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Stoörmächtigste DrotlttilU

Dag/af E.K.M". anordnad/salt Rijmcch V«str/sa wöl somiag har tunnse,.
Om E. K.M" them i Madcr behagar/ sa at <ag fctf« cm samma iycka hos allaan-
dra .- T») fast nagon stullt hafwa nagot at f<3i;a <mooe bUm / ss lclrcr doch ingen
willia ellertunna nagot säya moot E. K. My, allcrnadigsie Hehag. Sedän iagh hazr
M fsr min rmga Dittan/ dnjstar iag mig och i dmptsia BliderdanigheetattalG
<ltOrd for migfielff/och b<dia E. K. M", tMut ws>ra vsdig här<ffl<rsemh^r«l/at
hitlpa och minWälgang ochlycka.

iLders Kongi. XttaffisMin aUernädigste DrottmnZz

Alldwvnderdänigsieltooplichchsie
ochhörsamcsie timmi och Vndersale.

«.LindenschM»



Le GrandGenie."

r A L LET
HKfwandes Fpm partlsr och CP*
ningar/ cffter the fyra fsrnämbste Mnni^

stians äldrar/ och hwart Parch
ftm Inträder.

UeftncetBarndomett.
I. Öpnlngens I. Jnträde.

MERCURIU&
The Hedniste ha ssrmeent at Mercurius jemptt andra mange Pt-

stätlnmgar / har och för fin oförtrutna FlillS stuld hafft ch<n«
ne/at Himbla altijdh haar brutaehono»
saftm Sänmngebodh i förnäme och angelägne Ährender•:
Ty haar man ochhonom sasom chen snabbafieochförnclmsie
Bodbäraren/ ltmbnat tden ahran at öpna Theatret, och
tungöra Hans Kongi födelsts Bagz Ntlrwa-
relst. Hwilket han gör pa fölliande sckt:

MMSwea-Man och Götha-Att/&°m Somlm i Ziorden Land ochRatt
MH At biuda och befalla;
"kIM Til eder iagh assardad är/

Och medh migh sadan Vodstapbäri
Som hugnar eder alla:

At thenne Dagh/ som langst är kundt/
Een Glädie-Dagh en Frögoe- Stund/

Äraternuförhandm;
A W



Pa hwilken ehr stoor Nadh ar Ndd/
För Fiorton ahr en Furste född/

Til Göth-och Swea-Landm.
I Nadb och Wäxt han tager til/HanEhr/ ehr' Huusoch Haswor wil/

Vestoddaochformem;
SlattochFasten/Lahn ochLand/
Med Faders Hiart' ochKnngaHand

Walstyraochregem.
Ty ware lufiigh ware gladh/
Vefiijte sigh hwar i sin stadh

Ochickelengredröye/
At stalla an pa thcnna Dagh
Nagot/ tilKonungens Behagh

Och NijkzcnsStändersNöye.,
Thet agnarEhr/och ar Ebr He'er/At altijdh gwra meer ochmeer

Ehr Her:e Tiensi ochÄhra;
Ty som Hans ahr och Dygd taa til/,
Sa chncs och at Ehr plicht wil

Meerfordra ochbegiäm^-

11. Hnträdet.
Flora,, auec quatre Zephirs:

Währ-och Blomsier-Gudinnan/ medh fyra ftuchtbringande,sts-
naWästan.Windar :: Them bon om lordenes Fckgring.
och Grödas främiande/ och Währdagens lwfllgheet/ m<dh>

föliandc Verstrtiltalar:,

karesie ftuchtbringande Vröder/
01M Laterost ey dröya
«xVAtftistalorden vpp ochftamia hennes Gröder/

Mennistiantilnöya. Ehr



Ehr Wahna är/först at lata duggaoch Ma/
Och warkaeennyKrafft

IOrter/ Blolnster/ Zwstr/ Lillior/ soin wäl lukta/
Och hafwa liustigh Sasst.-

Sedän stal jagtrada ftain/ochlorden bekläda
Medpurpur/ röd/ bla/ grön

Och allahandaFargor/ som ögonen glada
Och göraMarken ston.

War basteWan/den ftögdezillleälstlige Somlnar/
Somföliermlgpahäal/

Skalgee alting tiefnad och mognadnalhankomer/
Och altfullkompna waal

Det wij ha wälbegynt; osi M Heder och Hhra/Ochdemtllgagnochlust/
Solnosthafwakar/ och som ivarTilkomst begara

Med mängm suck och pust.
AssGladleochKarleekdeosiiFampnenfalla/

Qchmötaosimcdkyst/
I hopp och hugat siippa längeWmtrentalla

SomfostrFolcktilßysi.
Ty i grönaGrasetfadrukasmat tijdfördrijf

Och leka medh sin Wänn/
Detftögda: mängensHiertaoch gifwerett nytLiff

ätmängm Möö och Swänn.

111. Hnträdtt.
Genius. ZJame nobk7 UadreJJe-»

Th< Hedni<k< GinnadeHafwa hollit fsre/al hwarMmnistia sirax i
Födelst Tiiman/ har fätt lijta som en Skstz-Anda/som»
iijffz lijden ffulle styra hennes Warck och Willie. Then sam'
me haswa the tallat Gem»m;chcrmedytheftms hafwa \>ntf

'#« nat



nat Elemtneernes afdilea malt och beblandelft «Mennilfio AM.sen,- pa hwilkens mehr eller mindre öfwe«nsst<lmmelst / na-
lurligen plclgar fölia mehr eller mindre ahagaoch stick<l»gh«t/
«Siäloch Kropp/ ril thee som godt och åt ; och
förchenstuld hafwa somblige mcene at the woro twä Genij, «n
ond och «n godh; chen ondeWillie wij intttwetavtbaff/then go«
de tommer här fram pa rheatret, och fsrer rnebb figh til Ror«
diste Konun.;<ns Tiensi/ Stick och Styrelse / L'ame noble,
en adel Siäl / och äärelle, Snalheet i alla Saker/
hwilta medh stoor Gläoie vndfas och fägnas. Och lffter ingen
ting åxfsr en Konuna nsdiqare/ bcrömligare och nyttigare/ än
at hafwa Hugh och Willie til Vygd och chra / förnuffti-
ge Tanckar/tucktigt Taal / härlige Infall/liuflige Seder och
wackra Hchäfwor; ty haar Hans befalt sin gode
<3Lnium,föra lil.cheS trogne Vi.dersatare/ om en gsdh
nungz Plicht och Egenstaper/ fölliande Taal.-

rt* <V och wlllia
JjjT, AtlaraTuchsochDygd/

ondtatstittia/
Förallomäreenßlygd;

Men dochför ingen lneera/
AndenaffGudhärwald/Andmtilatrcgera/

Ochstyrademoqwald'.
Han lnastefor thein waka/

Qch halla demwijd macht/
Sinegenßooförsaka

Och wara wärd ochWacht
Oftverfitt golck/öfwer sittkand/

OchvthmNödhochWada/
Mengodtförstand/ med tapper Hand/Demhielvaochdnnräda.Han staloch hmdra pa attsatt/MOrättochallKlaaa/Sielfftala/tankia/aiöraM/OchMjdhsaledzlaga At



At Hans Exempel blijr een Lag/
. Hans Lefiverne eenLähra/

Hans Seder androln til Behag/
Ochbonomsielfftilßhra.

Til hwilketallteenadel &ik\l
Och Snalheett all Stxcke/

Tienä emKonung lnycket wal/
OchstaffahonomLycka.

IV. Hnsrädet
Lefperance auec quatreEgiptiens*

Hoppetmedh 4. Spamän.sr in«towant/at wijdh zlore Herrars / och fynntrligen cherassom til Gcepter och Crona bobrne äro Födelser/Stierntijkare
och Spamän bry sin Hierna/ medh nanvkets siällande/ och
cheras förestaende ödesvlhtaltande: Ty finnatbe samma figh
häroch och mcdb alt för stoor Fönncl»
ltnheei bcrömma sigh och sin Konst. Men -Hopper som Mor-
dilkeKonungen gffwer sin? Vndersalare om sigh / haar
fast een Muu Grund och starkare Forsäkrtng/ i Hans egne Ko-
nungzlige Dygder/ ån spamannens fafclngt inbillade Wetl»
fltoWknl/efperance sielff forachtar/ och chttas förmätm fisr<
< Wäxlen medh faa och sma Styck<BerstraMaftar.

Spämänmns T^aal
*£T T hyggligtFolck stinker fram/

aMärd' och stnrike glam/
och hsat fötsiänd

Somkunna ste i hwarsMans hcknd'
A 3 Hlvah



ftwad dembä d ar/ ondt och gott/
yeder ähra/ H4tfn ochspott;
FolksomhaismyHnder/
AllsanMans RijkzensStänder/
LyckOlpcka/med ochmoot/
Näd och Zllnest/ Haat och Hoot/
Sccpter Zron/ och ftdant meer
E om Lyckan tar eller geer.
Hurudermcdlärergä/
Hoostalmlsta/hoostalfck/
Det see wyalt p 4 ett s)åv/
Som woret stedt red' i gär.
3Nen mligger stoor macht paV
Otti wl, slelfwe fäya må/
At den ftm wil alt ha wäll/
LefwalufitglefwafM/
Ösa Gull med Giöpnarfull/
Äiltijd hafwa Lyckan Hull;
Han mäste gee ost rundelig/
Och H helt försäkra stgh/
Om ett godt och liustigt swar/
Fasthanillacktödehar.

I/efperance-*

åielttn i Norden
G<inge i Hjjnder



Alt wåV dtf) lefwe
Lenge och lycklig/
Stg ttll ewigt Tlampn/
Sma til yugnad.

Hoppas och onsta
Dttta aff ysgden!
Och deras Herres
Egn' hsga Bygder/
Gudliga 9)ktw
Kungliga Gtifwor/
Gsra det Hoppet
Säkrar' än alla
®påmån i Werlden
Med Sinä Saqor
Grundad' i Gistning.

V. Intrckdet.
Momts, Scharamouche, Tre^elinv

Gud-och Menniste-Gäckarna.
Thtthtr formälneSpamännenhafwa aldrighkunnat sigb si<lfftil

fiimpfraka i rcklare tijdhfram/äntaGudockMennisteGäc-
tarneworotbcrhoos,• kwtiU\imttowahnaell«försyn«/atoff-
la ead.a cbee som haar god Grund och sinNytta medh sigh blef-
we nu sa mycktt mek pickbogade/ ac fyta Munnpälh.ssa
Maatlm<za>e/som g!orde sig!) m<dh sin bidr<lg<lige, Konst sK
MochGrötmyndige»

FasänA



yQÄstngärKonsten ochKonstnärmtokot/
fiU> För'n han spärrätt löpa Sakerna ttokot;
Han tisiar han tasiar ehrOwnm sull/sn höyer ehr opp/ ater siar ehr omkutt:
Nar Märken de fthla/stuLögnern' astg/
Ochfar han bca Pangar sa lmger hanbra.
Omingen trodd'n/ wor' han eensam eentook/
Men annarsmans DarheetgiörSpamannenklook.
Hwad lupiter och luno deglöM ihoopj
Det ma han ftitt gisia dm Äende gloop/
Om der stal blij ägg eller Vngarvthaff/
Der med bryHicman/ma han haftva godtLass:
Men; saya hwadHMen aff Norden stal stee/
Det komlner den Wapen alzingen ting wee.
Dy pludra lagom gör dig lntet bratt om/%o\im%ms egon Dygd ar dästaSpädHM.

La Jeumffe*X)nsbsmm.
11-ÖMngens I. Hnträde.Hehe auec les trotö beures

Eunomia, Dice, Irene_>.
Effttt en lyckeligh hijl tilWerlden / &t en godh Vpluckttlst

thetnMaochbclsta; och ärbckeremtttlvarafsdd/ anillavp-
född. Therföre tommer Vugdoms Gudtnnansirax/ aelaea
sigh warda om Nordisie Konungens Stötzel ochVpfödzel/
hafwandcs medh sig(««Jovis och ThemidisförmemeDsl»
«ar; hwilkas Rampn pa Ewansta giffne/ belyda/ godh
H.aBhi RättfardiFheet/Frijdh. Thlsse tienä öfwermät-
tan wåi en rätchnnig Konui^g; chen fsrste tilRämsnöre/thtn
andra <il lhen tridie til Saterheet.

'Chen lTlordiste Ronungens ratta Hehe och Vngdoms
Försiänderinna/Hans höZtähradekäre FrwModer/thett

Scoormächtigstie Hedewig Eleonora
smnges rl Hhra fölliande Versir:

Födas



til Werlden är en Nädh och Lycka/
c*!s>os wäl vpfödas/ är thet näfta siycke/
Om thet ey fsllier/ blifwer H detförfia

Olyekan stsrfta.
Serdeles plägar noga och wäl achtas/
Och som ett Clenod i ett Land betrachtas/
Konunga tuthtan/ styrelse och Lära

TilDygdochähra.
Omden försummas/ sr thet Landzens Fara/
För Gudh och Werlden ha dhe atfsrstvara/
Som ey hawärkat medh trooheet och lydna

Konunga prydna.
Dymckfig frsgda/helaSwea-Rhke/
Somhar een Konung/ sin fterl-Faders UjU/
3 Dygd at wänta/ 1 godheet och Mder

Mootdhemhanräder.
Han har een Hebe Swea-RUz Gudinna
Sinkäre Frw-Mohr til Förständetinna/yon styrer Hon lärer/ Hans Land regerar

Ochatltförmerar.
Dy onstomalla bilde smä ochstora/Aelefwa mcktt' hedwig eleonora,
Seeßarn koma

Swerge tilfromma.
B IL 3tt'



11. Wnträdtt.
Un chajjeur amc deuxfauuages

lLen lägare medh twa Wildmatt.
Isgaren talaromd<nNytta och Fsrd«l jagandebringer m<d sig/

strdeelesdhtm som i Krijg tänta gsra nagon lycka och fram-
steeg; och om thes rälta och fogliga bruk.

hafwer wartt/ och äränn
Osg Een lckfiig Seed och Wahna/

For ädelt Blod i Vngdomen/
TilKrijgetwägenbahna

Mdh Lust och Tijdfördriff i 3acht 5
Ty Odmr at vchsda/

Stundom pä luur/ ftundom mcd macht
Och vchan Skräck aidöda/

Det har styrkt och stärkt mängt vngt mov
Och warit dhem een lära/

At vthi strijder Manna-blodh
Demeystulleförfära.

Man Urer stijta ont pä Zacht/
Sofwaochätallla/

Och altijdh fick lijk' som pä wacht/
Aldrigsäsmgochstilla.

Wara vthe i Regn och slagg/
Ochtllaktwähr ey wäla/

MddagzHeetaoch Mnatz Dagg/
Md Masinne tMz

Den



Denfiijga wil vhrfiofftet opp/
Wäntesigh scldant draga/

Och intetkräsa medfin Kropp
Isörfte VngdomsDaga.

Ty ftdant somman H blijr wahn/
Det wil man sedän hlilla;

At mckngen gär en galenbahn/
Det pIH mast wahnen wälla.

Doch är ey rätt at Nligon/ lacht
Md sädan tfwer drifwer/

At tucht-lähranftttz i föracht/
Och Dygd forsummat blifwer.

Dm mehr i Skog än Schola gär/
Ochvng med Willdiur omgils/

Alt annat godt vhr yogen stär
För ftundeglaffz och yornbläs/

Sällan til ähra komma kan/
Tyhantitintetduger;

Han är och blyr altijd WildMan/
P4 Odiur snäll och stuger.

111. Jnträdet.
SixBafques. SexBastar.

Lalguei sroeltflagz Folck som boo widh the Bergin
i Lisc»i2„ mellanJranckrijte och Spanien / hwiltt < Sprät
och Seder inm aldeleslijtna nägoe thera aff sinä Grannar.
Th< hallee fZre/at warache gawbla Göchars Mda ochEff--23 2 ter«



ttrtommande/hardeaffNamren och godeWaghalsari Kryg,
men til Hofflefmerne osticttlize och plumpe: Therftre the och
affFrantzoferne / som altijdk beftijca sigh om ae wara nätte i
Klädcr/och granlagde i Stick och Seder/ blifwa lijta som för»
haffde/ gclckade och fixerade. Men the vnderlaca imet <u bijta
fran sizh/ och gifwathempä Säcken izen/ sioor!?rytandcs och
packHndes pasinochsineFörfädere(G6charnas) iapperheet
«Krijgh/ och fsrwijtandes the Frantzosse SmillLhanarna sin
Klem-och Keel.achnghe<t/ medh Dichtoch
stoorolige Guafconadc

Ki ZTapranarmtebehöffs/ at taprijda Folckvthan
<ä> orsak/
VthomFahranftack'/ mootLambTyranerochLeijon/
Men emoot hurtiga Man lmarkenneradda somHarar/Tnckes ehr at ehrtpudradaHaar/ ebraknOdaLackar/
Ebrt nya modo va alt/ehrakostbahra kundigeKladeri
Ehrt fick och fack/ehrt konstiga stick/ chra qwinligaLater/
Ehrt flädanch ehrttijdfördrijff och oftuchtbaraLefnad/Skuwarakraftiganochat ftmniachr chraiWerldeni
Och sora ehr vthi störieBeröm/an strijdbareBasquer l
Ney detgar aldrigehr ann/ iMorsgnjsar/ edra bedrifter
Mäste besordraehrHe'er;chra hönstastrachtliga mmeri
EhrthögaMod/stooraOrd/ ehr Pracht ehrt sprattex i

ZQåbUtl,
Ar hoos osialtiFöracht och iwraak/omdygden abotta.
LattwaraGöttrigenttadäftam/medsinutzigakyllwri
Mcd stora stagg/kort häar/goderedliga dualigaßusiari
Soniwist'mtet at hyckla medFolck och lystrapa luftar/
MengäiFalt/flijtaont/ och derkladablodigaSiortor/
Eller iFredztijder öftva med fiijt/ krijg - timllge konster.
SadantFolcktianarH/ med demstu wijftestapatan'

drm/ Om



Omdeaharde och sittiandefast/ i siumsihanaMunnen.
Wij stole storma lned Loo och Knmt / bade Solen och

Manen/
Ochföfa bort lned ecu hoy/ ja lned ett Blitz-Dunder ochHagel.
Trollen vhl Bergen hal vt/och fla med det ena detandra.
Alt som teswandes ar stat bafwa och stalftva som

Asplööff.

IV. Jnttädet.
Jano, Venus, Pallas,

Trätanemillanch<ff< z Gudinnor om stsnhtttz onnu
intit aldeles vphäfwcy. Machtz- och Wljeheetz.Gudinuorna
nato här fram pa Theatj et, i Tancka och Vpsaäl/ at wadia
ftanParidis wrangwiist/ vnder Nordiste Konungensrättfin-
nige Doom •> Som förklarar sigH för W„sHee<i.Gudilttim
fafom thm mcist omistandc och aldrasdlaste.

Juno.
cfPwtaKARL iagh geer i ftänder
&*° Alt hwad han fielffbegär/
Stoor Macht och Mnge Länder/

Derfsr iagh hoppas här/
HanläremigbcrsMM
OchMntnMa dömnU

At/agdenstönstaär.

B, A»



Venus
MWerldzligFrsgdochNöye/

Speel/ Tydfördriffoch Leek/
AllKarleckzLustochLöye/

Klapp/Fampntag/Kpst och smeek
3agl<ifwerochvpdrager/
Om jaghhonombehager/

Somdenderstönafiär.
Pallas.

Zlt ha mäng Land och Riike/
AthaallWerldzensGull/

3 Luft och Leek tillijka/
Fiilefwaftsgdefull/

ärvthanmigheenfisttia
Fiifängia och tattia/

OchMerMngenkull

NordlsteßottlmZetts tvahl.
Sf y wiljag mig ey qwällia/

Hwilkenaffdhessetree
Mightienarbästatwällia/

OchmitSamtyckegee:
WGHeetenöfweralla
Mig mände bäst befalla/

Hennestalährastee.



V. Wntläde,.
Un aVeugle auec deux Eftropies*

jLenBlinder och twä
Thesse tree Tiggiare/ en Blinder och twa Halla / som i fin späda

Vngdomaff Wanßtztl hafwarakat i chenne Olyckor / syneS
williamedhsinKropps Swag<ochßrllckligh«ter föraositit
sinnes/ vchi hwad Fahra en vng Siäl siar/ om hon i försionne
blijr wahnstött. Ty afwen sa latt och snart / som «n mister
öga och brylerßeen/kan ett oforstandigt Barn/ räkä i andelig
BlindheetomsinGudzkausia/ och blifwahallandeochwack-
lande ilostige Seder/godt stick och dygdigt iefwerne alla sinä
iijfjdagar/omickeTuchte-iäranitijdh fötekommerWillfah-
relsen/ och frälsar the Bräcklige fran Fall. Thesse Fattige aff»
stclra nagot lijtel medh sstt ynckelige Imräde the anvras tust/
talandes eller länckiandes widh sigh sielfwe.

fåvimtt wara blyger/
om hanbaak om Knutarna smyger/

Haar han ingen som för honom talar/
Ingensom hielper/ingen hugswalari
Hwem kan tå på themmed stääl sörtycka
At the soka fin/ som andra (tn Lycka t
Fast kommer den arma i dantzenfram/
är det för denrijke allzingen stam:
Menwara njker och sedän stoor pa°aV
är ingen tyrä/ eller Nytta åt
Som Gud fjaar giswit kan han och taga/
Och med dhe siältrijkas ftäswor laga/
3lt dhe btij dhesattigas Arffoch Rooff
Som bttter dhem bmk' och haa bettre behooff.Vags



Lage Virlh MattdoMttt.
111. Öpningens I. Jnträde.Man auec um trouppe de Vieux Goths.

Arigz - Guden med en hoop gambla Göthar.
Tu ting s e besynnerligen som synas staffa «n Mennistia iycka/

Förmann och BerömiWerlden : Lvijffheer och Mian-
ligheet i Krijg. Och sasom Pallas reda har sace then
Rordiste Konungen tienst, i Hans Rijtes styrelst,• sa haar och

vthe blifwa med sin tienstS
tilbiudelse/ i the Sater som tienä til Nsrdiste Rtjtetz Förswar/
emoot hwariehanda waldsamma Anfall. Och effter.han i alla
tijder och tilfclllen haar pröfwat Swea-och Götha Mäns
Tapperheet/ har han med sig i föllie eagit nagregamble Gö-
thar / aff chem som fordom haswa spelaeMästare öfwer ita-
Ilen, och andre tänder stere. Hwilka Mars vpmun-
trarlil nye Buller och Vplogh.

Amla Betiente iKrijg ochfordom kitzligebussar/<H)Hurttgenardet ha gullitvpa/ formatene jallar/
haswa dundmt iFalt/ och stridt bad' i Ss«

der ochÖster.
Dettakan inte ta lag/ at liggiapa Soperne längre/
Eller sittiabaak Vgneni Miugg/steka Paron och Hple.
Sama de gtöra jbrn ey haswa mod och marg vti benen;
Ehr tienar annati kram/ och walkoga manligaSysior.
Ehrt stoora Nampn ehrt pack och snark ifönige tijder/
Hallesforwaradröm/ ochkommeri ewiga glömstan/
Om detsta längre ga/ somdet ha gadt/ ochPantzaroch

Harnistkaggas iBank och i Wrak/och hoptals samlas i all mm
StumpigaSward/ochrostiga Spiut/ samptmöglade

Bössor. lagh



lagmenaränatbringapa bahnnytt bulleriWerlden/
At mittsträckliga och mittgudolttligawälde/
Ickesaplatt mä dimpa omkull och bliftvafömchtat.
I lnme stnjdbahreMan/ minä oförtrutne Gesatter/
Oin j ha lust leka medh/ stalSpelet wal löhnalnödan.
I stolefa bäde Silftver och Gull/ och statligaLänder)
Godmaatochdnck/ godaKlaär/ ochfieersiijkaknyttiga

tarftvor.
Gocharna swara sä starkt och gnalt
At On?aret geer Echoofwer alt.

UffHtertat gärna fireek
Ha wij wäl lust at Mga/ täga

Men nu syns blij een annan ittV
Ty ey Marey Bäga/ daga

Ey stiungor etter kortta Swääl/
MdßyfforatstäFolckchiäl

Blijr o$ een Last och pläga/ läga
DochfattomMod/ocherädom fram/
Det wore ost een ewig stam

Skona/det wh eym<iga/ a>
Vl annat/ än tilKrijg och Strljdh zDy fallom ann för ost är ttjdh/

Om MstuKrWmeertöra/ fsra.
11. Jntrsdet,

Hercules entre la vertu & la VolupU.
Hercules miUan «ch wättusien.

Emil,



EmillatlFsrnuffltt schKiotttt är allijdh ssrijdh; dhe willa g<rm
baderada/ och bade ha tatti faft th« m«t kommer mehr ån tm
lil; Ochom iusta far rada för iag'ochRattia för tuchean/fa
gard«t aldrig wäl. Denne stritdd stallcs aff Hercules mitt
tlnlkanDHFden och Vi?Kllusien/alled<m.fsrögon«n/ fomisamma Vnfachming och wahkqwaal äro;, och lyckcligt ärodesom ssma hoos sigh at föllia D^gden/som fuller mcdh modo
och Arbece förwarfwas/ mm staffar Frluht och iöön ■> och
vndfly Vt>ällustans sööte fafällgia/ söm gior ingangentatu
mett vchgangen swar/ och hambnar clntligen i sielfwaFördns.
wtt.

rvallustett taiat tit Hercukm.
min Cngelstiönawann/

Min eude Sial/ min högsta lust och mitt LWdu intet flutitat MiaWallusten änn/I'ijdelleekochGladie och tijdfördriffs
Lyster dig minä Dömar tree

Lattia atsee/
Sa beder jag dig Hercuies>Uiff#ofoi# hoosmtzh/
Dhestufafagna/fa stöta/ saplagadigh/

At du stalaldrig kuuna begara/
MehrLust/ battre Dagar/ stöne Hhra.

straffar Nlallustett och witttter
Herculis

/Aen took ar som troor fln kunm byM
Pa dinLust/ och pa ditt sagre steen/

Mr du zncdh stam maste sta til ryggai
Bliswer Dngdeu i Ahra alleen.

Den soln vngerinigförachtar/
Och effirrWällusten trachtar/

Han maste i sin alder tiggia Bröd/
Qwallias/angflas/stammas och lijdaNöd.

Min



Min wägär nyttigfastän stvar/
Och ingen honom ftuchtlöös gär.

om duwiltlnawäll
Ochftälsa sran Förderffdin ädlaKropp ochSiäl.

HERCULES.
rt woro mig em ewig fl?arn och blygd/

Omjagdastullebegara
Atfölliaeeuannanandig o jDycifc/

Som ar Werldzens högsta Ähm.
Hwad nyttiar migh ha en stmd och starkKrop

EnadelochförnusstigSiäli
Om jagkworeeen få älender tropp/

At iaggorde mig sielss til Träal
Aff lustars och lasters Sool-fagra steen/

Som ar doch alt gisst och galla.
Dykom o Dygd/ jaghalstar tigh allen/

Du är mehrän Lustar alla.

IV. Hnttädet.
<Dettx Matelots. TwaNM Batzmätt.

och Watn är wått Lijff/
C£n> Wär lust och födtrook bäste/
Storm för osi är chdfordriff/

Och Yafwee är wärt Mfie.
Wh stijea wärr än man troor/

OchvtMstooreFahror;
Mn wij haa dochhemtilMoor/

AllhandastsnaWahror;
€z SoMt



SoMt til Kläder/ ftmt tilmaat/
Och somt til andra tarfwor z

Wi/ will' inthtza tomma saat/
Och hon wil ey ha starfwor.

Mr wljärmiitt/honctrgrann/
SckltitawijoZnsya;

Hissom Segcl/ fahrom ann/
Dttäreychdhatdrsya.

IV. Inträdet.
Laßnomee. kyltit*

S<«n bliftrvch Hans Konql. May:tz goda ioford/ Konungztiga
Dygders sch skenheetzberöm öfwer htla Wcrlden.

ili) ung earl affattakänder/
&fe Affallahälleskär/
I alla och Lcknder/

DetLoffochßpckttbär/
At han medh Dygde--Lähra
Begynner ftn Throns ähra

Vchsprtdahärochdär.
Dy stal sig och fsrmera

Hans Scepcr och hatt Fron/
Dygdmialtregera

OchprydaKungaßlo'on.
Hans



yans Loff ffal hon vthbreda/
Ochförhonombereda

ännueenstörreThron.
All Werlden ffal snart hsra/

KttNg CARLtrnofj tapper hand
Sitt Folck ftyra och sora/

ywar effter Wärd' och stand/
IRidderligastycke/
Med Seger och med Lycka

Til Watn och til Land.

V.lnträdet.
(Diane auec quatres tiimphesl

Di2N3talartil sine Nimphcr, om chen Roo/ tust/ iycksalig,
httt och Säkerheet/ thc samptlige i fin <£«n£lt#«/i
sitt Inngftu>iand och bygde» leffnad/nyltia och muta.

My huru liufft hur' godt thet är
™ At gä i Gräset gröna/

Och effter sitt hiertans begär/
SeeLilltornastisna

Rwnavppochförökafig
VthifinFägringdagelig.

Mlefwahärvthan Beswär/
Ingenkanotzförmeena/



Affaltdetgoda^ordenbär/
Fsrlufta ost allena.

Ah fäll är den som kan sm tijdh
Sci förnöta i roo och ftijbfy

3.
Tijdmblijrosialdriglcing

ZNtljdhhawijatgsra/
Altijdh hafwa wij Foglefäng/

Och annan Lust at hsra;
Dhe qwittra hwar pci fitt maneer/
At lorden sielffaff Glädie leer.

4.
Wij hafwa bäckar här och Uv/

Wij hafwa ock springkäller/
Som frögda ost / som å ost när/

Och söfwa ost hwar qwäller
Med sachtligt Un med liuftigt suus/
Ahftlldenftflirhlillahuus.

När Solen twingar Berg och daal/
Aff warmen wij ey weeta/

Tywi, hafwa wäst-Windenswaal
Somstyddaroftförheetai

Han swaltar op han är wclr roo/
AhsMärdhensomftkanböo.

Wij



Wij gäiSättg ochwij st<i opp/
*Råv wij gitta och tyda;

Eenrolig Siäl och een sundKropp

Wij weet' affingen öfwerflsd/
Affmgenängstan/ingen Nsd.

W<j äre säkre Mtt och Dag
Förofoogochförträter/

Hoos ost M all ting i godt lag/
Ochingensighförmäter

Atgöradenandraemot
Med päck och snlirk mcd yaatoch Hoot.

Wh nyttiaffreden vthan Md/
Ock Frsgden vthan tlaga/

Intet är som wij ledes wijdh,
Wij ha dhe bäste Daga/

Och lefwa här som Möor aikm/
ywar vthan Man/ hwar mhanrocrn*

Mckng MsS syns lefwa vthqn meen
Ochgsrstgingasorgck;

Men



Men offta vnder frijheetz steen
Sttt Kätlcekz twörg ftrborger.

2lh säll är den som detär qwitt/
Och hafweraltijd yiertatfritt.

Kärlecken är billig och xåit/
Enfrsgd/enlust/enähra/

Fördem forn pä ett ltiftigt fått/
Des fttma känna lähra;

Men offta sedän ftsom fdn/
Siig' man gern' han worp 4 dörr.
Dy siäppom honom intet im/

Han blljrost een swär Gäfier;
Fär han een gängha wlllian fin/

Wll han altljd blij Mäster.
Meddennelilleflalkenwäck/
yanär een llftig luur och gäck.

Doch! at älsias wij gsrna ste/
Omwijfädetbetmga

Atwäraftiertanblijifree/
Sielffälstadälstainga;

Sä älst' ost hwem mäft wll och kan,
ÄlstaMssr/ stllr Swänmr wälann.

IV. öp->



LaVmllefre. HlderdOMM.
IV. Öpnlngms I. Wnträde.

I dhc gamla Hetzlnste Strifter ftrmäles / at Saturnus fsr Jovefiychtig/ stulle ha tommit «l kalien, och dcr blifwu mycket wäl
vndfangen/affiano.som affhonom stdan i mange saker ar
vnderwist worden / men förn«mb!igst i dht som höra til ett g«dl
och clhrbart iefwerne; hwilken lähra han stdan frclmiat och
förplaneat hafwer ibland Mtnnistiona ; sfa Hans nya
lefw«rnes inrältande och synnerlige tlootheetz stuld/ hafwa thetilagnathonomtwaAnfichten/ettbaat/somdhefsrflutnetijdtr
och ttt framan til/som dhttiltommande ste och stärfiada siulle.
Och effler Werlden da har waritochan är/ til d« onda me<r
benägenoch begifwen/ sn til chet goda ; tager han eilfälle at
firaffa dhem som Hans Tucht>och Dygde-ishra förstulit och
förachtat hafwa/ medh fölliande Verser.

I A N U S.
Ag haftver lange lefivat/ och myckit stdt och hördt/cC&Ocl) i att sake:skundstap/rätt sielfivakaman rördt/

lag har sielflardt/ och gärna williat läm andra/
Vthi all ährligheetpä Dygdebahnanwandra:

Mmdethargadtsatrögt/ochhollitmycklthardt
At brtngagadtpa bahn, ty godt,harsyntz.waraswart/

Qchdhetondalatt/sött/karti Oga och Ora/
Krasstigthoosdhearga/dheftounnaatforfora/,

Vthan at lnanmarker eUer stoort tänker pa/
At andtlig staldet onda een illak cndcfa.

dXåt jag jaformtz sielf/hwad stedt är 'ejftertänker
Hmuiallring gar/ hwadpusiär och hwadranker

Den eena moot den andra/ harbrukt och brukar an/
AssettfalsttHiärtajmedföteOrd/ochfagertsieen/



Sama jagspricka assförtreet/och trottnar leffaa
Bland jadätFolk/sozn lneer anftomhet oftva.Som aldrtz wiAta göra/menaltijd hafivaratt/

Och räkna sig til ähra/ medh osoog haftvaträtt
Kiftvat och stridt/ dhereenhiertade at fortrycka/
Och i gnmd förstöra dheftolnlnaslust och lycka.

Dbe halla för emLast och lyte atleftva wäl/
At ha ettroligt Samweet/ atha een dygdig©täi/

Atgöramgenemoot/görainamförfang/
Ochiall dygd ochähra altijdhgs rattan gang.

Det halles och hoos mangenför Gäck och Nanefpeel/
At jokatil at andra ochratta sinä ftel;

Dyförst bega eenLast och stdan sig beromma/
At göraillasieljf/om andra illadomma/

Det ar nu maneer / och är kömmit dertill/
At hwar sin fehl förstvara/ochlngen ratta will/

Men der til stal ock komma och snartbliftva maneer/
Atdensomgladz i onstan och åt dhe godaleer/

Hanstaliplagan jämra sig/ochplichta effterLag/
Dä Hambden blijrsullkombnadpaHenansstora dag.

11. Jnträdet.
LaFelieitL *Deux Söldats* (Deux Mimurs.

2-Säloyter. ». Grufwedrangar.

Lylksallghtttents Kltngdlcht.
åleltenaffNordetiochSwea-MkesfrögdSkalGudmednädoch wälstgmlsebe--

krönn/
Qch med wi/stheetz fruchthans vngdoms

mödalöna.



yan åt iFörständ öfwer fin ähr vphögd
Och til det goda aff Godom sörd och bögd }

ftela Weriden kan reda ffönia ochröna/
yum hanprydet stn Thron med dygdel siöna-.

Dy skalhwar och eenvnder honom förnögd
Lefwa/ < ett lyckeligitRegemente/

Md Seger t Krig med ymnogheet i Fchdh/
Och aldrig annat strsöka eller wänta

än Frögd och Lycksaligheet i allan chdh.
önste d<i med en Mun allaRijkzens Ständer
Konungen stee Lycka och gäwäl i yänder/

Gmfm-Drängarna.
Mään wij gti lGrufwan systaoch knäpa/

Wij arme stackare wh armeklckpa/
Göraandra sig lustig och dantza och sprlnga/
2Åta bäde Gigan och Kttwn klmga z
Dhe smeka dhe leeka m bar stuaftam/
Dhe kyssä dheklappa/ dhe taga i fam. ""*

Dhe hafwa alt hwad derasftiärta lyster/
Vthan at nähn affdhem stär eller tryster/
V han at nähn bryterßelg/bär fieen och walm/
Somwijmästegöra/ochsofwa päHalm.
Lätt ostdähasta och wckga ettstycke/
ftwem weet/ kHre det tsr siä til Lycka/
Om wij ga här ftå och föke tjl hofaw
Wlj kunne wal (4 i Dunböddar soswa/

D 2 Och



Ochträdapäßostr vchi dantzenfram/
Och sianga tirlirum tirlirum tirlam.
Kryp lutakryp luta f 4 ster ingen op
Baak Dören baatDören st<ir Renike Foff/yan achtar och trachtar at gsra ost meen/
Dy stu wij få VifoMfap mvom ey sten.
War fnätter mot qwäller och wispa wäl cm/
Mftmästeman iåta t Stockholom-

Soldaterne.
Mfäre hwarken för gamblaellerförvnga

Atwaramedhiraa/
Fast Fsttren begynnablij otz nägot tunga

är yiereat frjstt och braa.
Det tienar ey Soldater alchdh hemma ftfwa

5)oos Moor i een blsöt Sänq;
Wij kunne ändtlig sticka ost frf wäl til yofwa/

Som een stljtt Grufwedräng.

111. Jnträdet.
Le (Dieu Qonfm. La %tifin* Le Jugement,

Rad)'<Vudm. Förnufftse. (Dmbbinet.

Det hände i Rom strax estttr des Begyimelst/dee jbrointtt nu sa lck-
«llgin lährer händavä nagon Ort; Männerna feeltes
Qwinfslk argifftasigm?dh. Dhenybolagde Romare
begärte sim Granars Dsttrar rt{ Hustrnr/men ssnge Korg och
KalffssiN; da gaffGUdM Confus, <ll<r Neptunus Terreftris

Rorna-



Komulodmaßadtt/at han stulle ansiälla im Utt/tdytilttt
anstadandebmda och kalla Granfolken dhe Sabiner; Sedän
stM hwar ste \w ram och wäldföra dheras Qwinkin. Eff«r
pa de«a RaoetfZlgde ttt sa lMllgitVthssag/ Wcff Neptunus
Terreftris eller Confus,. hallen fire at wara Deus con-
Jllii; Gerdelcs s Alsstermähls sater krafftig l?ch lycklig. Tll
at ähchalla famma Mmpll cch Berom/ gsr han «Siinsi inttt
annat M rader ochraderj och alldmsiundi Giff«rmahl offta
harsyM/at KarlekenochFörnuffterha waritemoot hwar
andra/ har han sa wijda bracht ttt dhem emil!an/al man tan
fZrmoda wijdh oetta tillfelle diras ewiga Förlykning/ med
Omdömerz förnufftiga goda Samlycks.

Le Dieu Confus,
wan atgifwagodhFärflagi

§£l £# detjag hafwerradt til / har altto tagit lag;
tv3s£ii Gisstermahlat rada/ hgr jagstörsta Lycka/
Och jaglagar altijdh sa at hwarfar sitt ftycke.
€>åradde jagiRomj fa rahr jagaöeftäty an/
At ingen blijr allcena/ och ingen vthan Wan.
Jaghafiver med ia offtaKämp och Strij/
Och hennes Bror ie jugement har stadthenne bij.
Dhe ha icke williat lata siq med foog tamia/
TilKärleekz Lust ochRoo/ och til een ächta sämia.
Dhe ha hasst inangelnsiill och offta osiverlagt/
Humthe stuttc stalla bast ann een ftrlig jagt
För AstrildFröms Son/dm stalken at förgöra/
Och all Hans Macht och allhansKonstiGwndförstöra.
Men ändtlig ha dhe lydtmtg ochgettkööp bade twä
Och mäste nu sielfwa mt>Kärleekz TankaromA

Laßaifon_».
aanhar aldrig trodtatAstnldFröyas Gon ochiagh

SkuUenantzmkunnagiöra ewigtFredzfördrM/ '



Och intet lnehr wara den eene den andra moot/
Meo wtange och wredne Ord/ ogrundat haat och lioot.
Men jaghta Raifon jielss/wil dctta altföttaga/
Och stäal ttl trattestillimd inellan osj ftamdraga.
Förl bawij offlailla talt/ pa hwar annars baak/
Mm nn ffal aff war tcätablijfwa een förlijktsaak.
lag har mycket hördt talas min nva Wän strnär/
Men nu harjag godaprooffat han ostyldig ar.

Dhe ha fk\i at säya han är een sinnelöösi Gclct/
Een liken oweltiger nHwijser gosse fttick/
En Hierte-Tiuif/en Wäldjwclrkare/ sillfwerblinder
Doch seer hwar han har oppec Hugg: sielff swag/doch binder
M chee tijff och Anda har. Han offta T uckt och Dygd
FMer tnll med tist och Mache/ vthan Forsyyn och Blygd.
Hans Warckan äc en fäfäng Frsgd/ögn.lusi och Kältla/HauS Fmcht/ Hrtlösheet, Oförstand/ Förderff och Jlättia;
Gsm bringar alt onde pabahn/ harm/ sorg/ nsd/ qwaal/ förlrttt

, Och andra flijta iy«n / chem iagh ey alla w«t.
Ar Cupido em Gud/ som Hedna Folket lneena/
Huru wil man siijkeftel medh ern Gudhförcena \
Somärreen til sin Natur/ och aldrig annatgör
Än det godtär/ medhfoog ochrält/g %xas kan och bör.
Fornnfftet geer det ined/ een Gndh kan aldrig feela/Eller nägot ondt och argt bland dhem godoin deela.
Dy maste stee assoförstand/ och ey wararätt/
At man omKärleeken talar och dsmmerfa flätt.
lagh wilhonolnförstvara och ftalsan ftan Förtaal/
At een Gudbland Menniffior lnablifiva vthan qwaal.

L'amour syns stundom willia thet kuCon nckar til/
Raoa och sirijda emoot thet iagh gclrna bafwa will ,-

Ochma,th« iagfsrtyckt/ »tett ordi Klrleet talt
Har aullitrncftr ån tijo minä/ nMan i alt.
M<lr iaz rahr €ni och Ootter/ then til Maka taga
GsmFahr och Rchr rada til/ och rh i &4 } behaga;

Tä



Ta sMS med ostääloffta A mor tömma stam/
Som til andra Tanckar förleder mang Swänn och Dam.

Menom man ratt betänker hwein weet om Fahr ochMoor
Ha sielsiva haft/«Ralfin iRad som Folket troor.
För egen Lust ochFördeel/ eller för flachtens Heer
Barn twingas til Gisste /ag osstabörer och ster;
Fast Kiarleken sielssär dhetmasta fom achtas bör/ -

Och han fomförst och ftälnst achta Folck lyckliga giör.
Dhen kan Fahr och Moor aldrig giuta iHiertat mn/
Om Sonoch Dotter sielfflnant ey giftvaWittian sin.

OfftaKärliten siickar/al cllstamast'i hoop
En gammal Man/ <n Gubbe,• en fiaan och vl<g<r Gloop.
Then ene har mehrForsiand/ then andra har mehr h«ta/
Ochlijtwälche begge effter en Mcka le«a.
La Railon säger/ Gubbe/ sitt hemma/ tagi acht
Tin alders plicht och ähra/ sty vngdoms fiaas och prachl:

annat/och
Til teet och Smeek/ och lackar Gubbens Hima och Sinn
Tilnylt mo6e / fafclngt Taal/ och Styclna • tijdfördriff;
tijkwäl medh sadan lattr far Gubben elt nytt iijff.

När mannurättbetanker/ at offtahwijPra Haar
Sig sticka ey sa illa boos vnga hwijta Laar/
Och atman hallerföre Barnenblijftoa klooka
Narem Gubbe och eenvng Möötilsinnman kooka.
Tykan jag ey fortankia Pämour joettasilll/
Somwärmer opp m steelnad ochkrmnpm Gubbe katt.
Sälenge han ey alstar sa harHan gubba-Nampn/
Strax vngerswanhan heternär hansiir Möön ifampn.
Swndom ärgammal siorta sa aoo soin een ny särk;
HwemwilMrlekm wägraatgöraMrlekzwärks

Thtt <ir Otatti doch händer offta/ en cllssar twa:
Om Kärleet rwbf Railon sa giord'han aldrissb, sa.

Det synes nagot wara/men will lnanoömmarätt/
Saärkärlekmsfeehi harvthi ringa ochflatt/

At



At en aifmilnga älstas/och en blijr mangom huid/
HrKarleken wälsemt/mensomt ar mg sielf stuld.
laghgeermed/ at älstas stal densomärälstanswärd;
Nn ar mängMöö sä täck/ »nedhft stor stönhect bestärd/
At alla mätte ähra och halla hmne tkl
Fast hon Njkwal intet mehr än en Måns hofiva är.
Om fieere ånstönt alsta/sa nnttiar een alleen/
Saledzblijr Raifin til ftcdz/och Karlcken blijr reen.

L'arnour gsr offta Raiibn thet Raifon aldrig war/
M<§br»lkar henncs nampn/ mcd luicer Flattja far/
Märhan sadanne Personer wil sammansiga/
Gom äro inltt lijka laga/ lijka höga/
AfStand/Förmänn och Wclrde/ och andre Gafwor fl«r
Som Kärleten intit altijdh sä noga anseer.

Sadant si)Ns wara otatti jaghar sielffförl dömbt sa/
Men nu kan jagmedh staäl och soog een annan Waq aa.
ILijffoch Död förbinda sig/är ett lnustigt Ord/
Och Man seer manat ett ja starkt Förbund blijr gordt
MedLycka och Nöye/ orn karleek ey görsitt till.
Och lagar at een sa gärnasoin dhenändra will.
Hrda i twaKroppar/ een ©täi/ eenLust/ een Wittia/
Hhra och Dygd der hoos/hwarför' stalman oemMiat
OwiWStats-Raifm mnbus stildnadstiffter
Imyckit höge och högtanqelegne Giffter.
Dahänderosstaatjaa sielssftrstätilbaka/
Och mästemitträtta byta och försaka.
Tyweetiagnuforwisid ochwedmin ahra swar

aldels ostyldigär.
Man och ae Karleet tns Frijheet fsreag<r/
Mennistians Kropp och allaKraffter förstvagcr/
öter Gallan och förorsakar Melancolie,
Opwäck<rimangt Hitta/ sorg/ oroo/ qwaal och ffrij.
Th<rför tan <y wara/ae then samma Raifon har/Gom alt sä galil gor och med Folck sa illafar.

' Mm



MenvHan siääl tilreknasKärlekmdessefeel/
I hwilka the dem haftva/hafielfwe stulv och deel.
Kan mau med ffäälotucktiFt SulfMäld Frijheet kallch
Sa wtt iag och gama pä sainma Tanckar salla
At hon hindras: Mm om thtt ärFrGeet lmd raM
Ass fittl egitßröd i sitt egit Huusssgmätta/
Som deti Sanning är; sa kan iag intet stnna/
At nagon moot Aflrtid i dettaOU'kan wnma.
Halla dhe och för Frijheet at lefwavthan Wckm/
Sasaradhe myckitwild; ty ynMig ärdann/
Soinallena är/vthanHielp/ och vthan Mahlroo/Dm hankan wäl lijta pa och Mert altförtroo.The andra BestyllninFarha äftvensagod Grund/
Och äre intet annat änn Öwänna-Paftlnd.

En Knmwil iag änn lösir/ och chttbliir m lycke
För Aftrild, om iag kan beftijan for Stälmstycke
Ibland ächea Folck; them iag och löffle förplichta-
I ewige Forbund pH intet annat at sichta-
Hnn p« en obesminad Kärleck och sann Troheet/
In til dhcras sidjta stund m«d hickreans' fiadigheee.
Man ster <n Qwinna älsta som älstas ey igän/
Och a«r tn bryrentrogen Swänn.
Thel tan <y wara rätt dheras Sinnen ae stillia/
Som Au m Kött och börahnfwa en wtllia'?

Ney dbt ar wistOratt. Doch kan iagmtet finna
Ab aftrild gör det/vthnn dheras egna Sinne
Olijka i alt; närMammävsuur/ Hustrun twär
Sigat rätta/ den m' efftev dm andrasVegär.
Tasöllierdher))aWnhntroo/ Misiförstand och Trata/
At man <a smaningbörjar Troheel) plichtförgäta.
Om nagon tä smygevftam stm lismarvtbi nungg/
Safarpäzsannan Karleek/dhMksalsta öpttHucg.
En Wallusp vthan Lag och Dygd/ ar eyrätt Karleck
Ty kan man och honoln ey tillagna siijka Streek.

E Nar



När em dhrn böriar hata soin hanlnäst älsta bör/
Saarin haat/ocheykarlech som Oredan gör.
Kijsoch trator the görathet/ dhe habracht pa stam
Och ickeKarleek/ mana Danneinan och mchtigDaln.
Hindrar da karleek haat och hoot/ lnijjtroo och trätta/
Sagör han lnig jwtienst och hielper mtgtilratta.
Dy kan jaamtet görasamföllie eiler fluth/
yatßaifinm driftva fflxktl Kärleken Raifon vth.
Dhekunna wälfördragas vthi een dygdig Siäl/
Mr dhekanna/ och willia första hwar annan wäl.
Karleek bör da wara /Karleek ar ahra wärd/
Hweln wil meerdisputera La Raifon har sa lardt.

Le JugemenL,.
§örenuall Werldcn/ Le lu&ement jtftetDom/

Ochwitnar jielfatkärlek ar nödig/god/ och ftom.
AUträta ar vphafwen mgenkoinme igän
Ochsaye atLa Raifon icke ar Aftnldz Wan.

IV. Jnträdet.
föacchu* auec qVatre Payfäns.

Bacchus med fvra Bönder.
/T"V&som ar godt lag har mangärna godt Wiw

staller sig Bacchtu meo andra ockin/
Blitzfittter och sprickandematt/

Opmuntmr sitt Fölliepaföllmnde satt.
BACCHm

M%r luftig war' waken i supbrsder all>
■s?>*& hwipp he>? medholla geesamptligs stall- 5

Och höra at Windrufwe safft
Yar ftrdeles wärkan och ftrdeles krajft.

Det



Det styrker bäde ftiärea och wärg och been/
Ty ta hwar til Glastt/ en stälm spm är seen.
Leswom/sowm läfwen mäanchdcn det t&åV
ftwar dricke må gängersm kär-fiickas ft&ål
2åt fytia lät picka thes the Helka ptf /
Hwem dhemhar hugkommltmed stMrnatwik.
Pii denne md follia stole andra tue/
Md dhen bort vhr laget soni ey görbestee.
Bacchus wil andra Supebröderey haa/
ån dhe som ern Kappe wäl kunna fsldraa.

V. Mnträdet.
Z>et nogar intet; wij wete wåU
%t wij eykunna med god stäl

Aff stsnheet ost berömma;
Mnwil man dochrätt dsmma

S<i ha wh det som osi wäl stlir/
Klöfweta Fötter/ ludtta Lät/

Horn pä Yufwud/Bockestägg/
Een snabban Foot qwickan Lägg/

Til sprung och dantz och annan leek;
Ty wckga wii wäl ock ett streek

Med Möör och vnga Swiinner s
Mr man ost fsrst rätt tåttwv/

Sä iär n<la' hwarLust och Behag
Tilwlirt stlftap och tilw<ltt lag.

E x Aldr'



Aldr'wgen m<i förstrsckias,
Wämias eller otäckias

Wijd w<ir ffapnad/ wijd ivät drachi/
Fsr ost stär det wäl/ täckt och käcki/

Och Bockeluchten fräna
Skogztr<illen bHttertienar

än mättg snushaan och fräckan Dam
Puder/ Pomada och Balsan».
LeGrAND Ballet.

Mars. Apollo. Hercules
äVec 4. Vertus et 4. Vices.

Lajuftice. LaPrudence. LaVaillance. La Tctnperaiice,
Rattfärdighttt. Försichtighttt. Manhafftighttt. Matt<ligh«l.
L'lnjuftice. L' Impnidehce. LaCrainte. L'Jntcrnperancc.
Orätlfäpdighttl. Räddhttt. Omätttlighttl.

(&&<ittablijv wäl een sälsam Dantz
Ettsamkomm'vthanl<Ba

Skal Dygdens pracht och Skönhech glatttz
kaft-ftyggelsen vndwlDa s

Eller stu wi, som godt åt' wchn
WiirtLefwarne ombyta/

Och MUa of? med dempäbahn
Somhafwalackochlyttk



Ney/ Systrar/Wthetsldrigstee/^
Lätostfsrost manblifwM/

Eiiiesif«ät wär ofärd ftc/
Dhe fom wärsta drWa.

Som Llufet är ey MSrkretz Wänn/
Vthan des Wärk vptäcker/

Harman ey ftdt at Dygden än
Odygdern' Handen räcker.

M,H« dhem/ dhe otz emoot/
Om meerinbsrdes firftdasn som Kärleek/ med Haat och Hoot/sn Köld med WarmanWda/sn hwitt med swart/ än godt med mu
Och annat fckdant meera z

Tyhoppaswij at Hii förstont
Fsr Mka Qwinnor fieera.

Mbli/fsrH/dhebll/försig/
3helaWerldenWiM;

Wij/Hhe/tilhoope Ney/ueyaldrlg/
Wi/tunne dhtteylhda.

©4 bort/ gckfort/jasftgerM
Medaltehrtondatynne

ZLasterall/istueystort

Der Dygden harsittHuHochzeeW/
Och der Gudzfruchtanrsder/

E 5 Dhe



Der Ziåmum fyww och een
3 Herrens Footfpckr träder.

Hans Wckrck och Willia ftm een Lag
DheMaochfulasra/

Befiijta sig b<id' Natt och Dag/
Det gova Lofford hsra/

At the äKungens trogne Männ
Hwar effter fitind och ämbne/

Dhen fom Riddare / dhen som Swänn/
Dhen högre och dhen sckmbre

Giot' alla ett medLust och Modh/
Fsr Swergesßijkesbästa/

Och w<iga gärna Lifffoch Blodh/
FörLandzensborg och fäste

KttM CARL/oljen endochädlaSM
DhemkHrastsfweralla/

Dhen tvii/at honom md gckwäl/
Ochnutilfootafalla.

Han tahr osi annfigh sielff til deel/
TilhugnadochtilHhra/

s)atarLaft--ochLasters feel/
Och föllier Dygde-Lähra.

Dyfallom ann/ dochalt med foog
At Strijden ost ey smittar/

För ost är reda Winnig noog/
AtKungendhemeygitter

Wtt



Isittßijke/iLandochLän
ISliltiftäffochFäste

At see/ fast mindr' at waraWän/
AffstykastyggaGäfter.

Wij äre the han älstar högt/
Wij är' Hans rätta Wänner/

Til ost Hans Hug ochSinn Hr högt/
The andre han ey känner.

Wär Hr Segren/ wij ha rätt
WärKonungzähratföra/

Thetblijr ost lönt på tustnd sttt
Dhen Tienft wy honom gsra.

Wij är' Hans Borg/ wij åv' Hans Wacht
lallaßumochchder/

Mdh ost stärckes Hans stora Macht/
Medh ost fin Thron han pryder.

Mdh ost blijr han ftsgdfull i Frijdh/
Och tahr sigh wäl til wahra ;

Mdh ost blijr han mächtigh i Strijdh/
Ochfruchtaringen Fahra.

Det är wälmyckit wamKung
Och hafwaKungatycke/

War' hsa war' stsn war'karff och vng;
Mn v?han

srdetaltMHngligheet/
Znbillning/ stattochrluga:

Alt



Alt har sin' Feeloch sin swärheet/
Men Dygden hafwer inga.

Ty frögda tlg TuSwea-MkV
Som haren ftdanKonung/

Hwars Släl och Kropp hwarannan iift/ .

är alla Dygders Wohnung.
Hsnom feelar nu intet meer

Til Dygden än god Lycka/
Längt Lijff/ helfa/ och Gäfwor fieer

Somhenne kunna styrka.
Dy snste dckaffHiärtans grund/

HwarKtzristen &iål och Tunga %

Lefwe KUNg CARL lefw'ftistochsimd.-
Cil ftsgd fsr Gambl' och Vngg.

IgensmhastigtOftverstende/ «ch trytfjanöe/ lärw «ägra Tryckftel wara/ emot
Sätttarens roilliu inkomne fäsomGiter vchawh. ITefencep. L'««fence.
nägotfornägan/ ochanvsa säoanne Jere. Ihem< th«n ZunstlscLilsare»»
Gsvheet sielff dsst I4«r imm\ vhrsncktg ochr4tt*


