
Den Mna mm lijkwähl < sin Blindheet seende
curioo.

Nlffsatt/ bthffugen och affärdadh til ähr-
sampt och ewärdeligit Effter-Mmne

Aff
Aen Önffelige Ächta-förmahlnmZ,

Emellan

B««k-Mlaren
Ehreborn och WälbaroVde

Oen Macob UGelson
Sampt den

Ehreborne myckitÄhr.och lungsru

U. Magdalena Khime
Som medh alla anständiZSeter hade sin
Hederwärde och anseenlige fulbordan/ vthi stQcKkolm pH

den s- Dageni Muärij Miinad/affdetlyckeligcnin-
Mgne tlhr effterKhrifti hugns-fulla Fsdelje

TrycttlStockholm affLars Wall.



salom: Ordspräkz Vooks iZ vers.
Huus och ÄgMar aff Foräldrom/ mereen förnufftig Hustru

kommeraffHErranom.
lEsu Syrachs Boots 26. Kap. 16. och is. vers.

Cn liufiig Qwinna gläder sin Man/ och nähr hoon förnuffteliga medh ho-
nom vmgar vppfristar hoon honom Hans hima Och M wähltuchtat Qwin-
na/siaäricketilatdetahla.

I. i. Bookcn ivlosl. AP. 28. vers.
Och Gudh wälsiqnade Them/ och sade til them, wam ftuchtsamme och

föröker eder/ och vppfyllen lordma.



En son, ostmahlaförsthin lillekärleekzDwärgen
HM) Vewwgad/Mkn och blind; han tyckz ha mccr

Än som gemcneMann/i dethankund medhFärgen
Sampt medh sinkinccl gce för allas ögon blckt

Hwad elliest mehrendels een PKanrali förhvllier/
een inblllingz dunst/ een drömm och weet ey hwadz

Han hafwer syynligt glordt alt det dölllcr
Och ttte undten eens dhettminsta Blad

Sin blygd at styla medh; ett mehr än artigtFynne
Man troor det wW sigh först wed iKcrz Mlea Elff/

NensoMoß stildrakund Hans list ochklota tynne/
MD wara oseelbart meer än sielf;

Besij Hans hela Aart och tuusend ränckcr
Han har wehl Wingar at han kallas kan geswind/

Mn der emoot/ för han s<i mlingcn Kyfthcet kranckcr
Sa° är han naken och ttl goda strdcr blmd.

Doch: hcklla mitt förnusst/ här stalctas Man dcn lumen
Troo sritt han secr wähl fast han intet märcka IH/

Hanfinnerinnerstiden lsnsta lungsrmßuurcn
Och kan VicBpucr wähl fielswer biuda Träsi'.

Den doljka Styttcn är ey allcr dcr mann mecnar/
lag torde säija at han alttjdh hade sedt/

Hälst när med twcnne Mt han lyckelin för^cenar
HwadTwennewarithar/ssat dtt blifwcr Ett.
W<irt sata detkan otz witzord glswa

Hur ja Hans «Ha Skckt cy feela om ftt Ma°hl/



Menträffaändafram vitsoindhesändeblifwa;
I dy atoch hoos dem det stona Stääl

Harwäckt eenHimmejst drisst/ eenllifiigälstogz-brtlna
Een ömse Kärleek och begärscl til hwar ann;

Cen egenstap den dhe lätinä
Som medh Aart medh rätta lUnas kan.

Doch har ey na°gor lööst cll fliprlgt älstog; tycke
Föreent dhem mcd hwar an/ men begges dera dygd

Medh ttn belckenheet som äger Dygdens Smycke
Sampt är pa° Ahrans Grund och hwyta Wingar bygd.

Herr BRUDGUM hansbera°d sttia°r billigt atberömma
Som pci dcn rätta Grund sin tanckar stedz har länckt/

Den Guden som cy plär dhe sinä niinfin glomma
Har honom medh en from och Dygdig Siähl bestänct

Hau fliär een hurtig Dam/ af jeedig Aart och mmcr»
Man sijr del warlt Gudz och Himblarnas besiuut/

Affhennesvpsyn ett behagligt ämpne stjjner
Det Ogat bettre kan än Tungan tyda vth/

Dhetz kyste Hierta mckst med Hans tillijka bränna
Fasthennes ährbarheet dhet hMerinnom by;

Ia tjjger mulwen stiönt geer äunet doch tiltänna
Den reena Kärleek som der inne ligger, dy

HooS Fruentimbret är nu kömmit til eenwana
Dhen sttir ey altijd fritt at stafwa I och A/

Detz wilia m<ist' vthi een hemblig suckan stana
Och Netj som offtast är ett hlertberörand ia.

Fordenstuld bljjr han Säll/ Hans Soohl Mlialdrig styla
Dhet wr<inga Olyckz-Moln/ bordt ängzlan snckoch pusi;

Sigh driste ingen FrG detz warma Oäng atkyla
Här



Här M Hans anMSalfft/ höns ögn^och
bngdoms lusi.

Hoon har och lungsru Brndh cy minder foog at tacka
Sin Gudh/ som henne giordt all wcigcn >cmpn och reen

Opp för den hahla Klindt och brandta Elstogz Vacka
Der Mtlngcn Ungerswänn och ljjder mcen:

Hwad andra önsta figh och ovthsWm längta
Wedh hwlltctz mistning dhe och ha een hemlig harm/

Behöfwer hon ch meer at ängzligt effterträngta/
Hoon har det i fin fambn och a° detz sota Arm.

Hwad dii s Herr M3KHILSO?? den fielswa ähran
kröner

Den vtafingen mnq el strymptansfärgor weet/
Dm Dygden räknar bland detz egna Adu!,Söner

För dest berömbda troo och recna Redligheet;
Han ftäller fig här <n til hennes tienst och lydna/

Den förr all träldom och all bunden lefnat stydt/
Han räcknar nu för wähl och för sm högsta prydna

At ha fin frijheet ift sötha Boijor bydt;
Wählan/ den tijden blijr/ som symes för bedröswa

?tu mehra godh och gladh/ DHE roota Himmelan;
Och fti med nötjsamheet den stiöna lusten öswa

Dem Ven«B säya lähr och lag ejj nämbna kan.
Nn til go Natt ett ordh/ för Eente scke Sinnen

Som blifwltnu ass twii ett ovplösli ETT
I ähren wärde at wähl Hundra-Ahreminnen

Beqwäda stull det bund som mellan Ehr är stedtAt man Ehrt stn pii Ryctctz fiygel häfwa



Sil högtftM plejgäcz och -WagttettM/
At ingen dysterheet detz strtjmor mckte qwäfwa

Sli länge Mchna Sool i stna ticnster gii<i;
Men som det är m wärck deff mindre vtaff nöden

Som Chr Ehr egen Dygd odsdeliga giösr/
Stiat i Ma Grifft och Graffoch sielswa Dödenz

Dy iagh ey lenger kan ey Heller strifwa bösr
Men stannar därvchi; At Echtenflapsens Fader

Som öfwer Himlens Hwalffoch höga Men r<i<ir /
Hwars löffte och Ilak giorde glader

Den genom alla Skyr med gllmmand iiffia Mr /
Mli giuta vlh sin til begges dera grönstan/

Meer än iagh önssa kan el lVlomuB onna will:
Da° g<ir deträtt och wtj ha wunnle all w<ir Snstan

Om innan <ihret steer hwad iagh nu gitzareil;
lagh will medh mera ey Er liufwa qwäll förnötha;

3agh tyckz bl<W alarm till sa° een strtjdh/
Forumn hwilken/ dher i dhen ey fttjtigt stöta

EHR aldrig blifwa kan em rätt beMdig Frftd.
O.^cxiemim


