä tienligt weeta /

Der csster han medh Flljt och tanckar mande leeta;
'

Hurßudh en sätter up/ straxt kastar ather neer.
Pa dmna HENrans Nätt/ han tancker/ talar/ ster.

Han har sin forsta Lust / sin Wtzsdom dagli oka /

H«r effter dygdens Lagh / en sigh har stalla ma
kan stilla genom ga.

lardt/medh Argheet
ftmnar denna Konst/ tll den och flera

Ifran ett sadant Wärk/ har Gudh förstont.
Sandra Solen fort/ fran öster och tillWester

Vtbi en temli Ttzdh / ttl des han ather gMer



Dhe ssrra gambla Rum; da klarna up en TOH
At Lyckan äther bles/ war lolepk god och bltzdh.

Gudh som alt haar i wald/ alt härstar/ styr och rader'/Vtht m ttufiig Dröm / Kung bebader
Hwad innan kormn TM/ ftu ssee uthi Hans Land;
Och hur' forst/ sku' press2s afhans Hand.

Men atherseen igen/ ja wil han honom hielpa
Hans stora Gudoms Nad/ kan ingen Mennstia Mpa;
z. Alt detta kunnigt blef/ uthi en Ayn/ detmerk'
I nagra Nööth och Ax; aftijtas detta Warcr.

Mäst afenSkiordand god/ afßoskap qweck ochfeeta
Sä maste Hung sin basta Fsda leta

DV är ey under wardt; at Gudh medy depa Twa
Gm Macht sittHoot/slnNädjattenllgtwM ma-

Vo!un«i
vei p,t«e
Lt!,»-«.

~

När Kungen wackna up /will han sitt Sinne lyda
Han warda ingen tlng/ hwad Drömmen ma betyda/

En sadan ekantglie, haar han nog ossta sedt/
Vekymrar fogasigh/ war gott ell lcdt.

Han har alt sitt for sigh / ttl des han lär begrunda
Ät nägon Fahra stvar/ Rypien sm tilstunda:

ksptes Lag med Guld; yär saldes Densier uty/
AFolcket harätl> log/och glstste wed ywar Hnnch.

O aländ öfwer alt; hwad är at meriter^.?

pientum,
rezu» öc
«gnorum.'

Hwad ar at wtjsa sigb / lbland dhe andra fieera 5
Medh trobeet/ Konst och Dygd/ när alt förtrampas har/
Och sa en swulten Broms / dm basta Must förtäar

l"H'" ?'
.! .n«i«
i«iti:

En Hednist l>otent2t, Gudz Anda antli rörer:
At ha» sigh dettaSkict/ heel wal tillSmnes förer-

Gudz Anda maanar nu! forachta etz d,n Dröm/
Tammer-
ciu vei cu

Emädan HERrans Hand/ är om digh nu sa öhm.
C Da



Da bäswa Kungensiels/ dhe WM samMaukaller
TWtjer dem sin Dröm/ och seen medh Fltzt befaller

Betancka denna Saak/ uthtyda den st wahl/
At af des Skiäl och Sluut/ stu' sagnasseen Hans Sial.

Dhe qa ull Nadz medh Fltzt/dhetanckia bast dhe gttta/
Och Drst wed Drömmens Bild/ en rohltgh Soppa hitta.

Dbe yfwas pa sitt Sätt/ dhe GGa hijt och dijt /

Vthratta sasiwgt Tmg/ medh all sitt stroop och M.
. H medlertijd sa blef Kung förwisia/
At vth: Votzor lag/ en Man som kunde gifia;

Och finna pa Hans Dröm / hwad den bebada stall/
Hans 3M och Hans stoor Ähra eller Fall.

Sa drages lalcpk ftmn/ uthur sitt mörcka Näste/
Vp übrsiu Tn Äbrs Grass/ derSkanken enTydh gaste

Han fan i bast vppa/ Gudz hemttgeste Tahl
Och hwad bcstutit war i Ewlgheetens Sahl.

ZuHiciu lf,

Som mechta klart/ med störstaFWAfttztar/
Som en ratt SanmngzMan/ der om han sigh Bcfiijtar;

At hwad Gudz anoa rent/ om denne Mannen sagt
Det ar antekna grant/ty der pa ltgger Macht.

la.' der pa ligger Macht för dem/ som Werlden deuna
Medh stort Fbrstandh och Weet/ will noga seeoch kanna/

Hon kastar nagra up/ hontrampar manga nehr
Hon kllcher mangen Man/ och ath des ofard Leer:

När fick see/ hur losepk Ma kommer/
In för Hans Kunqli Stool; sa karss sa tyst/ ja frommer:

Dä lysster han sin Syn/ seer lmsst pa denna Man
Men twifiar först om han/ Hans Dröm uthtyda kan.

'Sttg Mtbättre htjt duPngling; mgh will weeta
Om dukan ödeh Lag/ och Sannmg ratt uthleeta;

i6..
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Ty iagh har Drömt en Dröm/ enSyn denhar iagh stdt/
Des asbild och tigus/ har giordtmitt Hierta ledt:

Migh tyctte/ at iagh stodh/ wedh Flod och tanctte
Pa Strömmens stchda Fall; Sij da! sigh Clfwcn siinckte

Och stanna i sitt Lopp/ men waltra ltkwäll as
Sm sarland Wagors Bruus/ bort i det wilda Haaf.

Vhr diupet stego sram/ Siu Oxar/ temli feeta!
lag haar eij större sedt/ iagh troor om man will leeta

Medh Flijt i alla Land dbe gingo pa enHeedh/
Och nar dhc woro Matt/ sa lade dhe sigh need.

At hwijla till en Stund: Sm andra snia och magra
Dhe kröpo stdan fram/ och rusa pa dhe sagra:

Dbe Ma denl t kraas / dhe swnlja dem til topp/
As denna HM Slacht/ sa wacknade iagh opp.

önsta medh all Flijt/ den saaken rätt begrunda;
Men när iaqhtäncker mäst/ da somna iagh och blunda

Och drömoe strar igen/at pa en StKlka swagh/
Fans Siu ratt stiöna Ax / der affa hugnas iagh.

lagh kände dem medh Lust/ thsworo traffli trinna
Sij kornen sprungo utk/ och börja fluxt at rinna

Min Hand den bw sa full/ iagh gladde migh har wid/
At st stoor Pmnigheet / nu waxte i min Tyd.

Seen sag iagh ltjtet mehr/ dethangde pa enVusta
Siu Ax af annan Art. lagh gnugga dem och ruska

Men ingcn Kiärna fant/ uthi den tunna Skal
Ty thet/der war/ sagh uth som ett sortärand Maal.

Troo fritt dhe tarde fort / dbe sorra Axen stiöna /

Som iagh med mittFörnufft stijnbarllgt kun rööna/
Lell swall etz deras Kropp/ war ltzkt det Tätel-Fröö/
Som man om Waren plä/pa swultna Ängiar ströö.

E» Dhe



Dhe hnngde lijk som klint/ heel tärra/latta/flakna/
Asdheras faasiigheet/ ja mande iagh upwama:

lagh baftvar i mitt Bröst/ forandrar Vlodh och Hynn
Hwad stall betyda doch / en sadan sälsam Syyn5

Den har iagh sagt föruth / för desin gamblawW /
Bland annat Folck sii Mr/ dem högt prW;

lagh troor dhe ha sin Konst/ wahl lärdt/och annatmehr/
Tv dengemeneMan/ pa deras Weetstap seer.

Men un i detta Mahl/ ba htzt ochM dhe giga.-

z

Migh tycktes af des Tahl/ at dhe a heelt owlsia;
lagh kan och märcka det/ at dheras Kunstapz Krasst/Slar ftelt i denna Saak/ och plöflin nu geer tafft.

Nu du ehoo du ar/ war redelig/ war trogen/
War en godh Sanningzman/ war moot migh Redebogen.-

Hoo weet at denna Dröml blijrfarligh/ juur och stiiff
> Töör galla Ntzkzens Bt22t /ja Folckeh.Godz och LU.

«Du stora Konung Bold/ sij du allenaröörer
.Sa lnanga annars Krasst/ du Regementet föörer

Vthöfwer myckl Folck/ är doch en Mennistia kleen/" Nar Döden bltzr tm Giast/ da ltzt ttl Gudh alleen

«

«Ty sielfwa HMrm Gudh/har giftvit digh dm Sptzra/
'»At dettamycknaFolck/dltt Nampn saledes fijra/
« Det är alt HENrans Wärck/ jom detta wljda Land
» Assin grundlöösa Nadh/.haar giswit idm Hcmd.

V. li. «l

Moot sadant ärdin Plicht/ Hans Gudom altttdh wörda 5"Hmls stuldrors starcka Krasst/ dhe bära Nhkzens Börda:
" Han waxlarKrtzg medh Fred/han seer pa Dygd och Troo/

Han lagar at alt Folck / ma tyst och lackert 800
!',Han geer digh Maat och Must/ban ricktar hela Rtzke/
~Han ar allena Godh/ ty ingen fins Hans Me/
„ N6r



Konung ftrassarhär/
" Medh Nordan« Blast och Mast/ hanßPetsnartförtäar.
"Hwad nu m saledz Drömt/ det arZmigh kunmgtnoga
"Twa Syner af enKrafft/haar HCrren jammansoga.-
" Vthi dttt wtzda Land; Sm mehr an fecta Ähr
" Dem ma du bergia in; som iagh den Saat forstar.
«Snart föllja andra Sm/ dhe ha en större Fahra/
"Dhe lara härsta widt; kan stee dhe tora wara
„ En ?eN for alt dttt Folct/ en FahrKgheet/ en Nödh/
« Som plaga Rtzke ditt/ medh Ängzlan/ Owahl ochiDödh.
"Nu fordras en god Man; en Man om du will weeta/"Den medh ett Gudligt Nyt / kan straxt uchste och lecta / >
'' Alt esster goda Radh / och lindra ssijtt Beswär; '
" Mitt swar det ar nu alt / har bar du ditt Begicir. '

r«tu, elt

«licit; non

<'a sade I Mcln dem iagh plckr ähra/
Af eder ett godt Rad /ja will iagh nu begiara / «c
I höl en alla i?ätt / hwad för en Fahra stoor/ j«n«tull^

Ost förestar sa bratt / och i sitt tysta boor.
Off til ett lrckffli Meen/ osi til engräfli Fahra /

Dv bör man mycket wäll/ och klokt betäncktcr wara
At ssydda alt wart Folck/ förstvsre detta Land
Som medh ehr Dvgd och Troo/nu hafoes medh min Hand.

Zagh lycker nu <ir Ttzd / at wtz otz ey förfumma
Wtz achta ey den Kock/som Fetman pla afssumma/

Och eratza EnckianS Saact/ plä pressa Folck ocklord/
Och ften eu domplemem, frambära pa wart Bordy.

Een frsm och nadigh Kung / sitt Hierta wijser
Enär Hans lefnadzTydh/ sa klaartalt FolckbeprHer/

Att Bonden har fitt Huus/ har Klader/Dncka/Maat/
Allenast at<Pan siels/ will inttt wara laat.



- Een härd ock swärer Kung/ han nia alt heeligt häda/
/>«,» Hgn ma ta Folck och lord/ bestmna och afkläoa/

,«,t.«nu». har ey mehr deraf / sa snart han döder blijr
Alt Folck medh största Lust/ uppa Hans Graf-Steen sijr.

Etz will lagh höra dem/ som hafftigt pläga strUa/
At dhe affandras Swett/ ma giöra figh heel rtzka/

Dhe tycta alt star wahl/ när Bonden har sin Plogh
Och Borgaren sinArm: det ar för bada noog.

Bort bort iallan dhe som säledes rada
Ock sialla Kung ock Folck i Fattigdom och Wada/

Bort bort i allom det swära 'l/rannle
At hwar och een mar wäl / det har iagh Lustat sij!

3y ckr ehrt största PrW/ dbe Karar nu berömma
Som ratlha lardtsin Konst/och alorigh sedän glömma

Sin Eed/ och Troo; dhe Man sa will iagh see/
Som ha Förständ och Weet/ och bästa raden gee

Men annan fthrligh blixt/ som manga Lsnder frater/
rartie aff den Natur jom Gudh och Lagh förgäter/

Det stllien aldelz bort/ och staffa mig en Msn/
Som RtMmitt och migh/ nu straxt undsättla kan.

Wij ha uthi war Tijdh ba Godt och Ondt erfahri/
ri« s«n,tu,"Nog synat af den List/ som uthi Werlden wari/

Man har pa Dygo och Troo/ man har pa Lijfoch Silll/
" Ehr Konung och wart Land 4 tient redelig och wähl.
~Wtz tienä som otz böhr/ wtz weelom underhielpa;
»At lngen Nödh och Twang ssal Ryket sa kulstielpa
» War Aeongheel/ war Ntzt/ wärt Ltzf redbogil sr/
,» Til det fsrnött.i kan O Konung' ditt Begickr!

som hirälsta städz/ stoor Krassigheet och Ähra
"At dhe medh grufi, Praat Almogen stu försara /
" Mast



,', MD sorsin egen Winst/dem achla inthetwy/
„ Gräshoppan är etz ward/ at ltzknas moot ett Btz.
«Wij wela sskia up/en Man som tan alt dttta;
"Thet som'ckr otz befalt/ medh största Troo uthrätta:
« En Man af högt Förstand / och den som har lardt mehr
" Ähn den sm fijna Hy/ stckdz ien Spegel seer.
"Straxt swara Kungen sielf/ iagh tanner och mitt Rijke
lagh weet at lolepl, du/ har intet här oin ltjke.

GUdz Anda medh digh a'r/ochewlgheetens Nadb
Har upsylt ditt Förstand/ medh WWHeet goda Mdh.

Oe6nitiv»

or»tio

lagh seer uppa dm Syyn du hor ey lärt ri2tera
Medh Wärldziigt hwHperij/ och annat siidant mehra

Som Fasänghectens Aoo plä Wörda mycki hsgl;
Stj «edh för denna lZa»! har du din halz ey bögl.

Zaqh ar nu heel sörnögd/ iagh ckr nu mehr än glader/
Du nu blifwa qwar/ och heeta LandzenS Faber /

lagh glfwer dlg den Macht / at effeer ditt Veyag /

Skall sticka sigh alt Folck. Stz detta lir dm Lagh!
Allen' Uthi min Stohl/der silter iagh den ttörsta
2 heela Widd / den sidsta och den första.

Hwad öfrigt styras böhr/ igenom wtjstheetz Hand/
Det ar alt digh befalt/ i wärt Land-

Inzeni»
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sZar sa bestutit war/ da börja losepk reesa 1
Kring om Land; Ty det ar een stoor Neesa/

För en poiicist Man; Ey weeta Ntjkzens art
Sampt Folckch Seed och Sätt/ det lsrde jolepksnart.

Dhet war och honom lätt/ den Wichttgheet snart lara/
Ty den GUdz högm Hand/ upsatter till den Ähra

Som Dngden haar förttent; den achtar sigh sä wnl/
At ingen lasta kan/ Hans Weetssapz reena Sial.

At



At tahla stoora Ordh/at gee Förflagh och tanka
Hur mau/ den Fatttg ar.' ma hl,stlgt nedersänka

Det war ey Satt; Hans Kunskap och Hans FM/
Dhe ha ett annat Mahl/ och bär om NM Nljt.

Sä borde alla Man/ sc>m Hottuttttarna sanda
Ratt see pa landzens Nodd; pö solckey stoora wanva;

SM sialla; laga wayl: sa yores mgen Bnst;
Frsgd/Gladie ofwer alt/ hwar altdra sanma wiff/

Der manga Bockar ga / der gnages först af Varcken
Seen finnas söga Graäs uppa den wyda Marcken;.

Nar Matkar alt förtaar / da blijr alt ödelagt
All landzcns basta Skrudh/som wtzsa Män ha sagt.

Wist war Prahl / den tijden grofft handtera
Ty rättar/olepK alt- han runde nagot mehra

An det gemena Folck/ somginao i sitt Suus.
Förderswandes alltmg/ och Hollo fahrli Huus,

oOcium,

lcatcuti».

tium. Ve-
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2?u waxte ymmgt alt/ Skog/Akrar Angmr/Dahlar/
Uthi sin fetmas Lust/ om Högdens nade tahlar/

Thet marckte /olepl, strart/ ty sanckar han och forst/
Förradh afßrödh och Must/ den Fattlga tlll Tröst.

Alt i sin ratta TM / ty ttzden fort tWundar/
GudzOgons klam Lmus/ ratt ganska silllan blundar/

Nu brmner Torka/ Heet/ alt Negn forswmner siätt/
Den gar nu mechta tohni / som för war stinn och matt.

w c«li
klewlt.

All Warma flygcr bort/ ochKtölden öfwer Mar/
En hefftlgh grym/ saledes lorden ftzlar;

Att Lunder ey ha Löf/eygrödan ncgot Ar/
Alt smaltcr lyk a, Eld/ fortärs det weka Wax:

M/alt förtorkas fiuxt: Ty Nödenswara lränger
ädla Lag/ sin Godheet siätt tilstänger/

3ör
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För alt Land/ ty här fans intet een
Som wyrda HErrans Nöst/ lneer an dm haroa Steen.

Ty lät och HErran GUdh/ sin Grymheet grafli ruusa;
I lusstens wijda Widd/ hörs Wadren hafltiat bruusa;

Medh HM Storm och Gnall/astläda rwlX Skrudh/At i /L hörs/ Skrän/ Sorg / stoort Klage -Lmdh.
3Zar^olepk marcktedet/ och sagh dhe Kinderwata/
Han sagh Allmogens Nödh/ ty lat han straxt uplata

Dhe manga Sades-Huus/ gafFolcket Mwhloch Brödh/At lngen swälta stu /i denna Hungers Nödh.
Stz detta war en Konst; ja heela NM starka.'
Hansamka medh stoorWt/dm Skatt som mgn kundmarka/

Cn stoor och dyrbaar Sratt/ somticnte Kungen bäst
När örligh/Kngh och Twang/ stu twmga RMet mast.

Men detta har han eij/till egen Nytta samka
Hans Nedltgheet/hans Eed/ annan Tancka/

Ia den som ahrbar är/ och achtar Ahran inebr/
M heela Weldens Gull: den mast pa Dygden seer.

Ett GudeMFörstand/börman hoos lolepk statta
Cn Weetstap af dm Art/som alltingkunde fatta

Ty trefz Land/ för.dmna iolept,s FHt
Som sierran OrtersGodz/nu sankat har och HA-

Sool/ Mana/ Stiemor all/ dye ya stoor Lust at
gltmma

Lnfft / Hafwet/ Md och lord/ yeelrolmt samman-
stlmma

Medh Glädje/ Lust och Roo/ ja medh ett ewtgt
Mody/

Betacka Mdy / for )osepks wGdomgody.
D Medh



7o!unt2s Mcd Hmiclfkt högt Förstand/ haarGNd tächsammanfoga/
Een Willja recn och klar / som achta eij sa noga/

Den Skympf och Neesa stoor; Alt hwad den arga Warld
Instänckte for Hans Dpgd/ dhet achm han för Flard.

Han hade kunnat wäl/ lardt här dantza/
Alt för sin Hustrus Ast/ oin han ha weblat antza

Den Saat medbnägon Hambd; men sce! det ädla Vlvd/
Mootdenna stoora Skympf/forharder ey Hans Modhi

Han hade kunnat wA/ sin.Vröders Argheet lööna/
O:n han ha warit strang! Men sij .' hankunde rööna

At bä för dberas Nödh/ seen och Ratt/Haar GUdh Hans ödestalt/alt uppa detta Satt.
Han hadc det Föracht / wal kunnat lhuakolnma
Soin Skianken ha förtient men han wilaltförglömma:

Hans böga sinnes Dygd / förachtar sadant
AfhwiickoNMen ha / rärtfoga LastM Tack.

Medh ett Ord kortti sagt / Hans styrelse siorerg_
At lnau vppa den Tijd / etz kunde finna fteeraHhn endast denna kar/ soni prydde detta StattdSa klook wtst/ ar Rungars hogm Hand.

10.

Da war en adelTijdh/ i detta Kunga Rtjke/
Ataltstodhtrafitwahl/manhördeeydeslljke/

Sklönt Äckerbruck/ godh Noo; stiön Händel/ kostliatalt/En harligh Bygnlngs staat/ alt effter den gcstalt
Som rhta uth; stlöhn Mahlning/ och än meera
Det cg en limpel Syyn / kan ssatta och wardera/war starck/ all Lardom hogt tlltaar/

Af detta rcena Gull/Rung/ Forstar/pchset yaar

2..
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Bum «luos.
Cij tord' en Döling da/förgylter medh r,-2nt?aler
TaahögaSakeran/ etz Nvmgar sinä roostr

En
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MN lmfilgy Venuz puuk/ ty Pd-,r20 hatt rär/
Och wedy Hans nu/ den dyske wlepk stär.

Wan kan en poiicie wcdh klara Solen ltjkna
Hon gar sa fijn och rcen, hon plagar aldrigh blekna

Moot andra Stiernors Lius; Tyalla/ alla dhe /

Dhe nyttia Soolens glanh/ om man dem ratt ssalfte.
Nu som dhenstarcka Sool/ Röök/ D:mba/ Fucht/ för-

driftver/
Och ater der emoot / medh Warnlan Halsa qiftver

Äth alla Werldens Ting/ ratt sa/enadcl Kung/
Han hafdar Ntzke sitt/ sast styrclsen ar tung.

)ans Nade stracker sigb/ til alla Nyksens Lcknder/
tzt som den fijna Sool/ siu Eld/ sa wackert
Etj til at wärma sigh; ty hon ar elliest Warm/
Mm til at lyssta alt just medh sin Nades Arm.

Ctt Kunge-Nijke bör/ man btlligt och jamsöra
Natt war egen Kropp/ wart Hufwud det bör rööra

Foot j Armar/ Lemmarall/war Hierta/ Mialta/ Blodh
Dhe lyda godt Förnujft' da bltzr doncenren godh.

Ett Kunga-Nijkekan/pa Wa sitt jamforas
Wedh kosteligit Skepp; Nar vthaff Styrman röres

Bä Segel/Sköte/ Tya; sielf styret som det böör/
Da wal sin wackra baath/ han in i hamncn föör.

Det wesie /olepk bäst/ hwar Dagy dwar Natt yan
taucker/

vpwachta Rungens Densi; yan undanfiyr all
räncker

S«m Lisimeru «ch Sknt/ dhe offm wiste fram;
Han Ut dhet lsssa.Sssl/ ga bort medl) storjta

Skam.
D - Pädet



PH det Runtt / sku ha Berom och Heder/
Han sagl) pH Dygd och Croo / smHerre eyfsrleder/

Fsr nagon sin Gewmst/ atstoppam den PlltSom Hog hallerwalforgllt
3?är lolepk reeste knng Omwärdnan sin at halla/
Bestalte han alt snart; hwad mande detta walla

At alt dhet gtck sa fort / stodh eij i Femti Äbr 5
Orsaken war der ttl/ at den wid

Som hade gott Förstand: nar Varnen börja striswa
Och w:ll sin swaqa Styhl wijdt uppa Papret drifwa

Da ar det basta Rädh/ at smyda lijte Staal
Ty Pennan som ar swagh / mast giöras nagot haat.

Nar TM Dmfwor bar/ och böyar wijsa
Gott Hwete/ Korn/ Sädh; da bör man wist beprljsa

Den ört/ somsa i hast/ omwaxlar sin
Tanck lell.' at Lilllor sma/de liggm och pa luur!

lolepk du! om alla Rijken hade
Din maka Ttzdh MTijdh/ tagh troor at hwar Man sade.

Det Landet och dhet Folct haar timmeligen nadt
Stoor Ähra.- af alt Godz/den basta Skatten fadt.

C 7 mycki mycket ar/ det som en Rar bör weem
Af alla Rijksens AN/ stoorlVeetskav sammanleeta.

Seenfatta gott Besluut/ jom stalla i sttt Skick
Alt alt ratt nml; Sij sa' I Ttjdl) ttlgick.

I unga som nu snart/ ssu' höga Saaker ssiöta
) som war/asepkz Dygd/nu jokia at bemöta

Och effterfollia rätt/ seen pa dhe sma
Hwar effter /olepK mast/ sin Handttng sialla mck.

Dmen Qvil. .bettättl/z'Gudz Vrd fsr ittthtt ftattar/
Dä

3«utentia
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Dö stmxt om detttte Matt/ man denna Cancka».
fattar/At han är wärre wifi/ an ett ofkläligt Dng/ '

O Menmskm betänck/ gisr dlgh eh sielfst rmgl
"AfGudi har du här/ din Lycka/ M och heeder/'Hans AnderytaNadh digh dageligenleeder
' At rcktt förstä den Nadh / som digh förwerftvad är
„ Vthaff Hans enda Sohn/ hckr stannar ditt Begckr.
"See wahl pa /osep, Dygd/ Hans Sinne/ Taaloch Tanckar/
"Der haar du digh ett Slätt; ett ftst orörligt Anckar/
" Halt dlgh wedh denna Man/doch lyd först HErrans Ordh/
»' Sa gar digh wähl t Hand/ p<i denna wranga lord.
"Och sedän dubM dödh/ sa lkal Gudh digh förähra/
Den rcktta Cronan wist/ vpsättia til den Ahra/

Som aldrig fick/ som och förgaat/
Nar han medh girigh Hand/ reef i sm gyllend Faat.

"Will en civil betient / förachta Lagh och Rätter/ '
"Och Dageligen ga/ heel drucken/ fräck och matter
" Vtaf dhe armas Must/ söröker Hnckians Törst
" P<i det han synas ma/ heel myndig / pötzigh/ störst/

Mit'i«.

»Den ar en sadan Man/ som torstigh sammansanckar
„M lhet otorstigt blijr/ troo ftitt' hoos dhen mckstwanckar
„ Nödh/ Sorg/ Älende/ Twist/ medh irringz fahrli Suus /

„ Medh orcktt satt/ ey star: etz trifwes wckl ett Huus.
"Hwar aff sii hända pla/at Skyarna dhe ssrtza.»
"Land / Släder /Byjar / Torp; bespotta/ häda/ twtza /
« En sadan girig Man / som later Ähran fin
" Sa blasas W och dyt/för hwariehanda Winn.

_

,

.""

see pa Dygd/ hur' alt laga
„Hwad giiil i Landtt fans ch nägon mehr som Klaga-

Dl W



~ Netj: alla medh en Röst/ beprW Troo/„Zn under hwars Bestydd/hwarman fick Der 800.
en divil betient/ will mootsin Konungstrtzda

"Eij wörda Hans man plä det widrigt wrtjda
hijt) nu ätyer dtzt / är ltjct en flipprigh Ähl /

~ Den medh sitt haali Skinn/ sigh söker manga hähl
n'""".

"Den kan manlykna bäst/ widh Glaas som fahrligt sarar/
"Den der pa stGer hardt/ jaledesstädz Vedarar
" Sm Nasta; men igen/ at läka ftmma Saar/
" Knafft nog sa mycket gott/ han af fin Argheet sar.
",Troo fritt ar sadan är/ en Mansom plckgar stiNja:
,)l?ran redilgheet/sin ftckrd/ och föllja seen sm Willja
„ At gisra hwad han wiU/ och rabuiera fort/
„ Afmangen mangen wist/ <lr och dm Arten sport?

see pa,'asepliz Dvgd/eij torde han sigh söltia
"Vp emoot ?k2s2o.- han ssyr den arga fickttia:
" Han weste trafli wahl/ gemmena Mmsens tarff/,
" Typastarhanetzpa/atstrymta medh nanlarff.

den klara Sool/ pa Himmelen spatzerar/
.''Och medh ett härllgt Liuus/ fin stora pracht förmerar/
" Da hon medh glimmanVEld/uplyser högdensHwalf
" Medh oförlikli Prahl/ nu Heel/ nu ather Half.
Hran SoolenS medel puna> sigh fijna Strimmsr sträcka/
,Och alttzdh medh finLängd/kring heela Lujften räcta/

~ Vpwärma Haafoch lord/ uplysa Stiernor all /
„ At alt som ymnar sigh/ mä ha sitt Glädie<SkaU.'

4» p"
svillutem
»mtiulatll-

"Sa lystemoot wsr Man/ war losepliz Dygdermanga
''Reen Wänligheel/ reen Troo/ vthi Hans Chrona pranga/
»' Ett stadigt sinnes Taal/ medh nychter stlck och
" Vthafett ehrbart Mod/ hoos stadigt M.
,» En

>,
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En rätt civil Betiant/ tan här en Asbild taga/
"Och effter des rigur, sin Händel sslltlin laga/
" Ty den medh gort Beröm/ sin dagar genom gär/
" Han högsta Laford wist/ af Gudh och Menstlor fär.
~2m en civil Beticknt/ wil nampnas bland dhe andra/
„Som vthi Werlden har/ berömbli ha' Kringwanora
„ Medh Ähra och Förstand/ han mast för all Ting fiy
~ Den stygga Högfardz peli, den goda Englar Sky.
"SY denna Odygd bWr/en Root till all den Onssa;
"Som medh ansenlig Flärd/ i Werlden här plck grönlka/
" Ia mängen finncs wist/ som billar stgh dec tn/
" At all Hans Wsllfckrd stä/ pa elt Högwärdigt fin.

7olepl« Dygd/will see.- hur liuf och bltzder/
„Hur ehrbahr/ reen och From/ han wtjser figh all ttzoer.»
„ Dalar man märkä det/ at lW en stygger Tarm
~ Har etz Härbargie sätt/ i iosepks äola Barm-
"Ia detta högfardz Soot/ fiy alla ?oten«ter
"Den som rätt Högsint gär/ han bltzr och fielfwer flaier
" Han märker/at hwar man/ dhe ssratta här äth mäst:
« Af hwad Ständ han dä sr/ en Lekman eller Prast.
,'Wlll en civil Betient / sitt Sinne llsttgt dehla / I
«Till migh / tiU digh / till den: at han ey synes fthla /
„ Betiena hwar och en: han därar alla ssatt
» Och giörsig!) af sin List/siistalt, sastält la mätt.
"Den är en fahrligh Kar / om hwilken man ma sätzia
"AtKunga Rtzken all/ dhe mäste denna warja
" En Lismare han bM / ett sädant fahrligt gifft /
" Som yarba Land ochFolck/den stsrstaFaytza stlfft.
,',Men see pa 7olepks Dngd han kunde flugt tiltala
„Sin arga Bröder först/.men seenwill han Hugswala

Dem



, DemmedhsingamblaFahr; allNttsa/SkamochSpott/
„ Betalar han sa gladt / medh Ähra och alt gott.
."Moot falstheet en starp Syyl/ i allaWerldens

wara wlst; fastom dhet daglihander
~ At denna Spinnel Waf/ han wirckas mehr an nngh,
» Doch Wtjntra<i bckr fin Frucht; en Orm trifz ism Skog.

«Bast manges finnes til/ som bokli Konster lasta
~Och halla wedh fult Glaas/ sin Dageliga fasta
,

Plä tadla pa dhe Man/ lom Ma denna Skatt/
',', Den Gudh haar strängt besalt/hanterasDagh och Natt-
»Moot deras fiepertz/medh tomma Orden kckmpa;
„Dhet <lr rätt söga ath / dhet öswerdad ae dämpa;
~ Ty den som olclrd sr/ och löper dristlgt fram /
„ Plä stanna i sitt Lopp/ med Blygdoch största Skam.
''AN Lckrdom giör en klook/ wältaligh/ wtzs och ftedlig;
"See vppa/olepkz Dygd/ hur alfwarsamoch redligh;
" Han talar/ geer Bessedd/ han fattar det sörflag /

Som stälte HMg och Folck/ i bcksta Skick och Lagh.
>Hans Weetstap war sä stoor/ at alla l<irda bckswa«För Wijsdom reem dhe tahla dhe
„ Det stoora lulepkl Nampn/ dhet lafwa ssäozebar,

ranck: t?um gott Fsrständ/Bersmmet tölljg plär.
Enkannerltgen da / när Konungarna stkaDhe Man/ som lärdt dhen Konst/ och laia andm spöka

Medfafängtsttmnpt ochFiäs; Tynqde«röör
En Owist/ dhen lyten Blast/nuhtjt/ nu Mkringföör;

'» Ia war stooriMm/ofepkckrlellstörre/
For n°2cks Ttzdh och Flood/ch M den Werlden föneCn sädan ttenligh Man/ en sadan Stierna fim/Som knaft i denna Thldh/ IWerlden mehra ssyn.
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Men annat Lisimene/ och sadan fafäng FlättiaDet ympar Dagh tilDagh/sin Lust/ sin Nljt/sin Kattia/Beflutersöga nogh; en SNelk som aldrigh har
Sin Ulomma/ Löfoch Frucht/ ar inthet mycket rar.

VhetsaW Kung ty lat han sigh behaga
Alt thetsom nu/ instalte/ rätta/laga.-

Ty lefde han i Fredh och somna sedän wal.
Gaf ath sin Gudh/ gaf Cronan, och sin Stal.

Hoo larde rkarao, en Hedning tiock och dnmmer;
En jom l mörkret satt; wal krusad/ men doch stummer:

Straxt finna HErrans Nadh/ at banoch jaliqhbltjr/
Och nu bland Helgon all Gudz Harligheet städz sijrl

Dhetgiorde^olepklDvgd; altdhetsom han förstlarde/
Af?2tli2rcKer Tre; dhet Holt han i stoort Warde

Förkunna pkarao, om Christo; medh stoor ntit/
At han til Christi Nadh/ stuu lijta medh all Fltzt.

Han wänta sielftver och har pa/ och sigh hugswalar;
Och om sin Tijdh och Dödh/ för stna Vröder talar;

BefaUer den medh Flljt/ at fom siua Veen
Medh sigh til d3N2NS Land/ dem derbegrafwa sten.

Hwad tanctte denna Man/ da han will dbet besinna.'
Etz annat/som iagh troor/ sin Roo och Glädle finna

Iratta c-nanz Land- i Saligbeetens Roo/
Der han i Ewigheet/ medh Harligheet stn boo/

Han geer ba digh och migh/en Tröst och Heligh Lära/
At du för Dödens hoot/ stal aldrigh digh forfära;

Ty Döden är en Sömn; la/ Döden arett Sluth'
För den jom komhar mastoch hädän uth.

Hwart da ! til ewigh Frögd/ om du haar stada
Dm Werld medh?ole°K war? medh Talamod denWa^a

E sörsökt/



Försökt som tijdens List updichtar Dagh lfran Dagh/
At twlnga digh och migh/ det a des Satt och Lqgh.

,>Medh händer Klappe nu alt Fölckoch harligt' speelar
"Wär Gudh medh gladan Rsst: hoos hwilcken mchet fthlau
„ Den största Werldens Kung / vtbwäUjer har en Deh!
" Den Man; hoos hwllckeg etz fins Wanck eU nogor Fe,
"Den Gudh som fayrer up; medh Klar ealun och Glädie/
"Slj den! den klena Zord/ den Ähran och tilstadie/
" Han sitter pa sin Stool/ församblar Land och Folck!
" Och bltzr för?olepw Dygd/ den aldrawtzsast Tolck.
,','Ra'tt helig är din MW/ du stora Gudh HENre!
~DinKrafft och bewZrdzt ftort och smärre/
„ Du <ir allena den/ som rcitta Vnder giör /
.„ Och Soolens stora Kropp pa sinä Wägar för.l!ru» c»us».
"Za du allena bltjr/ den alt Folckhar förlo§a!
"Hoo finnes som moot digh? törs mehr medh orden trcktza
"Du är och dlifwer wist / sör /acol?s Huus ett Slott/
« För /01ep1,5 aswen st/ som Daviä hafwer spätt.

hwar och en BtaM som lefwa ha' för bettn
Har kunnat medh Förstand sin Saker ja förcntm

Som/osepK gwrde stadz- etj hördes nagon Zmy,
M hördes nagon Suck/ etz solckch Klage-Grath.'

rs.i 77'

uitimum.

See pa «ittai-jst äK. hur som en adel Mlna
I allan Werldens TWH/har tecknat Saaden denna

Hon stilljer nätt och grant den lluswa Läilamz Lucht
Iftan all stmckand Röök/ somgier en fahrli Fucht:

s..«teuli. Det ar en Skllnad stoor / emellatt dem somMMOch ltzk ett Leyon grymt/här
ikn siatt Ittbtlnlngz Soot/ den man ätkftlllja wm
Iftän ett ysgt Forstgnd / som ittthet hor här tM,

En



En Klook är lagom tyst/ pla altijdh tahla lhlte
Ty han har satt ett Laäs/ fär Munnen sin medh wtzte:

At om Hans Tunga Snal/ forgnper sigh medh Last/
Da ö Dygde-Prahl/ förderfwat uthi Hast.

At simmMed sin Ström/ är wist den bästa Gafiva/
Sen Man är Ähra ward; den bör man daglt Laftva

Som ar sa trng och wst/och seer pa Ändens fau;
Lxempe! mehr an nogh; dtgh dttta liira stall.

3?u blifwer Dagett all/ dm mörka Natt tilstuttdar/
Mm trsna ögon snart sa jmamnnom mblundar:

Cy fluter iagv min'ver«, som wallment ssnftvm ar
Dem tlll en odmmkDensi/ jom sosepk holler kar.

Der afwq hafwe ysrdt/ ywad /os-pk har nthratta/
tt?ed Nade ock Gudz Hrafft: ach sij/ ach sij! altdetta

lktt Spegel ar och Smnenaff gottSalt
Som arms tlll den Cienst: mitt Cayl det ar nu alt.

3«uieuti
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