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GEORG STJERNHJELMS

HERCULES.
Med bifogad omarbetning på vårt nu brukliga fpråk
af
G . A . SILVERSTOLPE.

W

-

/»

S T R E N G N Ä S ,
Tryckt hos Lector A L B . J U L . S E C E R S T E D T , igog.
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F ö r e t a l

GEORG STJERNHJELM var utan tvifvel en af de märkeligafte män
i fit tidehvarf, utmärkt af en faft caradtere, fnille, lärdom och fkïcklighet. Det är ej min mening, at här meddela hans biographi. Den igenfinnes i Gezelii biographifka Lexicon, och kan, faft med någon möda,
utletas ur Gagneri fvasfande äreminne öfver STJERNHJELM, äf venfom den
blifvit tecknad af den mäftares hand, fom årligen riktar Svenlka Academiens handlingar med Ltora mäns lefvernesbefkrifningar. Jag vill här
ölott vända några läfares upmärkfamhet på hans förtjenfter.
De fysflor han i ftaten innehade vittna om en bildning, i våra ti*
der alldeles ovanlig ; ty han flyttades ofta til befattningar hvilka med
hvarandra hade föga eller ingen gemenlkap, och han förrättade dem all
tid med en utmärkt duglighet. Han började efter fin hemkomft ifrån Ut.
rikes refor med att vara moralium Ledor i Wefterås: blef derpå Asfesfor
i Dorpts Hofrätt: vidare Landtråd i Lifland och Vice Präsident i Dorpts
Hofrätt: förrättade fedan hos Drottning CHRISTINA, tidtals HofcancellersÄmbetet: utnämndes derefter til Antiquarius Regni: federmera tirLandtdomare öfver Trondhjems län, och fluteligen til Krigsråd och ftyresman
öfver Collegium antiqvitatum. I den lärda verlden utmärkte han fig fåfom Häfdateknare, Lagfaren, Skald, Mathematicus och Naturkunnig,
Språkkännare och Sedolärare. Til carafteren belkrifves han fåfom i högöa grad oegennyttig, nitilk för pligt och för allt g odt, fri och oförCkräckt
i fit

»i
i fit väfen, munter och qvick i umgänget, fattig och tålig undei verldens
motgångar, och alltid mill intagen af högre interesfen. 'Han njöt gunft,
men fökte den alldrig. Alla desfa egenfloper berättigade honom at på
fin tid i fit lädernesland flå främft på Farnasfen.
Oe hafva upmuntrat
mig at älven." för en efterverld, fom börjar tro fig äga rätt at glömma
fina förf äder, uplilva hans minne. Innan jag kommer närmare til förkla
ring af mina ar.ledningar til detta företag, vill jag här meddela en för
teckning på STJEIINHJELMS e fterlemnade arbeten.
Efter STJERNHJELM finnas följande Ikrifter tryckta.

Magog Aramxo
Gothicus, five Origines Vocahulorum in Linguis pane omnibus, ex Lin•
gua Svethica vetèri Lit. N Upfala 4:0.
Svea Mâles Fatebur, f. Lexicon
vocahulorum antiquorum Gothicorum, Stockh. 1642. 4:0 Bokft. A. — Ar
chimedes Reformatus Stockh. 1644. 4:0
- Runa Svetica 4:0
Hercu
les Hjelteàigt. — Georgii Stjernhjelmii Pot:mata, th'et är, Sånggudinnor
nu förß lärande dicht a och fpela pä Svenßa , äfven Mus te Svethizantes kal
lad. — Idijllion Anacreonticum ad Dan. Bchmer et Joaih. Schyttehjelm
Secr. Reg, 16S3. — Protheus Rhetoricus 1654. — Carlsßaf eller Linea
Carolina. —1 Veßgötha La gar ne, eller Leges Veflro'gotMcœ antiqu. anted
ineditœ ex codice membraneo veteri, cum prœfatione et Indice vocahulorum
ohfcurorum. Stockh. 1663 fol.
LHphilas f. verßo quatuor Evangeliorum
Gothica, literis Latinis, quam Gothicis ante ediderat Fr. Junius, cum Ver.
fionihus par allelis ^ Sveogothica, Jslandica, et Vulgata Làtina &C.1671. Stockh .
40.
Epißola ad Qlaum Verelium de origine Vocahulorum Got hi et Svedi.
Epigrammata varia. — Ânti-Çluv erius f. de Originibus Sveo-Gothicis. Holm. l685* I Antiquitets-Archivo förvaras i bandikrift följande
arbeten under titel af Stjernhjdms Samlingar. Lexicon Anglo-Saxonicum.
Collectanea perplurima ad Lexicon Etymologicum universale, jämte Lexi
con Etymologicum Ulphilo-Gothicum. i Myßerium Etymologicum. — Loci
communes. _ Runa Svethica et alia mifcellanea ad Lex. Etym. — CoU
leeta- .

"j
[ectanca ad Run am Svethicam, — Mifcellanea

Etymologica.

Schema

hyarefter Lexicon Etymologicum fkulle utarbetas. — Miscellanea Etymolo.

gica. Accesßt Stjemhjelmü MoniLe Minerva, Ejusque Shema Demonßr.
Philoßophia prima. — Lexicon Gothicum Philclogicum.
Index vocum
Antiqu. cum explicatione. — Nota in Novum Teßamentum U/phila.
A
rithmetica Decimalis. Item Specimen Philologicum ad primam Liter am* AAdelruna, five Sibylla Sveo'Gothica, prifcam Gentis et Lingua Sveo-Gotinea Emihenliam et Majeßatem-, et temporum labe et invidia nube, in lucem vindicans etc. — AntuCluverius. Item Difcurfus de omnibus Linguis
in genere et in fpecie de Svethica et affinibus.
Arithmetica Mnemonica
Universalis, in JVafüla confcripta.
Problemata Stereometrica, Statica,
Metallica et fimilia. — Magog • Got hus, demonßrans radices Hebraarum
vocum convenire et esfe easdem cum radieibus Lingua Svethica. — Geome
trin practica.
Baculur Carolinas. Linea Carolina.- cller Menßura Men•
furarum omnium.
Archimedes Reformatus och andre Mathematifka Utkall. — Mifcellanea perplunma. —— De Othino disfertatio. .
Dictionaryum Armeno-Latinum. — Aphorismi Pohtici , ahaque Collectanea.
Man
känner äfven at han fkrifvlt : De Posfesßonum, Dominiorum, Spotii et
Limitum Actiombus. De Raptu et Bigamia, Commentatio. Otn Truldotn
och för gaming, til defs mångahanda ßag, famt huru deri ßall ranfakas
och dömas. Om Skrock-Sokn och Of-Sokn, tractatus ßngularis.
Recordatio Moleßiarum Conjugahum eller Bröllops-Beßvärs ihogkommelße".
Difcurfus Aßro-Poeticus Mixtus et Comicus. De Nobilitate, tractatus
Svethice. Sapientia Mofaica Jndago. — Methodus difcendi Linguam Ger•
mamcam. — Obfervationes de Permutatione Literarum inter etymologizan•
dum. —• Proverhia et Monofyllaba Islandica.
CHRISTINAS regering var för vetenfkaper och konfter i Sverige
få lyfande och få yerkfam, att defs återlken fyntes öfver hela det följande
tidehvarfvet, .Vägen til en rätt vetenfkaplig odling öpnades utan tvifvel
då
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då For Sverige. Om vi nu i visfa delar äge företräde för det tidehvarf fom
då begyndes, en följd af den allmännä, od lingens tilväxt, nödgas vi dock
•medgifva, at en mängd af de fördelar hvaröfver vi yfvas, äro blott prål ?
då grundligfiet och et fannt nit utmärkte den tidens lärda. STJERNHJELM
fynes mig vara et fiort exempel på denna upgift. Här är egentligen icke
frågan om hans förtjenft fåfom vetenlkapsidkare: den bidrog til hans för
träfflighet fåfom fkalcl, i hvilken egpnlkap vi nu här i fynnerhet betrakte
honom. Jag är af den tank-an at han verkeligen varit en ypperlig fkald,
at han i vår (kaldekonft gjort epok och at hans poëmer med nöje ännu
(kulle läfas, om allmänheten kände det gamla fpråket, hvarpå de äro
fkrifna. Desfa mina tankar äro fnörrätt firidande emot Författarens af
Svenîka Witterhetens hiftoria i N:o 19 och 20 af Läsning i blandade äm
nen. Kanfke har jag orätt, men fom jag ej fjelf ännu derom är öfvertygad, måtte det tillåtas mig; at föredraga mina fkäl, bvilka tillika äro
fkälen til mit företag at utgifva STJERNHJELMS Hercules, åtföljd af en
flags öfverfättning på vårt nu brukliga fpråk.
Den förda betkyllning fom göres dem hvilka äifka ålderdomens aïfter, är at de drifvas af en blind anhängighet för det gamla. De fom
hafva en uteflutande kärlek för det ny modiga, fkylla dem för en flags
egenhet, at hålla af det okända, fom ej af allmänheten pröfvas och derföre refa fig på andras okunnighet. Sadana befkyllningar anftå hopen J;
men ej den fom uphäfver fig til författare och granlkare.. Om en lådan
med befkyllningar, infall och magtfpråk afgör fina fattfer, : röjer han derigenom antingen brift på fkäl, eller okunnighet. Hvarföre icke, då han vet
fig hafva rätt, ingå i en lugn och grundelig underfökning, fom bevifar;
eller är det då alldeles omöjligt at någon annan tanka kunde vara rigtig,
än den fom är på modet? Låtom ofs ej förringa våra famcida författares
förtjenfler, igen ockfå icke neka all förtjenft åt våra föregångare y och om;
vi fkulle "hos d em uptäcka fördelar fom vi ej äge, hvarföre icke hälldre
föka

v

{öka tilegna ofs dem, än beftrida dem? En jämnförelfe mellan den an
da fom beherrfkade CHRISTINAS tidehvarf och den fom utmärker vårt,
torde bevifa at vi ej äge en oemotfägelig rätt at förkafta den tidens pro
ducer, och fatta dem ibland dem, "hvilka den lärda Forn-lkrif våren be»
håller, blott för at gifva åt fina (krifter en tilbörlig vidd."
k

Lärdom anfågs i det förra tidehvarfvet fåfom et vilkor för en hög
bildning: nu fåfom et medel til utkomft, eller under et annat namn, up.
lysning och kunnighet, fåfom någon ting hvarmed man kan lyfa. Detta
olika anfeende har gifvit de gamlas och våra ftudier en mycket åtlkillig
form och rigtning. Man ftuderade förr för fakens (kull, nu meft för biändamål. Man arbetade förr för at utvidga fina begrep, nu för at lkyndfamt kundgörä för allmänheten den läxa man lärt: man tänkte och forIkade förr: nu fkrifver och trycker man. En författares hufvudbemödande var förr at klart och redigt framftälla fit ämne^ nu at framftälla det
med behag. Man trodde förr at Ikönheten i fin enkelhet var kraftig nog
at intaga och förtjufa, nu ger man henne lånade prydnader, i tanka at
vara få mycket fäkrare om hennes framgång. Man var förr djup, grundelig, ren och ftark i känslan, regelbunden: nu föker man at vara lätt y
ytlig, qvick och fjelfsvåldig, under förevändning af frihet. Man är nu
bälldre et qvickt faille än en fann. philofoph, och man har upfunnit en
värdighet fom kallas Litteratör, fom är et amphibium mellan den lärda,
pedanten, och det utfväfvande fnillet, fom, Gud nås, någon gång i hopens
ögon , fynes alt för nära beflägtadt med hiftrioner. Men någon tör kanfke
kalla denna jämnförelfe hård och. enfidig* Vi må pröfva hvarje: period
efter defs frugter. Den förra lemnade efter fig kraft, redlighet, duglig
het, a g mir.g för dygd, finne för religion,, höjelfe för famhälls-ordning,,
nit för vetenlkap och konft. Den fednare föder flapphet, egennytta, lättfinnighet, [kryt, begär at göra lycka, oreda, fen blind drift til n jutningar,
liknöjdhet för religion, förakt, fö r lagar, och köld för fjälens ädlare interesfeiîo,

v
teresfen.
Hos de gamla låg det goda ofta doldt, likt den ädla metal
len i (in ftenart: hos de nyare fynes näftan alliid en behaglig yta, fora
lof v ar något godt, men bedrager. Jätnn förelfen kan drifvas mycket långt:
man prålar nu alltid, men med gipfer Och ftuccaturer; förr lyfte man en?
daft fällan men med marmor.
Öm någon invänder at hela denna förändring endaft vittnar om en
ny väg fom flägtet vandrar för at nalkas en högre odling, vill jag ej
mycket fäga deremot. En fådan fråga hörer ej til min närvarande un»
derfökning. Jag medger ganfka gerna at i de gamlas bildning funnos
brifter, hvilka i vår blifvit afhulpna, äfvenfom förtjenfter hvilka vi förlorat. Om bägges goda egenlkaper en gång förenas, upftår utan tvifvel
något bättre än hvad fom förut varit. Men om man (öker beftämma bäg
ge tidehvarfvens pofitivo v är de , komm er visferligen vårt til korna. Up
ftår frågan om vetenlkaplig bildning, läre vi ej kunna göra det förra ti^
dehvarfvet företrädet ftridigt, Konften deremot, ehuru det kanfke ej fkett
på en rätt väg, har. visft i nyare tider vunnit. Et medel för fåfänga och
yppighet, har den til hög grad blifvit förfinad. Deri är defs företräde
oftridigt; men hindrar det, at konft i förra tider blifvit idkad med fram
gång? Kan det afgöra at STJERNHJELMS poëtilka fofter voro fådana, fom
alldeles blifvit fördunklade genom en mera förädlad fmak?
En hög moralilk fyftning, ordning, manlighet, klarhet

i uttryck,

rikedom i målningar, anda och kraft, et fannt fkämt, et rent fpråk och
en lätt och behaglig verlilication utmärka det poemet Hercules, fom här
lemnas allmänheten. Skalden målar en yngling, fom vid fit inträde i verlden freftas åf all flags förförelfe, men återhålles genom föreftällningen
af det fköna i dygden. Förledelferna föreftällas fåfom perfoner, hvilkas
egenlkaper och handlingar afmålas, til defs dygden fjelf inftäller fig, upmanar den ädla ynglingens krafter, at fly et bländande (ken, fatta fannin-

ningen, våga den upoffringen at i verlden följa henne, för att belönas
.genom fjälens lugn och hopp om en fäll o dödlighet. Pcëmet har i föl.
je af denna plan två afdelningar : den förra der Välluften målas, den fednare foin innehåller upmanirrr til Dygd. Skalden har lämpat föreftällningens lynne efter ämnets: fåledes har den förra afdelningen en lätt ftil,
vällultiga målningar gjorda på naturens mönfter, en Ikämtfam och lekan
de anda: den fednare alfvar, kraft, enthousiasm, en lärande och öfvertygande ton.

Om lälarena (kulle medgifva detta poëm desfa förtjenfter,

lå lärer ock brira medgifvas at det äger et högt värde, om äfven britter
(kulle finnas i defs yttre form.
Författaren til den förr omnämnda afhandlingen i Läsning i blanda
de ämnen fäger om Hercules. "Den har i fanning några raders likhet af
Romerik ftyl, men den har ännu flera fidor
fom den Romerfka fmaken
lika få litet (kulle erkänna, fom vår närvarande. En af Perfonerne i Po
ëmet heter Rus, och mer än en lida uptages endaft af namnen på Vinoch Ölforter.
mindre

fannaft
förebrå
vara et

Detta poëm är för öfrigt fvårt at finna, och visferligen
kändt än omtaladt och berömdt." Af allt detta torde det vara
at poëmet numera är föga kändt. Granlkaren tyckes i fynnerhet
Ikalden at en af perfonerna heter Rus &c. Det torde likväl icke
få oförlåtligt fel at i et (kaldeftycke införa egenikaper under form

af handlande psrfoner.

Det fynes mig alltid

konft at göra begrep åfkådliga.

vara en hufvudfak i all

Om (kalden aliénait torrt be(krifver, för

lorar hans poëm i liflighet. Ju mera han hos läfaren kan väcka å(kådnina; af perfon, defto mera vinner handlingen eller tankan i lif och kraft.
Eller har namnet Rus förefallit granlkaren lågt eller burlelkt? — Sakens
befkrifning hör

ju til ämnet, och behöfves då för STJERNHJELM någ ot

annat förfvar än den bekanta verfen :

J 'appelle un chat un chat, et Colet un fripon.
Icke

viij

Icke må läfaren frukta at nödgas läfa mera än en (Ida i bara förteckk«
på vin-och ölforter. Detta granlkarens uttryck är något öfverdrifvet;t 4
ty hela liftan innefattas i 9 vers. För öfrigt tror jag mig kunna påfiå aat
målningen af fupkalafet är ganlka lycklig. Den belkyllningen at pqëmet inne-2håller flera fidor fom den Romerika fmaken lika litet fom vår närvarandee
fkulle erkänna, är alltför obeftämd för at kunna vederläggas. Hvad mann
lätt kan medgifva Kr at häri råder en annan fmak än den fom nu hos>s
ofs är på modet. Men om blott denna olikhet är tilräcklig att gö-ra po-)ëmet få värdtglöinlka, fom granfkaren tyckes yrka, det,är väl icke der-:»
före få alldeles afgjordt. Kanlke, när man ej kan angifva något äldree
poëm af fannt värde, är fteget til Hercules ganlka flört, och det vores
ockfå möjligtvis icke obilligt at påftå, det flere poeter mellan STJER N-HJELM och DALIN haft mycken förtjenft. Sjelfve den olycklige SPEGEL.
foin granlkaren dömt at endaft vara kännd af Gud, lärer dock ännu fin-na lä fare fom betagas af det fublima i hans inbildningskraft, och Luci—
DOR och LINDSKÖLD glömmas ej få lätt, fom de i denna afhandling blif-•
vit öfverhoppade. Men vare detta nog fagt til poëmets förfvar. Det är:
mig tils vidare tilräckligt, om det medgifves at STJERNHJELM ej alldeles i
bör öfverlemnas åt glömlkan. Om hans arbete nu genom min åtgårdl
blifver mera allmänt kändt, torde publiken äfven en gång göra rättvifa
åt hans förtjenfter.
ning

Skulle mit omdöme om Hercules befinnas rigtigt, få tror jag mig
hafva gjort allmänheten en tjenft, då jag å nyo lemnat henne detta min
nesmärke af ålderdomen. Deremot torde månge ogilla at jag bifogat el*
1er ens företagit en omklädning deraf i vårt moderna fpråk. Jag tviflar
at någon bättre än jag infer huru mycket min omarbetning är under originalet: men jag vet ockfå, at med undantag af dem fom la ggt fig på
fpräkkännedom, finnas ganlka få fom förflå originalets fpråk. Alla lefvande fpråk äro i en fländig förändring, ej aliénait i conftructioner utan
äfven

IX

äfven i ordens och talefättens bemärkelfef. Uttryck fora fordom utan
förarg-elfe nyttjades af den meft belefvade clasfen, hafva nu öfvergått
dl plunipa, få til och med, at de nu på helt-annat fatt reta vår inbild
ning än de retat våra förfäders. Detta gäller ej endaft om Svenfkan.
CORNEILLE och MOLIERE måfte ofta omklädas för at ej ftöta Parifarns fina
öra» Kanfke vittnar detta lika mycket om et förfinadt fedeförderf, fora
om et förfinadt Ipråk: men faken är dock otvifvelagtig. Då jag önfkat at mina landsmän fkulle begripa Hercules fådan fotn den af Förfat
taren blifvit lemnad åt allmänheten, har jag anfett mig nödfakad at ut
byta alla uttryck och ord fom nu fiöta ofs, emot fådana fom nu fvara
emot författarens mening. Jag ville önfka at jag deri lyckats. Jag har
fökt bibehålla allt hvad jag möjligtvis kunnat, och de hufvudfakliga för
ändringar jag gjort, har jag i de efteråt bifogade anmärkningarna til fi.
na grunder och anledningar förklarat. Vid jämnförelfen (kola opartifka
läfare utan tvifvel finna at en myckenhet af de nu glömda och föråldra
de orden varit ganfka uttrycksfulla och lämpliga, famt äfven i verfetj
välljudande. Antingen hade vårt fpråk i STJERNHJELMS tid ännu icke fa
mycket fom nu aflägsnat fig ifrån fin famfyfter Tyfkan, eller hade det ef
ter 30-åriga kriget deraf lidit någon blanning, eller kanfke troligaft bag
ge delarne. Vare dermed huru .det vill, fynes en fådan blanning mig me
ra enlig med vårt fpråks lynne, än den det i fednare tider undergått
pud Franfkan. Kanlke ligger juft i denna olikhet grunden til många befkyllningar mot de gamla för en fätnre fmak, ehuru fpråkkännaren deri
tyckes mig böra fe mera renhet än i våra nyare produder. Månne det
ej vore at önfka, det Författare af redan erkänd förtjenft å-nyo uptoge en
myckenhet ord och uttryck af det gamla fpråket, hvartil nu nyttjas främ
mande både ord och fpråk vändningar? Och vore det icke at önfka, at
vid de reformer fom med vårt fpråk företagas, man häldre toge hjeJp af de
främmande fpråk fom dermed fiå i flägtfkap, än af dem, hvilka hafva
en dermed alldeles ftridig form?
Ibland

2

X

Ibland originalets förtjenfler kan utan tvifvel räknas en lätt occh
välljudande vers. Det har varit et mode bland våra nyare (kalder rat
endàfl (krifva rimmad 1 vers. Sj lfva KELLGREN var länge fiende til de:n
metrifka verfen, och anfåg vårt fpråk alldeles ofkickligt at dertiï nyttjass.
Han vederlade fjelf denna fatts genom verkeliga mäfterftycken. Efteer
hans tid har i fynnerhet Herr Canfzli • Rådet ADLERBETH bevifat fpråketts
duglighet för hexametern : men dén profbit jag här framlemnär vittnar- »
at innan den rimmade verfen ännu med någon framgång i Svergçe
bief (krifven, hade den metiifka hunnit en verkelig högd, och (kalde^r
förflått at draga fördel af fpråkets rena ljud och beftämda accent. Jaig
tror mig äga någon anledning at tvifla, det de fom äro den orimmadle
verfens oförfonliga fiender rätt fattat defs egenfkaper. Man har troligein
blifvit förledd af rimmet at mindre vårda fpråkets accent, och läfare detrigenom vanda at derpå _güra mindre affeende. En (kald (krifver fin verrs
egentligen i affigt at den (kall fjungas eller déclameras, ej at läfas Î
tyflhet fom en kall profa. En flor del af defs verkan är beräknad pså
åhörare, ej på läfare. De likljudande rimmen hafva fålunda vunnit beîhag: men utan tvifvel är då i den metrilka verfen et vida mera öp8Jt
fält föf Ikaldens konft, - at genom declamationens trolldom förtjufa åhö*rare. Det är verkeUgen en fvårighet för fkalder at declamationskonflein
hos ofs få fullkomligen ligger i lägervall. Både de och allmänheten förrlora dervid: de, i medel at uttrycka fig, allmänheten i njutningar. Mem
det fynes mig fom vore det de förras (kyldighet at bilda allmänhetem
och höja henne til fig fjelfva. Det är orättvift at (kyllä henne för en ftå
afgjord enficfighet, at hon endafl under en form kan röras. Möjligtvhs
lyckas ej de förfta förföken, men de följandes framgång är fäker, få vida
faken är god och fann. Hvarföre (kulle icke vår allmänhet kunna vänjsa
fig vid orimmäd vets, få väl Tom den ty (ka ; och när et fpråk dertil äir
få tjenligt fom det fventka, hvarföre (kulle icke vår (kaldekonft. riktas
med en få ymmnig källa til nya och flora effedier? Då jag här allenaflt
C®-

omarbetat et gammalt original af hög förtjenfi, har jag mindre varit i
fara .at falla i de afvägar, fom eljeft näftan alltid förleda dem fom be
fatta fig med en ännu föga öfvad konft. Jag har i versbygnader endaft
följt mit öra, och lagat få, at när verfen declameras, ej aliénait hvart
ord måtte få fm rätta accent, fådan fom den äger i allmänt tal, utan
äfven at den rätta vigten faller på de rätta orden, fa at verfens ljud
jämnt följer meningens uttryck. För öfrigt är jag fäker at mit arbete har
många brifter, för hvilka jag utbeder mig mina läfares öfverfeende.
Originalets långa titel har jag anfett onödigt at på titelbladet utfö
ra. Den lyder foin följer: GEORGI STIERNHIELMI S. R. M:tis Consil.
Milit & Coll. Antiquit. DireÉtoris, HERCULES, eller: En Sinnerik Dicht,
hvarutinnan en Ung Perfon, fiåndande likafom i ett vägalkel e ller väga»
möte, blifver 1. af ODYGDEN VALLUSTEN lockad til at följa h enne på then
Breda, och för verldeu, behageliga vägen, fom fladnar i förderfveL 2.
Af DYGDEN troligen varnad til at fe fig väl före, och iolja henne på then
Smala vagen., fom ändteligeti förer til heder och ähro. Förß faminanfkrif*
ven af en Grek vid namn XENOPHON , ledan af en Latinilk Poët SILIUS;
men federmera vidlöftigare utförd, och uti heroilk vers på Sventko för
fattad. Allom i Gemen, famt i fynnerhet then blomftrande Ungdomen
til efterrättelfe och upbyggelig nytto uti fit lefverne. Stockholm, tryckt
och uplagd af Joh, Laur. Horrn , Kongl. Antiquit. Archiv. Boktr. 1727.
Detta är likväl den tredje uplagan. Den förfia är tryckt i Upfala 1653.
Den andra tilfammans med flera Poëtilka arbeten under titel af Muße
Svetizantes, hos Bengt Höök 1687-

G. A.

SlLVERSTOLI^Ei

«Vcrcutcö arla (îoô up, en rto rgon, i fôrffa fi n ungbom,,
Suffer af <Sngfî, o cï> f roif, (jura fait fitt fef»ernt
<3?ulfe, fljeraf (>an pr is funbe m inn«, meb fib tn, o tfc &fyca»
3 ffttf Çîan al ffâ gâr uf l fanfar, o # {j&gfïe b efpmbcrî
<?. Srippar eff arf fgt 2Btf, bo<$ r <5ff af fcifcr, 0$ anfeenb,
2il £o nom an? Momerab i margfaIS*f<5rgabe frôberj
©fîmmanb i perfor 0$ gum o $ gnifïranb' i bprbare fîcnar 5
0f In of an(e{e, men (fom fpn(c$) fminfab o ef) f< 5rg«65
©ont en br ifwa f ni&fj»if, m eb ro fm#fdrgabe f tnnerî
^defît#, bjtrf ufaf upfpn ; af Çutb »ar Don fp llig- 0$ frobig
©uÄfflÄ&f* btànfianbe (j âr, b efr&nf meb r ofer i pdSrlor.
£u(îc »ar jjenneS n antit, »ibf bprfab i »erfbene« <5nbar.
îpenna »ar infef àff fnî #on fom meb tr e fi n« b bffrar»
<3amf fîn fon , fÇcra brober, Ç5 r?an, t få bana ipnbet
if. Œit war frbgtr <S fof> Ç iarffofmanbe, gdfpan.be, fungslpnf,.
Droulin t fîn brdgf, ob brfïab, otfj fo lfof i fldbontî
£)o<& »ar (jon ilfa b tprpbb meb en fr anfc af fm immel odj m afmog,
J£>on b ar e t Çpenb t n»unber e n arm, 0$ Porfsfpcl i Çanben;
j?o*abe fr ing & »ar 0» n for r od? ftâbbe gemen tiga fingren..
20. £àttja »ar (knneS namn, af m oberen dm af i- »aggan„
5&tbre »ar mor«Iif, brifffg, etf) Ein, meb m pfanbe m untve,

10.

HERCULES arla ßod up, en morgon, i förfta fin ungdom,
full af ångeff, och tvekan hur han fin lefnad begynna
Ikulle, at pris deraf han vunne, med tiden, och ära.
Som han-geck, fördjupad i tankar och många bekymmer,
5. trädde en Qvinna, i åtbörder lätt, och til väfend behaglig
honom emot: han fåg på defs mångfallt-färgade kläder
glimmande perlor och gull och gniûrande dyrbara ßenar.
Skön til anlet hon var, men fminkad hon fyntes o ch färgad,
hyn fom fnödrifvan hvit, med rofenfärgade kinder,
10. djerf och fräck til fin upfyny til hullet fyllig och frodig,
gull-gult blänkande hår, bekrönt med rofor och perlor. VÄLLUST var hennes namn, vidt dyrkad kring verldenes ändar.
Denna ej enfam var, hon kom med tre fina döttrar,
jämte fin fon, deras broder, en hvar af olika lynne,
15. En var trög i fin gång, half-fofvande,. gäfpande, tungfint,
oborfiad, vårdslös, öfnygg i driigi, med hängende kläder;
dock var hon illa beprydd med en krans af fvimmel och vallmo.
Under fin arm en kudde hon bar,, en kortlek i handen,
Roxade långfamt kring fig och klådde g em en lig en fingern,
20. LÄTTJA v ar hennes namn,, få gifvet af modern i vaggan.
Modren lik den andra var fräckj. oefi myfle på munnen,.

3
#tt>dïfbe ft it ptir^gon om, meb fefanbe locPanbe fafer?
CEJmar (jon gitf, brog Jon & ftg Jwar« man égon ocj d lif,
Älåbb »ar Jon i fint ffir,

af Jon fpnfé Jmarf fldbb, eller oPldbb.

2), ©roansjfoifati JafS, fj er å fpefanbe rings toi« frufab« locFan
Siffarne fiffabe fram ufu fïoref, ocj Jalf»bare br&fïen.
Gilljanb' i Itnliga wii y ocj puffanbe, pp fjte fil 4l$og.
£>on Jab' eff clbfpre pä fin Janb, flår., fimber, cd? flinte»
Äßttja war Jettneé egenflige qamn, fdrsdljïciig allom.
30.

©dffpnf af anfefe war fjen pngfï af fjefie fre fpfïrar:

é t t &ga gref; nteb fjef anbre fa fog Jon: fnarf war Jon effcrfï,
©ttarf war Jon f5rsâf i fripp frap; fndffer ocj bannig <3 fofom.
jipon war Eldbb uppä gr anf?, fjer & alt

mar brofof ocj froFofî

9îingaf, ocj flingaf i For« i nub franfar i fpcfior, o d& npcfior,
35". spap paf, odj fnappaf i Idngb, ocj i JrebbVmeb fpiffar ocj fiffori
Sîunbf omFring, ocj i ring, â la mode, befïiffraf, 0# fpliffraf,
£on bar opä f m $anb «ff feglanbe flfepp, ufan jtpre.
gUttja Jon Jefî dr mpcÊcf afjällen af mdite wdr ungbom.
3dmf Jenne, font fjer ci wâffanbc fränt en fiinner en fd ires
4 0 . gnpjïe ecj p pfle fä me ban Jan gic f, Ja n ru llabe fot t ibi. f
©om ett marftoin Jdr itns war brufanbe rôber, ocj bropp = Jgbî
jfpan bar «n franfS S fut

Jifb, înffefab t refreor meb Jumbles

Suppor all om beirefb, bianb friff bagg?brppanbe br ufwori
©las Jaben i fm Janb, 0$ brinnanbe lun fa frtng armen,
45". <3amf fjer in unber en rulla fobaFj otj pipor i Franffen.
©â fomrnen att, ocj fjcnne war Sdrnona fiffige brober,
Jefer Janî dr tn fufïig i fag, fib*Forfeli<5 ^anéfe.
(Kapp war fjenne gäng infê fjer JtfS, war ufe pä wdrfning).
SJenne war £»(löö f&fgb, ocj pracjf ufi bunab, ocj Joffmb.

4
hvälfde de plirande égèn med lekaride lockande åfbörd.
Hvar häldft hon geck tildrog hon fig

allas blickar och åtrå.

Klädd Com hon var hon fyntes i Ikîr, hvarken klädd eller oklädd,
25. Svanhvit defs hals, hvarpå lekte i ringar krufade lockar,
Retande röjdes, höljd af floret, den halfbara barmen,
fvälld af ömma begär och hemligt bjudande njutning.
1 fin hand et elddon hon bar, flål,

tiinder och flirita:

OTUCKT var hennes egentliga namn, högt älfkvard för alla.
30.

Sällfam til anlete var den yngfia af desfa tre fyftrar:
Ett öga gret, med det andra hon log j än fyntes hon efterft,
än var hon framför med rrippande'ftég på dansviga fötter:
klädd på det franîka mode: defs drägt var Krokig och rofig,
ringad, med fnören i korfs och franfar i ! lyckor, och toffar,

35. tilfnörd och fkörtad, på längd och på bredd, med fpetfar och tränfar,
rundt omkring och i ring, à la naode, broderad och firad.
I fin band hon bar et fegîande fkepp, utan fiyre.

FÅFÄNGA kallades hon: få kär för den mefia vår ungdom.
Än med henne kom vältande här en fetlagder fälle 3
40. fnös och pöfie få medan han geckj han raglade follös,
fram fom et marfvin: var brufande röd i fynèn och tårögdj,
bar på fit hufvud en krans, fom hopflätad hvarftals, med humblerankor, var virad omkring bland frilkt dagg-drypande drufvorj
glas han bar i fin hand och brinnande lunta kring armen,
45. famt derunder en rulla tobak^ och pipor i kranfen.
Så han framkom, och denne var Tärnornas kötslige broder;
Rus heter han5 är en luftig i lag, tid-kortande fälle.

(RAPP fom nu ej var med i laget, var ute på värfring)
Detta var VÄLLUSTS fällfkap och pragt i klädnad och hof-ftaf.

5
f o . S f f e r en d(jr6ibig * gn » ï a f , fjanbppf, oc& |*jrçbfi$<j PnJ*btjgf,
•ffi&rjor ^on eff

fitt :t<&,

pä f dff, font fblj cr, af orboijt:

- ^ c r c u l e ö , fîdlf af mob » of blob

<5t>elcr £ c r r e ,

& m b f6r t n dngfï, oc& q » a l , d r fjlen fiff fcjma

&«fungar?

£ r c a b f&r fwiPan d r i tin &ug? §8 efT«5ba fin ungbomJs
t*;. SBfomfîcr, oc& â ^ r s fin f d r g v fin 0 p, fine bfofonbe Pinber;
$rbfro a fin bgon$ mod&f, fin ofbrliflige f dg rj n ä ,

,

,

.

$lfl?ab, oc& bnf ïab ufaf f|je n>a:iifïe 3 un g f r u r i lanbef.
£ a g fine gdffeor i atfcf, rnebon

di&rm, oc& b ogttrne ï i ba î

@dff fine Praffer i bru P, förr d n âlbren, od& grdîÇrôren pp}>a$.
6 0 . £dncf> {jdr d r infe befîânb i »e tlb ens 0 $ aff d r i foppef:
©df ont en elb , en flr&ni, eff glo «,

ett

gr Se, o # en blomma;

SJrinner, 0 $ r i n n er , 0 $ fPin, 0 $ grbnfFo«, o<$ blomflro*, ont a ffo ni
2J?en ftn* fl5tff, fïilb, brdcPf, oc& fo rPaf, o # toignaf om morgon:
3tïff<5 mennifPosfif, font rbP f&rfroinner i wdbref.
65". - £>el i b ag , oc& fu, nb> frifT, luftig, fajjcr, 0 # rbber*
Mor gon d r Poller i m u n n , fïodf>fïelnab*/ïpf»er, oc$ b&ber.
e b b en niolntar i mu l l , alf fctoûb (jdr glimm ar, 0 $ g l d nf f a n
Cbben Pafïar å Pull, alf b »a b Ijdr ppperf, oc£> (j &gf <5r»
e bb e n fnojjar i Pro« off &»ab pdr Praff &ar, 0 $ Jfelf d r ;
7 0 . e b b e n franip ar i frdcP, a(f Çwab &dr fagerf 0 # ftnf d r î
eb be n btodfer i bwofnt, alf (jtcab &dr fef na f, odb lif $ar>
e bb e n r af f ar ä todg, alf {iivab ^5r ac&faS, 0 $ dtiTaö?
Cbben ßelfroer d r j f o t e t , o # gjbr a n fing fil a l ö » i n t e t
(Effer bbben d r ingen frbgb.

9?dr anben d r ufeî

7 f . £ » a r blifwer att » d r lufï? nd r bgaf

Çar infef af fe rnerî

jôgaf fiar infef ( i u f ; 0 $ braf p a r inftf fom &bre$:

6
50. Efter en ödmjuk blick, en handkyfs och vördnadsfull nigning,
började hon et tal, få fött i uttryck, fom följer:
HERCULES , ftålt af mod, af blod en högbördig herre,

Säg hvad ångeft och qval det är fom Dit hjerta betungar?
hvilken tvekan är i Din hog? Belkåda Din ungdoms55.

blommor, Din färg, Din hy, Dina lifligt rodnande kinderj
känn Dina ögons magt, Din ojämnförliga fägring,
ällkad och önfkad Du är af de wänafte jungfrur i landet.
Tag Dina gåfvor i akt, medan åren och dagarne lida;
fätt Dina krafter i bruk, innan åldren och gråhåren röjas.

60.

Tänk: här är intet beftånd i verldenj och allt är i loppet
fåfom en eld, en flröm, et glas, et gräs^ och en blomma,
brinner och rinner, har glans, och grönlkas och blomftras om afton,
flackt, och ftilladt, och bräckt, och torkadt, och vifsnadt om morgon:
få vårt männilkolif fom rök förfvinner i vädret.

65. Den fom i dag är fund, frifk, luftig, vacker och liflig,
ligger i morgon kall i munnen, förftelnad, och liflös.
Döden grufar til ftoft allt hvad här glimmar och glänfer:
Döden kaftar omkull allt hvad här mägtigt och högt är:
Döden krosfar i kras allt hvad här kraft har, och helt är:
70. Döden trampar i ftoft,, allt hvad här vackert och (könt är:
Döden fänker i fömn allt hvad här andas och lif har:
Döden borttrycker grymt allt hvad här agtas och ällkas.
Döden är Intet fjelf o ch gör all ting till Alsintet.
Efter döden är ingen fröjd, när anden är bortta
75. hvar blifver all vår luft? när ögat har intet at fe merj
ögat har intet ljus^ och örat har intet fom höres:

3

7
#»ar Mifwer nil »ai rufï? nâr fropp oc£ fîér dire flfilb«,
3 fOef mbrPe e»iga fpfîa!
©å (Sri Pdnflait ocE ingen frbgb, fÇer Proppen <5r ingen;
80. #roab dr ecf tu^t, od? fmaF, ftjer ÇwarPen <Jr öng, eller anba?
2XcC>! af ocf ingen brbni är ufi tfjen ewige fbmnen!
©ölen berga«, rdj ijtih bag »anffar (jon liufet i mStPcr;
Sffen Po mmer upp, ocfr mirttar igen, $»ar morgen, å ffifte«:
SJîennifTos(if itfc fö; n<5r tljef, en gäng ffriber unber;
8S- loninieref albrig igen; men blir i fftet e»iga mbrPa.
£(jefta betdncf; o$ ref, fâ Idnge tu leftoer i »erlben.
9J?ig fblg; frâb mig fri; pâ ruff, off; fr&gbige bagar,
©Pat (ig ei wara brifh ©P&n qroinfotdE, luftige bibber,
©pel, ocf> fång, gott win, miuP fång, odj fröflige vetter,
go. Sig ff te » ara berebb, få n att, fom bag, oc& att 6gn»btecf,
gtôja flat »ara tig $utb, n»n alfom?P<5rafte fpf ïer
grôja tÇef &f»er»<5lbe beÇdrffar jorben, oi) (>af»ett
4?immet, od) aff (Element; btanb gnbar, oefe affa

gubînnotv

Slbtf, oefr t&en âbï efî Çen <5r ; atô tef»anbe raober r o<& amma»
£on fFàt blif»a tin aH»baga gdfî, o# Uujlige fis »iff;
2eParr odj ßbje t&er

meb ©Påmf, edj all' artige puffar*

35mfe t&e tre (fine tåcflige tdrn&r,) nâbegubinnor
©amt ftelfês»iljanbe blinbe, gult?»ingabe, naPote, fndHe,
Eilte, meb pit ar, o# &tof?r ott> b oga berodpnabe fïptten;
joo» 2&en friert s binbanbe, t»ingan be, fïinganbe, »älbige Pdmpens
•&&gmobi?b<Smpanbe, fmne = f>er&froanbe, flribfam e tieften,
Sljîïilfc'3t<Haë ®onî

fin

'l13f

tienne befïdlta,

$!?era, min -^cccute^, (>br; 3<*fl (jar tre fribade tbtfrarr
£|jeai tu ïjdr 1)oS mig fer, liP' i bpgb; men af clifa fjabt» •

hvar blifver all vår luft? när kropp och fjäl äro (kiljde
i det mörka eviga tyfta!
Så är i känflan ock ingen fröjd när kroppen är ingen;
SO hvad är väl lukt och fmak der hvarken är lif eller anda?
Ach! at ock ingen dröm ofs bjuds i den eviga fömnen!
Solen nedgår, och hvar dag byter hon ljufet i mörker,
men kommer up, och klarar igen hvar morgon til (kiftes:
Icke få männifkans lif: när en gång det hunnit gå neder.
85. kommer det aldrig igen, utan blir i det eviga mörka.
Detta betänkj Och lef, få länge Du lefver i verlden.
Följ mig;, gå öfver til mig; på nöjen och roliga dagar
Ikall Dig ej vara brift: Nej, (könheter, luftige bröder,
fpel och fåne:, godt vin, mjuk fäng och krälliga rätter

go.

Ikola beredas åt Dig både natt och dag och beftändigt.
FRÖJA Ikall vara Dig huld, ja hon min kärafte fyfter,
FRÖJA hv ars vidfträckta magt beherrlkar jorden och hafvet,
himmel och all' Element ; bland Gudar och alla gudinnor
"dldft, och ädlaft hon är; allt lefvandes moder och amma.

95. Hon Ikall blifva Din dagliga gäft, Dit behagliga fällfkap:
lekar och löje ockfå, med (kämt och retande kysfar,
jämte de tre, hennes fköna tärnor, behagens gudinnor,
famt den tilgjordt blinde, gullvingade, nakne och fnälle,
Lille, med pilar och blofs och båge beväpnade (kytten;
100. Den hjertbindande, tvingande, (tingande, väldige kämpen;
högmods-dämpande, finnebeiöfvande, ftridfama

hjelten,

ASTRJLD FRÖJAS fon ; han Ikall Dit jagtnöje (köta.
Mera, min HERCULES, hör; jag har tre fryntliga döttrarJ

dem foin Du fer här, lika i dygd5 men af olika lynne: ,

I ö f . £â ttja , Dä) »att ja, fa $e"fa f®e M ,

glättj a tfcen pngfie;

jp>ierfan« barn, 30b 0$ Opflige fdrnor, 0$ dålige fpflrar
llâttja g&r ingom nun5 dr front, 0$ fpafer i »erfom;
Jl&ttja g&r inte rumor; far fac&ffigo fram; brifmer ingen?
Râttja g6r allom luff, dr frdcf, 0$ f6ner i ätburb.
110. lä t t j a n dr »acfer, o# wafer, 0$ qrcicE uppå rolef, i »dnbning.
glâttja far Çif 0$ blf; fnarf 1er, fnart grdfer af ingoî
Cdtflpnf, flafer, oc& f raf, odj Idgger aljinfe pä Oierf«.
S&efje fre fpflrar fig fil fjenfl ffoie flunbliga ftânba.
£mab i fiff t;u« oc& &of gfcrô tarf, ffola t$e famme fpfla.
115. Jtâttja fïal bdbba fin fdng; 0# JOttja ffat ffcfma fin fcgon;
ÏU ttja flat t»5dPirt H3 upp 5 oc? &«ttja fM Mäfa fig elb upp
g lâttja ffal »ara fin ib; od& glattja fFal »ara fiff «rbefi
S Ut tj a fiai flpffia fin orb; fina fafer, 0$ drenbe brifwa.
S&ege nub famf min fon,
12 0. îig

fier

#u S , f&era famsqweba fcro&er,

til fïcnfï iïola fid, frän morgon, alt in ufi morgon.

3lu6 fiff hemliga rdb, fïaf rndflra fif Çof, 0$

att

upwadjf,

Stflrilb pmfl meb £er K u6, fin fib fFoIa Idmpfiga forta;
©org, od) famr»efe$>agg fôrbrifœa meb alfras&anb öp«fpeT.
35ort meb papper, 0$ blecf; 6orf 6&cPer, dirflar o # pennorî
I 2f . ©fulTe fu fmiffa fin Çanb, fin' ablige miiïf^wife ftnger,
©fulle f&e fïâtfiat i blecf; (juru wiffe fu Srufftiflun wiffiaî
(Srepe fu en unber finn, eller fomme »ib

f>a\S, etter (janben:

$ftip! fïulle blifma tin farf; fimab fïuKe full fpflrarne fdja?
©uble fig ©frifroar' ufi fiff blecf; tdf (Tlevfer 0$ ©iefnar
130. 57?6ba fig i |ln bof; lef SSffdtare dirflar, 0cfj d ifror,
Su dr of dblare blob; fin Su f$ef iïuffe n>andfjra.
SJîen t(jer fiben tig blefœe I3ng, 0$ ffttlTe fîg Çdnba f

IC
103. LÄTTJA och OTUCKT, få heta de två, FÅFÄNGA den yngfiaj
Hjertans barn, goda vänliga tärnor och redliga Syftrar.
LÄTTJA g ör ingen (kada; är from och fpak i fin lefnadj
LÄTTJA gör inte rumor, far fagtmodigt fram, drifver ingenj
OTUCKT g ör alla nöje, är fräck, och djerf i fin åtbörd.
110- OTUCKT är vacker och vaken, och qvick uti rörelfer alltid.
FÅFÄNGA oftadig är, än 1er än gråter för intet,
gladlynt, höflig och mild, och lägger alsintet på hjertat.
Desfa ire fyftrar Dig til tjenft hvar dag (kola vara.
Hvad i Dit hus och hof behöfves, (kola de (köta.
115. LÄTTJA (kall bädda din fäng, och LÄTTJA om afton Dig (öfva;
OTUCKT (kall väcka Dig up; och upblåfa eld i Din kakelugn:
FÅFÄSIGA ftyra Din hog och FÅFÄNGA rigta Dit arbet,
FÅFÄNGA föra Dit bud, Dina faker och ärenden drifva.
Desfa tillika med Rus, min fon, deras famqveda broder,
120- Dig til tjenft (kola flå från morgon altintil morgon.
Rus, Dit hen,liga råd, (kall fiyra Dit hus och Din hemfed.
ASTRILD til (kiftes med Rus, din tid (kola lämpligt förkortta,
forg och famvetes agg fördrifva med många flags ap-fpel.
Bortt med papper och bläck, bortt böcker circlar och pennor:
125. (kulle Du fmitta Din hand, Dina adliga mjölkhvita finger?
Skulle de fläckas i bläck: huru ville Du könet beföka?
klappade Du en kind, eller komme vid hals eller handen
Fy! man Dig gåfve til tack. hvad (kulle väl Flickorna fåga?
Söle fig (krifvare gerna i bläck, lät prefter och djeknar
130. möda fig

vid fin bok: gif Landtmätarn cirklar och fiifror.

Du är af ädlare blod, Din ätt det vanära (kulle.
Men om tiden blefve dig lång, och det (kulle bända

Sff en ofibig ïufï fftiHe fctoba fin Çug fit at
©<5 ware fig befalf ffjen ttôrlige Cdrare Nafo,

I3f. 3 fin g iHtaresfûitfî; Amadis, Marcolfus, 0$ ctnbre,
©cm i gemen <5ro frpcffe på Danfl?; Mel ufina,
.fîepfer Oåavian, gincf 0îib&are, fPcn Magelona.
©ûtttf f|)ett frbfïsrife tSrUN-- IdrbomG «fulîe Diana,
©cijdfer Amandus, fpff' Amaranth', Etomena, Chariciia,
140. Euriacus, Fiametta, Califto, le Cento novelle,

Uftlfpegef, ont fjan <5n dr nâgof grof, 0$ pfump u fi p tifjar,
3<5mfe f& en fi bf&rbrijïige (Hau«, bôr o cf infe forcw&faS.
Sfîât tu n u fon tmet- fit $5gre fbrfïanb, 0# t»ii(ï ufi l<5rbom
S^ppare fclifro' du oil' onbreî fâ fit, ocf; l<5gg u pp3 &ltrfa>
14^. La Macaronica di Coccaj, Rabelais, La Lucerna:
Picaro, famf

Picara, La Fippa di Fietr' Aretino,

©antï f()en p6gfs|ïi{iferab' Rhetoiica delle Puttanej
3<Smfe {wab mer ufi gtattjonçô pmttoge Bibliothec fîn$.
SUttjon år
i f o. fffje«

uti ïdrt>î oc£> fan fig mdfïerlig éfma,

dr ocE en 60P of fpra regeranbe lungan

2jw i fu nogfam tufï, ocfr fr&fï, 0$ m<5tiga(?anba ftnne r,
SU fin fib« fbrberf (fôrbrif jag drnabe fdga)
S&er t tti ftitne L a bete, Triumf, 9îué, ft'pmpa, SÇanelfeî
Sdrgan ecfr 9J ?tmfa f(ier $0$/ ©tpvsitålf, iîaniiffef, 0# gemforf,
i ç f . Uppfen, biffera pump, Srapefer, 0$ primer, nd) $ifeffe,
Sßrdbfpel dr off en tufï, i Sief» fact, ocfc 2ftt*6otx>erie.
Damen, 0$ gruenfpef, uf 0$ in, gôrf eleven Dtfy 3rii<§
Od? $#>a& f(jp lif a nier dr, font fig fienar i bfning.
£4tt;an dr $4r uti gob* £on fan tig lefarnc fdra.
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At en otidig luft förledde Din hog til at läfa;
vare Dig anbefalld då den härlige läraren Nafo
155. i iin konft at ällka • Elifa, Siegwart och andr»,
vanligen tryckta på tyfka; och Feodor och Maria,
Ortc-nbergfka famillen, Mtinchhaufen, Louife och Robert,
lamt den tröftrika, fulla af kärlekens läfdora, Pamela,
Rudolph von Werdenberg, Frans von Werden och Herina) 11 von Unna,
140. Andefkåderlkan, Frun med Muftacherna och lilla Peter,
Uhlfpegel, om han än är något grof och plump uti kysfar,
jämte den rolige Farliga vadet, böf icke föragtas.
När Du nu kommer til högre förflånd, och vill uti lärdora
öfvergå alla andra; få läs, och lägg tippå hjertat
I45. La Pucelle, Rabelais, Guerre des Dieux och Chevalier Faublas,
Les liaifons dangereuses, Mes Fredaines och Oeuvres de Grecourt^
och i en högre ftil Therefe Philofophe, alt på Franlkaj
jämte hvad mer uti FÅFÄNGAS ymniga bibliothek fins.

FÅFÄNGA deri är lärd, och kan Dig mäßerligt öfva.
150.
Eljeft fmns ock en bok af fyra regerande Kungar,
i

hvari Du nöje och tröft och mycken anledning finner
til Din tids förderf, (fördrif jag ärnade fäga).

./'

Deri vi finne la bete, trumf, bafta, fpadille, manille,
gasque, och tournée och t od os; quadrille, 1'hombre och femkort,
155- bofton, piket, gråpois, tipp, pharao, quinze, jafs och träkarl.
Brädfpel är ock et nöje af många flag,

fäfom Tricktrack

Dam, och uppenbar orätt, Verkehren och fchufter och raffel,
jämte hvad mera det är fom kan Dig tjena til öfning.

LÄTTJA äx häruti fnäU: hon kan Dig fpelfätten l ära.
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l6o,

©jupe fcefînnanbe Çierttsfcroffj $63« CafiniflPe fraffor
gtp font en orrni f(je tviO a fiff (jufroub, 0$ frdnfia fin $<5lfct,
£»ar«fe fluberaî tu blir (jroarf Do&or, qjrefl, etter Slbbof.
#(l fu få Ipfïin d 3agf; farffl of brig bprfa Diana;
Cpflr' 0$ fbfta ft fïoQôî fara, rann*, oefc g itra fig ontaf»

i6f. 2B3ga fiff pnglinge t»fob mof 6i&rnar, 0$ farlige leijon?
2vâttja min ungbomê lufï, min boffer, 0$ Afflige lifgfru^f,
©fal fig f6ra på jagf, font ( jierfaf, oef; lifrce
9fåbiur, 0# finner,

fl f

faan

m<5 -fp fîa:

= (jroif,' 0$ fcitc fom ulTcn;

Sff f6fsfuefers brppanbe»niun; r&bc?rofenbe id ppar;
170. Oärlige fdfïige biur; ftn»ljufïige, foglige tärnor;

£i&ige, fifclige, ntobige, frobige, Mfe mabufor:
©pafe fom bdggianbe lambî 0# tcifbe font (jiorfar i &runjïen.
SÇcf dro bittren, uppd f(jent fu fïalf bfwa fin manbont.
2JßrÜ5> »ef tjjera fpär; 0# fan f(jem arfliga »dngia:
175,

2Jjïril& fnarsfofa flFal fin garn upfïdffa, mcb ïdntpa.
©illia Pan $an, 0$ gilbra rneb lift? ndr Sâttja bcgpnner
§8I<5«' i ftff Jjom, 0$ (junbarna janfa, f<5 ffaï

fn rneb Vertan«»

£ufl, 0$ n&je få fe (juru biuren i game bcfndrjaS:
jipdr gåref an; £&n 2ïfîril5> (jan fäder, 0# fpänner, 0# jïiufer.
130.

éfning. i »apn, 0$ fïaff bem&bar rpggen, oc!& arm ar.
gdc&t' 0$ r<5nna må fÇen fom {jar f&rmpcfef af &<5lfan.
©narf dr ef 6ga fîn foJ, om hälfen fpringer ä flingan:
©narf dr en (ja » afbrdcCf, om fcdften fnafwar, 0$ fï&rfer.
93orf rneb fäbana lef, f(jer 6gon o c& $al« fîâr i ttäba.

i8f. Docf meb ntäff a fä måtfe fjjef fïc: fin $dfî Idra funt&fa
©fiuf',

rdnna fe ringi fä mpefe fom fjjeruppâ ttpen

l60-

Vefenlkapernas djup och det lärda Romerfka fpråket
fly fom en orm, de villa Dit hufvud och (kada Din hälfa.
Hvarför ftudera?

— Du blir hvarken Do&or, Preft eller Abbot.

Är Du lyften på jagt, Du behöfver ej dyrka DIANA,
ligga i fkogen på lur, löpa kring och göra Dig omak,
165. våga Dit unga blod mot björnar och farliga leijon:

OTUCKT, inin ungdoms luft, min dotter och ällkade lifsfrugt
(kall Dig föra på jagt, fom roar Dit hjerta och finne.
Rådjur och hindar, fa hulda och hvita och lena fom ullen 5
ahid fota i munnen, med läppar röda fom rofen,
170- käiliga, fäfliga djur, behagliga, fogliga tärnor,
hiisige, kitslige, modige, frodige, nöjenas nympherj
fpaka fom däggande lam, och vilda fom hjortar i brunften,
Desfa äro de djur hvarpå Du bör öfva Din mandom.

ASTRILD vet deras fpår och förftår at artigt dem fånga.
17g. ASTRILD fn abbfotad utftälla (kall Dina nät, och med lämpa.
Kärlekens konft och förfåt han känner: när OTUCKT begynner
blåfa fit horn, och hundarne drifva, med innerligt nöje
(kall Du få fe huru djuren få lätt i näten befnärjas.
Då det gäller: Stålt ASTRILD han mattar, och fpänner och fkjuter.
130.

Öfning i vapenlek är möda för rygg blott och armar.
Fägta och rida må den fom öfverflöd har af hälfa.
Snart är et öga fin kos om bållen fpringer af klingan;
fnart är halsbenet bräckt om häften fnafvar och ftörtar.
Borrt med all idrott och lek der ögon och hals ftå i våda.

I85. Dock med varfamhet lär Dig likväl, at ftyra din ridhäft,
(kjuta och rida til rings, få mycket fom du kan behöfva,
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Stî fu: m<5 ffpni fear'" ûf ûbelig ått, o# mer å n en bo nbe;.
©anffa gibr ingom onbfî banf$ fan fin Çdlfa betcara:
SDnnfS en Çdlfcs bot Är; banfg' lif ar alf arbef o$ omaf.
190. Sngen om offenen dr fä fr&ff; (jan flfuffe ju : banffa.
£>anf$ Är en db ele fonfî, gbr gunfl (>o$ fruer f t>d) jungfrur,.
2BU fu: b Ä fîormar od& firib? SDîin fon fTol fira baneref.
SS)?in fon Äufy uti: fanner 0$ fru«; ufi gruf'-fame bolfar,,
Sig ffal bfroa met» arf,, 0$ britt«. p<5. trdnfler ti) Ç&ger:
ispf,. Gemmer i fdlf mof fig, en jîoef af futfcfige. briber i
Sapperf fdffer 0an an, meb fâbarc en ifroer, c# alfmar,,
9lf (jan i lifTâ fiunb, ffar fdtta fpe mobige fcielfar,
(@om rd ffsnu flobo fdcf,. ed[) f& ne> fon v ejc ar i: golfae.
Äomrne- f$er £0 font roil, Çan- »ef f^em; mbfa me b alfwar.
iiDo,

©f5 ffole. frclig a bi, gäbe,, gamle,, h> dl»bfrcabe fdnipar,
gretnjmian,. Monfieur, A vous; 0$ 2BdlfFe. Signor, Vi-fo-brindis^
Dd) fbr au'' anbre.. firuf,. fjjen reblige ©nwnfïe, ©off «äftrsbrori
3emfe. fjjen: albrig ofor(ïigc: SpfTcn; ©auf bu reinsau« £an$.
3?pfjbr cd[j fmdrb d r' ' {jdr infer. i bruf, fbr ©langer o3l?£>rfer„

20f..9J?orgonftiernor„ fpffe ©ranafer. 0 # (jalfroe. (Tanoner::
@â (jdr i fwang flore 93arfenmeprej bullar,, 0$ bolfar,.
gplfe pä brdbb; biupe fu nilar'; 0$ pumpar, 0$, (jbge bocaler;.
£ugg,, flicf/ jl<5, mari lângf (jdr ifrd; (boef fomlige bidfjar
ginna« i&lanb, fem napf funna läfaf, otfr {jafwa f&ef lagef.);
sno.. Äruf 0# lob dr (jdr infcfJ bruf: man fdffer i fldlle,
Älarf: 9îenfî »in, 95a^erad&cr,. en 5 S7?cn^er, 0$ riuffige 9? ecfer,.
Sfinfjjauwer, SDîofïa feller, af gubarna briefe«, od[j dlffaS..
©panffe f&er?!jo$,, Sliifanf, SSlancf 93af!arb, 0$ fbfe canarien.
^Wrffmenf,. fïarct grflnfiniäe,, 0$ granff. win,, i: nbbfatt;.

i
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At Du må fynas af adèlig bord och mer än en tonde,
Danfa gör ingen ondt: dans kan Dm hälfa bevara,
x dans är en medicin: dans h vilar från arbet och möda.
190. Ingen om aftonen är få trött at han orkar ej danfa.
Dans är en ädel konft, fom Jkaffar Dig ynnefl hos könet.
Älfkar Da flormar och firid?

Min fon fkall föra baneret.

Min fon Rus, (kall i kannor och krus och i flora pocaler
öfva Dig lätt, och lära at drilla på vänder och höger:
19g. Kommer i fält mot Dig en flock af fugtiga bröder
tappert fitt anfall han gör, med fådan ifver och alfvar,
at på en liten fiund han fäller de modiga hjeltar
(fom nyfs flodo få käcka och flålta) fom oxar i gålfvet.
Komme då hvilken fom vill, han vet at dem möta med alfvar.
200.

Dig fkola troget flå bi gode, gamle, väl öfvade kämpar,
Fransmannen, Monsieur à vous, Lombarden Signor Vi-fo-brindisj
och ibland alla främft, den redlige fvenfke, godt år brorj
jämte den aldrig otörftige Tylken fauf Du rein aus hans.
Bösfor och fvärd ej brukas, för mörfare här och haubitzer,

203. morgonfljernor, och bomber, granater och lätta canoner
gå här fpetsglas i fvang, flora remmare, muggar och bålar,
fyllda på brädd, djupa tumlare, horn och höga pocaler.
hugg, flick och flag, icke tåls i et lag (dock fomlige bjäsfar
finnas, fom knapt kunna hållas i flyr, och älfka at gräla)
210. krut och lod är här icke i bruk: man nyttjar i flället
ägta Renlkt, och Dragon, Ärke• bifchoff och ljuflig Madera.
Mofel, Champagne och Bourgogne af gudarna drickes och Sllkas.
Xeres, Canariefec, Alikant och Tinto och Rottâ.
Steinvin, och vin de Lunelle och gammalt Franlkt, blott i tiödfalL
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2if. 3(5mfe Claret, ftppotraS: od; ffei^nnba (pfîllge brpcfcr.
@cban <5r dc E soft 61, fom "Kuê ffol bringa p<ï banen:
SBrunftoig« ïïîumma, $ofincll5 ©ar lcp, oc& £>albirfîa SBrpban,
3erb|ï»od> 9t pfîotfer éf ;l, gpn«*3?ibb, o$ SÖeflg&tasSSMlfla;
ÄniSnaf, od» 3 ?umtlebo?$; men bort nicb Äuc fuf, odj Kafir um.
22o. 9?<5r nu 6l âfcê alarm, od; bunbra« i trummor, od; ptifo r:
fitfn <5r gifwcn, -€>o!à: Sîu nbà — rtmbà — babinella?
©dtfer i brbfïe fiHif a, ©otMbr» bror* od; fattf bu rei n nu« &ani,
#igre gfpgelen (T omnietiberar Monf ieur A vous: fftcn
'
2B<5nfït' in furia, frodnger b<5r an Colonel Vi - fo • brindis.
225. &hx gàffcr a n, bûlff, HM ©£§ an, in floribus Ça I5 o uf*.
SotUmotU puff; in ein f<$lucE, one tucf, on e fômucf, ont 6a.rf?ft)i f^
More Palatino, fre p<5» ra, ne gutta fuperfit.
Jg>t5r fdtS an ufi for$, 0$ i qtrdr; uppâ rab, 0$ i runben,
£<5r fdttet an Çmar uppâ lin nian, Çdr fïurl a« 0$ flor mal*
230. £dr dr btiUer, ecfr bär <îr â"P » får forla3, o cfr filial.
j&är mon S 5arfenmep,er berümmere gaf)tt, me b be biupe,
•£>alf*man4 bige bocaten od> fer res brpcffl» (jällanbe bolfar.
Slrfollerf bringe« an, frif?bwife SBrabanbifïe pipor5
3dmfe t&et al TerfFbnfïe 23e rginffe tobatf, fom i fïaben
23v ginêj Çdr dr elb, (r ôr dr lunta, gif fprs tàf^gnifïra, tåt rbfiö».
©xSfom i OîobiS frog fjje nu fittia blanb elb ufi bimban.
îluë g3r om *î>dr, Çan manar, od) trugar, ban b&rter 0$ prfer,.
3n»ftl t()ei at fïriben dr alL Slf t$e mobige fdnipar
Dfaglar bdr ens en f ïapFar, en fïupar, od& falla fbe bop« toit,
240, SBdlter bdr en i bdntf, fä rdnner en buf wub i »dggen.
(En ger op anban, , 0# alt) en fomnar, 0$ fifwar en annani;
Sinner grättr, c# Ur tpta fribieî m futtr o$ qwdber,

_

«jig- jämte Ciaret och Port och flera retande drycker.
Rus har ockfå godt öl, Com fedan han bjuder åt laget
Danziger doppelt bier, Brünnswigs mumma, halberfta Breyhahn
Zeibft och Roftocker öl, fanit gammalt Weflmans och Rofens
Porter och botfen eal: men borrt med tallörunt och bult-öhl.
220. När nu blåfes a larra och dundras på trummor och pukor,
gifves löfen, holà, hurra, rundt om, drick i bottn,
Öfver-commando förs af Godt år bror och fauf Du rein aus hans r
öfver den högra flygeln à vous har befälet, den vänftra
fvänger in furio fram under Colonel Vi-fo> brindis.
325- Har inan trycker och toftar, fälz an, in floribus hals auf
Korl-morl-puff, in ein fchluck, ohne tuck, ohne fmuck, ohne bartwifcb:
fup fom en ärlig fvenlk, tre på rad, ne gutta fuperfit.
Brorfkålar drickas med arm inom arm: man danfar på flkarfven,
här om hvaran hvar manar fin man, här glammas och ftormas,.
230. Här är buller och här är gny, här forlas och fiojas.
Remmare här vandra laget i kring, och följas af djup»
dryckeshorn och pocaler, och fina oftindilka bålarArtilleriet föres fram med krit-hvita holländfka pipors
jämte Virginifls tobak, den bäfta foin finnes i' ftaden.
235. Nu kommer eld, här är lunta, gif fyr, lat gniflra, lät röka-.
Här fom på nobis man fitter och fer knapt Ijufen för dimman..
RÜS går omkring, han manar, han trugar, han ber och befalle»

ända til defs af firiden är all.

Af de modiga kämpar

raglar en' här, en fnafvar, en flupar, och hopvis de falla.
24O. Ramlar en öfver bänk, la ränner en hufvud i väggen.
En ger op andan, och alt3 en fomnar och kifvar en a tinas5,
gråter den andra» la 1er den tredje: en fitter och qväder*

(Fti pr<5gor drffog, od& bannas en annan om atte flu mfent».
©ummati <5r tÇet: Sftår alle gefapf, o# fpefef dr aife*
24f. SjJrifen $an dr fä fin? fig (icmbdr« feger o$ d$ra.
Dricf fil Dogcr dr fiu« o# f&mnen r inner i bgon:
3îdr font fofen fjon dr ufi ndrntejîe frappa lit upgSngê,
£dgg fin bgon iÇopî fä fommer ifbfefïe fbmnen,
©i&r fig aléinfef qtcal: -n>ar alfit» lufîig, 0$ forg«fri*
2fo. Sfd&t' icfe fäfdngf ro*, etter lafl, f&r ffam

etter d(jra,

s&|jra ffi t»dl fom flFam dre irinb, 0$ namn ufnn ingidfb.
©i&r Çmab fig rinner i (nig': fp tig o# fin*Iifci S«nfnr f .
©frifiren dr ingen fog, f&r farmor fbpa fmä gofjar:
SBbnber od& ffcptifa pacf, man plägar fïrdcfia nteb l agen.
2)f, Bpinneten i fin garn betfricfar fpinfofe mpggors
©efinga fnorra ftg uf» 0$ flippa f(je b rummanbe brbmfa*.
©âban dr almen» fag: f&e fa ffige fafna, befnärjaS?
©folfe 0$ fïore gä fri, oefr flippa fpe frodige Droffar.
9îu min ^crcule fomî ufan 'Çbgre befdnfianbe f&t^ tnifl.
260. 2Bdgen dr jämn, o$ breb, blanb rofor otf; f iuffiga liljor,
9J?afliga rinner (jan Oda, genom dngiar o# fustige bdfber,
©fogen dr Ipflig, ccft qroifïarne futt af qtciffranbe.fogfàr.
üüfFi&nS frud&fbare frd, pomeranfjer, 0$ danbiflFe btuftvor,,
.3(IfldbeS,-(jdr 0$ f(jer ftib trägen ä bdefarne ftnnaf/
a6?. SSKänge fmä menlbfe biur, man fer f(jer fpefanbe fpringa,
Ädttor

lefwanbe toafn,

fôrbelf ufi mSnge fntä bdifiör f

DîufPa fä fad&fliga f rom, genom Hanfe fmä gliffranbe fîenar,
S&en froale »cfïttnnb furrar iblanb, 0# rafTar i l&froen,
©pti&anb' en liufwefia fu$f, af blommor od> (j dlfofamm' irfer,

zo
En plägar ällkog, en annan domderar fom alla fju tufantT..
Summan är den: när alla gått af och leken är (lutad,.
245, prifet då tijhörer dig: dig hembäres feger och ära..
Drfck. til. dagen är ljus och fömnen rinner i ögat..
Och när folerr; h ar kommit Ï. närmafte trappan til upgångslägg Dina ögon ihop: då kommer den fötafte fömnen.
Aldrig gör Dig befvär: var altid lufiig ochforglös:
230. Agta ej fåfängt beröm, ej förtal, ej (kam, eller ära ::
ära få: vä l: fom (kam är en fiagt,: . et 1 ord! utan mening,
gör hvad fom faller Dig in: ty för Dig och Dina gelikar
finnes ej någon lag, blott barnungar fpringa för masqverr
bönder och dylikt pack man plägar (krämma med lagen..
255-

Spindeln fnärjer i vafven den fvaga magtlöfa myggan,
getingen furrar fig lös,, få väl fom de brummande brömfar..
Det är en allmän lag: de fattiga faftna och fnärjas;,
fiolta och flora gå fria och trotfiga* drot tar ej kufvas.
Nu. min HERCULES kom* och utan betänkande följ, mig..

260- Wägen är jämn och bred, bland, rofor och> ljufiiga liljor,,
makligt han flingrar fig, fram genom ängar och fugtiga dälder,,
fkogen är fval, och träden af qvittrande- fångfoglar fyllde.
Alla frugtbärande trän, pomerantzer och candilke drufvor,,
här och der, öfver allt vidi vägen; och bäckarna finnas,
265. Månge fmå rnenlöfa djur man« fer der lekande fpringa,
källor och rinnande vatten, fördeladfc i många fmå bäckar,,
filar fig fagtmodigt fram genom, glatta glittrande flenar.
Weflanvinden hviner ibland' och' prasflar i löfven,
fferider en : ljuflig Iuckfc a£ blommor; och: läkande örter.,,
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270, 0uftr i fanait bèn, uff fTuôô«^» oft îotfar i fhiincn.
2llf dr f<5cPt (jt rab ftdr bgaf fer, o# fbffcrne frdba,
font, fom % ncuU, fem; utan {jfcgre fafdnfianbe, f5ïg nüg,
^evculcö ôfmertalf, fom en un g o$ fcifciger jg>errcf
2Bar uppd fp rdng, fleg ftf, oti) mille nu fö lja Sru £ uftö:
27f. 3 t&cf en an nan fom, i gru« fjamn, menfïelig anfebb,
£>0# ic fe mennifïia; nun en fr ofafï dble g ubinna,
4?on iror fejbig uti fin gäng, od& n jprbig a f anfeenb,
25Bigfig i Inf,er, full nub atfroar, cc(j d &rlig af upfpn,
§8run i mber &gon' 0# brdnb af foI>fïin, mager <jf ftulbe;
280. 3?enlig i brdclfjf, fhiî>$»if, af fïlfwers bldncfianbe fldb naf,
©Idff 0$ rdff, ori& fïidr, pâ f&ef d(jrlige gamle meneref.
SDenna tdf up fin munn, 0$ falfe m eb a lfroarfam or bom:
<£erculcö dbel af àffî fil dra f&bb 0$ erforeni
jf>hjarf toil f(jeffa? ©e fil; @faf fliifaî gif acfjf 0$ befdncf fig,
28f. 2Befi fu o ef fio f( jeu dr, f&en m eb fig fnacfar i l6nboni?
Sfjcnne f& eê pipa få f&f fig fliprar, 0# locfar i br&marï
Sag icfe fdffeliga rd b af f^en fig icfe b efdnb <5r,
2(jenna fom fôr fig fïob, f(jen fu menffï roara gubiutia?
$r ifrd ©fpgia pu ff, fcin fïpggcS bofier 0$ alfïer.
2go, Cufla get* l;on fig namn; Sr u Cafîa meb r dffa mon fcefa,
Eo# om lafîer 0# ffam d ro lufb ont luf ï fîâr i obpgbî
SSiüiga meb af f fog., mon $on fïg falla gru Sofia.
•Owab g ificer ^o n f6 r rdb? ©ub frtfie fÇen fÇ er uppä lifer*.
jgjon î $on le ber en »d g båbe jd mn 0$ breb ufan ornaf,
1
2g )- @ «nf rått fram, i fbrberfî Çan gliber all mafelîg ut» ä f
ßuianbei Idff fil fidns«? men bra'ff, o# braffar' 4f änban,

270. fufar med fagta dån i (kuggan, och lockar til^hvila.
Allt är täckt h vad ögat här fer och foten beträder.
Kom, kom HERCULES kom, och utan betänkande följ mig.
HERCULES öfvertald fom en liflig lättretad yngling
ren var på fprång, (teg til, och ärnade följa Fru WÄLLUST:
275. jutt fom en annan kom, i q vinnos och menfkelig fkepnad,
dock icke mennifka, men en trofaft ädel gudinna.
Hon var fedig uti fm gång, til väfendet vördig,
jämn i fin åtbörd, och full med allfvar, och ärlig til upfyn,
brun under ögonen, bränd af fölen, och mager til hullet:
230. renlig i drägt, med hvit, fom filfver blänkande klädnad,
flätt och rätt, men ren, på det ärliga gamla maneret.
Denna uplät fin mun och började alfvarfamt tala.
H ERCULES ädel til börd, til ä ra boren och utvald,
hvart vill Du gå? Se til, flå ftilla,

gif akt och betänk Dig.

235. Vet Du väl hvem hon är fom med Dig fnackar i löndom?
hon h vars pipa få ljuft Dig dårar och lockar til drömmar?
tag icke haftigt råd af den fom icke Du känner:
denna fom inför Dig ftod,

fom Du anfåg vara Gudinna

är ifrån Stygens brädd en afgrundens dotter och alfter.
390. WÄLLUST kallar hon fig:

men rättaft hon LAST borde kallas.

Dock om latten är välluft, om nöjet beftår uti odygd,
billigt då med allt fog hon namn af WÄLLUST må bära.
Hvad gifver hon för råd? Gud tröfte den deruppå litar:
hon: hon leder en väg fom är jämn och bred, utan möda
295. ända fram til förderf: den halkar fmåningom utåt
iluttande: lätt at gå: men brantare Händigt åt ändan,
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. 3n tit f&efj tfjer <5>" i nfct mer frålb;

fÇcn refanbe måffe,

5Xdnn o# rdnna fil tf)cS Oan fï&rter oc^> tfabnar

i «fgrunb'n.

SDer $onom (Kirm, jämt ånger o# me, od? droaranbe jdmmer,
300, ©amroeteiJsflgg, ocfj qtoal, tfcen obbblige maffen, 0# elben
S0?6fa meb fcpert gap, 0$ anamma fil dwige plågor.
2Baffa min tcdn, fe fil, ft tienne blir dnben å fr&gbet»,
©om fig fftenna fâ f?6nt afntâlar, 0$ bilbar i flnnet!
9?ej, min fon, icfe få i fil fdl&cfc parabi« ingen
30^ 3 Utat t få màffoî fbmn, o# ru«, 0# lefar, 0# Ibje,
gör« fig infe f|jer in: SD?m i bfefamf arbef oc& omaF,
Sfîpfterf lefroerne, lufï fil dfrrligfjef, alftcare »iSbom,
£eba fig in uppå min', t^cf dr bpgbeneê fïcnige fotffpor,
2J?in »dg ßati dr ufi fbrflone trång, blanb fïubbar, o# ftenor
310, 9J?ubbig 0$ ojdmn ( biup,, 0$ betoejcf meb fifîlar, 0$ f&rne,

95dr alt upfßre (lidit f mot wånblige fladfar, oi> f lpfter,
Sitl emof dnb-ant fÇer tig fr&ffatt oc& flifraatibe^ mbfe
©tprf, 0# Srbffî tÇie rd cfïa fig fjanb, tfje

f{jc fpfta,

3tt til ffteS fin fot dr fdfîab, od)' flabber å banen,
31S. ©em feban dfaen, o4» gob, fig f&rer i faligM Sällar.
4?5r blifmer omaf 0$ arbefe l&nf, fin mbba befrbne«
3J?eb obegriplig Jjugnab 0# fr&gb, farnf eitiga lifa,.
ûfbrwanfïliga n6gb, 0$ gldbie titt Çierfa belpfïaî
Su få finner i #$gbene nåb, cc& fdcfelig pnnefï,
320. #l>î 6åbe qwinnor od& mdn; fu fdgnai 0$ dfrrai af affom^
5t'<5ja meb (jenne$ fon; t£em ffp font pabbor 01$ ormart
S-öja meb' Jjenn.eS fon, dro farlige, fïablige gdfïer:
Siufïiga frdbct fljje fir; men fwifa meb ånger, 0$ pmfa,
#dlfa, meb mob, 0$ blob, gobj, penningar, {>eber o# d(jran,

anda til defs der är ingen hejd mer; den refende måtte
fpringa til defs han ftörter och djupt i afgrunden faller;
der honom harm, och ånger och ve, och evärdelig jâmmër,
3OO. famvetets agg och qval, den odödlige maiken, och elden
möta i fvaljets djup och anamma til eviga plågor.
Wakta Dig derför min vän, fe fålunda lycktas den glädje
fom hon Dig målar få fkönt, och nu Din inbildning dårar.
Nej, min fon., icke fa; til fällhetens paradis ingen
305. fålunda närmar fig: fötnn, och rus, och lekar, och löje
föra Dig icke derin: men idkeligt arbet och möda,
nyktert lefverne, luft til ä rlighet, alfvarlig visdom,
-leda Dig in uppå min, det är dygdens fteniga fot-ftig.;
Min väg den är 1 begynn elfen trång, bland ftubbar och ftenar,
310. måddig och ojämn, djup och bevuxen med tiftlar och törne,
ftändigt den upföre bär, med farliga branter och bråddjup
tlls emot ändan: der, Dig tröttad och klifvande m öta
Styrka och Troß: de räcka Dig hand, de ftödja, de lyfta,
ända til defs Din fot är fäftad, och ftadig i banan,
315.

fom fedan jämn och god Dig förer til fällhetens falar.
Här blifver möda och arbete lönt, Din vandring bekrönes
med obegripelig hugnad och fröjd, famt evärdelig hvila,
oföränderligt nöje och glädje Ditt hjerta då tjufa;
då du finner i högdene nåd, då vinner Du yoneft

320. både hos qvinnor och män; Du hyllas och äras af a lla.
Fröja med hennes fon dem fly fom paddor och ormar:
Fröja med hennes fon äro farliga, Ikadlige gäfter.
Vänligt nalkas de Dig; men fvika med ånger och ledsnad^
hälfa, och mod, och blod, gods, penningar, heder och ära
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32f. ©tidïa t§e fînont redrb, o$ brifroan d tpfton tir (jtifom,
Sfrmob e$ $<3n c# fpoff,imbf famfect t>$) frdncfliga pfägor,
Eemna f£e 0en, f&ettf Ç^fer? ocfr tÇen, t&em främjar ocfc dtfïarî
©4 tbaa f(jeî tort, bort niçb fâbana gdfîer ur Çafef:
2Iftrilb fdgS » ara blott, ocij Mirebs bc<^ fndHer o$ Çurfigs
330» Cifcn af ttfcfi rncb Mofi o# pilar, 0# 6030 bcnsdpnob »
©uar = fßfab, ocf) fôrfebb meb flpffrfige gpttcnbe wittgars
©ant dretî £an dr btotf utaf Mpgbî fïam»nafen af dÇra*
SBIinb ofi reefti men ftof, ocfr fndtf uti tifîer,. o$ arg&ef,,
Citen 0$ Idff utaf fcpgbî en otpf$*fagef af uftrof,
33f. Edm Çonont »tagarnaî brdtf (jan« bogaî g&r pilarna fïunipa»
©tdcf Çanê facfef, oc& etb, meb ar bet, .0# <50rligît upfâtî
glp od) fd^t' icfe winter & rpgg Cfom Sarfarna feb dr>
S5rif bort £«ttja, f<5 frifS icfe Ââttja? fd freinner ocf glattja,,
Kug ftr &dr*uf, mcb ftrmnul, o<f; fus, t>$) !>anS prene f dlfïapi
340. Sp tpev 2\m6 Çâlter Çuê t&er btxjdr« icfe reiibont 0$ frobe,
3ngeti bpgb uprinner, 0$ gror »ib »t», otf; i gtafom,
2Bi$bomen Çafraer ftn ttifi i (#. ferra: ©5 fdpa t&e garnie»
üagligif bfroerpb nil mat, od; t brpcf $Ôfrotr ingom
2Bifan man: gbrnuffeneS anba fÇet bdmpar, od) qredfrcer.
34f. SBiti dr en qroatiu; elf moln ti(i bruefae ma n£ tjrciuitanbe lieman
©om tfren f?idra fSrnuftfenâ fot, fa fipggfiga buneftar,
Dimffar i t&fn, i »at}n*reetf, t bih-Çef, od) bamfTiga f&OnfffV
Œi fdre fî, fcuru (defer dr Kuö, ndr tdpparn',

bgonot brppa>

Sfter Çan reagglar Çdr ont, fuU»fïintrer Çan fîdner, o# fïanfar*
35:0. 2^er Çatï fitter, et reef, Çttub f}an tatar, recmar, ocfr dfcfa«.
pigorna le tfjer i mrån, oc&

brdngiarna fmpfîra pi golftreù

95arnett grâf a nbe ibpa meb rop, ô fflöme,

ft btifen!

323* ftja'a de från fin värd, och drifva den fift ut ur hufet.
Armod, åtlöje, (Kam, ondt famvet och fjukdom och plågor
lemna de den dem hy fer, och den dem gynnar och ällkar.
Så de löna, bort, bort med fådana gäfter ur hufet:
ASTRILD LÄG& vara blott och blind; dock liflig och hurtig;
530. liten til växt; med blofs och pilar oçh boga beväpnad;
fnabb på foten, förfedd med lättrörda gyldene vingar;
fanning är det: han är blott på blygd, och naken på ära;
blind til fitt vett, men klok och färdig i lift och i arghet,
liten och lätt uti dygd, en olycksfogel til flägte:
335- Klipp honom vingarna; bräck hans boga; gör pilarna flöa:
fläck h ans fackla och eld med arbet och alfvarlig vilja:
fly ock, likfom Tartarn under flykten, frimodigt fäckta.
Drif bort LÄTTJA, få trifs icke OTUCKT och FÅFÄNGA rymmer.
Rus kafta ut, med buller och fus, och hans yrande fällfkap.
34O. Ty der Rus håller hus der dväljes ej klokhet och visdom.
Ingen dygd uprinner och gror vid vin och i glafen :
Visdomen trifves med nykterhet blott: få fäga de gamle.
Ofveiflöd uti mat hvar dag, och i dryck höfves ingen
vis man : det dämpar och qväfver förnuftets lefvande anda.
345- V "

ßt

qvalm et moln i den drucknas fvindlande hjerna,

" fom den klara förnuftets fol fullkomligt fördunklar,
fånker i töcken, i vanvett, idårlkapoch barnflighets joller.
Se hur behaglig är Rus när ögon och läpparna drypa;
än han ragglar omkring, och i fyllan vrålar och ftånkar;
35O. är han fitter, vet ej hvad han talar, han vämjes och äcklas,
figorne le der i vrån, och drängarne gtina på golfvet.
Barnen gråtande löpa med rop, aj mamma, fe bufen.
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2Beft fu

«Snberc ^ n n <5r? f r u r u

frojlare

tefœerne IpPfa«?

© å f o i t i e n o x e b e f f i S r b f i l o f f e r , ( j a n g t b c é <S f l a f f e ,
3 f f . Sîunbelig in fif

tfyei, &an prpbb nieb f r a n s a r , odj faomffer,

g è r e s u f i f l o r f i â t , f & r e g â n g a n b e f r u n i m o r ocfc p i p o r ,
2 i t e n f a f e l i g o r t , f ( j e r a l f a r o d ? eCb $ o n o m b i b a ,
S0er liufer Çan ftn bbb, af ©lacEfaresPfubba bebbfwab,
2^er blifwer Çan bel$ brdnb, belé
360. ©prf
Sîdiff

P r d ö l i g c t f o f a b c $ <5ten,

mdfîe (jan ftn bràbfl, fîn rpcff, o # (jafra befata.
uppâ fÇp»tifa tofê,

gåref a n meb fwermare lefnofî

Daglige ru&, ufi fu«, banfefernitig 0 # frdflige gäflbob;
h a r p o r od& f p e l 0 # b a n f $ , I d f f f d r b i g e f e f a r o d ) n a t t g å n g
S t t f i n n , u f i l i f a m ä f f o , f&e b p r l i g a m â f î e b e f a r a s î
36<f. Slagan i grä f, meb )åmmer, 0 $ ad&, blifmer dnben & lefen.
S&erf&re, fîaf fu npffer, uppâ fin »a Pf : fina fancfar,
ginflag, 0 $ orb; fine gidmingar all' fu grunba på © u tj bub.
<3ub &an dr ä&roneS ( S u b; 0 u b $ nnftd&fe Jpfer og <5&ran.
$( j r a n &t bpgbeneS r o f , odj bpgbene« grunbtoar 5 r <5{iran.
3 7 0. £ if mäffar « a © ubj l a g ; fÇen cg allom i fielffoe nafuretv
ga fl itipr<5nfaf ufi

n&v

fi<5f, oc& f a m w e f e f p f e r .

$ r nu tcSr fîdr tifan ffrôt?

e t t e r d r e w i f ä n a b od& b e f ï a r ?

@ I i 5 i i e » i f j e l f m å r e l b , o<& b d m p e f ^ e f a n b l i g e f i i u f e f ,
£ $ e f f o m oj) © f a p a r e n î nxS rf b r ô f ï , Ç i a f w e r e l b a f c # u p f à n b f ,
3 7 « j . S i l to&v f a t i g Ç c f ê I p f n , oc& ï e b f n .

£>uru? trete » t ftelfme

2BÄnba » ar onftc&t' ifrän @ubs anft tff, 0 # f<5nP og i m&rfrefT
£ » a î > b t i f w e r a f tt>5r ft<5f, f f l e n
WdCJ t f c e n â b e l a f a r !

(3ub of ftelfwer Çatr inblâfî?

f&en » i fâ fbr&armliga flbrfe!

f>lift© er a f » S r ( j a m n , 0 $ m e n n i f P i o « n a m n e » i f & r o m ?

Vet Du hvad flutet är? huru froffarens lefverne lycktas?
likfom en oxe befkärd til o ffer, fom gödes på ftallet
355- välluftigt til den tid, han prydd med kranfar och blomfter
föres, med mycken ftåt, vid ljud af trummor och pipor,
borr t til en fafelig ort, der altar och eld honom bida i
döden möter han der, af flacktarens klubba förkrosfadj
.antingen för at bli bränd eller kräsligt tillredd och äten:
560. måfte då dyrt fin ryckt, fin mjöldrick och hafra betala.
Så, och på famma vis det går med en fvärmares lefnad.
Dagliga rus, uti fus, kalafer och kräsliga gäftbud,
harpor och fpel och dans, lättfärdiga lekar och nattgång,
en gång, på famma fätt, de måtte dyrköpt betalas:
365- klagan med gråt, med jämmer och qval, blifver ändan på leken.
Derföre var Du nykter, och på Din vakt: Dina tankar,
anftag och ord, Dîna gerningar gründe Du alla på Guds bud. "
Gud han är ärans Gudj Guds, anfigte lyfer ofs äran.
Äran är dygdens rot, och dygdens grundval är äran.
370. Dit fyftar all Guds lag; fom ofs alla af fjelfva naturen
fast inpräglad uri vår fjäl, och famvete lyfer.
Är nu vår fjäl utan (käl? eller äre vi fänad och vilddjur?
fläcke vi fjelf vår eld, och dämpe det andliga ljufet,
h vilket ofs fkaparen i vårt bröft hafver danat och uptändt,
375- til vår falighets fackla och ledare? vilje vi fjelfve
vända vårt anfigte från Guds anfigte, fänkas i mörkret?
hvad blifver af vår fjäl fom Gud ofs fjelf hafver inbläß ?
Ack! denna ädla fjäl! fora vi få ömkligen fiörtej
hvad blifver af vår hamn och mennilkonamnet vi föie?
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3So.

6riftrcr of ©ubj f>erdt*, af ©Paparen frptff i »är (jierfanî
9?ci, min freute'/ nci! f$en rcdgen ban fdmer og infef.
SDpgbcneé flig fpncä frâng, o$ m&rcf, tjjem lafom o# blinbom:
$Sr becfr en jgxSrsflrâf, f^en <3ub fielfœer $an Ipfer ocb lebcr .
jg)tt>ar i beftdr td bpgb? mcban bpgben dr fldfencS Çdffa?

38?. Opflb dr flf

dlfïa fîn ©üb, .fpcnS bub cd; flabgar at [)Ma;

©pgb fldr i rdfffoifa, fÇcr broar oefc en fin rdff tlifroer- dgnau
3ngen of ingo bcfïabb fil lem, lif, dgn, eller dira;
©pgb liber intet nrôlb; fcfœcrîdfl bon fîprer, od)'äg'äng?
üiöer ei arman man f&rtrpcfeê af b&gmob, od; ordf f.
390. Cpgb, dr ufrdcPia fin banb, til fîprcf t&efli ufl a betrpepfom.
£>pgb flär i fagert mob, golf lefroern', odf) ärbar e feber,
Eftpdbferftef, o# ren ftdl, uti furf;t, odj. oPrdncfliga Fp fPbcf.
Dpigb flår i »etf, od; i plikts {iùru, {jroar, Çroab, ndr, fltirulänba:
#n>arf5re, (warf bbr fPe: fp bpgb iv il granlaga IdmpaS.
395, SDpgb toågar infef pä flump? bod^ flump, bofaS ofta mcb fnille.
SDpgb fbF er rdb; fïpger infe förr dn bon Poj:ar, otf; buxar,
5Dpgb ffpr l&gn; fper Ibgn Pommer in, går bpgben 4 bfcren.
Euftsflref, (lor fprdPeri, lame falbaber, irrige Çiern fbrodrf,
£{jejj dro fïdnblige fel5 font bringa fm J&erra pä flammen,
400, Dpgb meb fïdmf ftg tdefelig g br, uti tib 0$ i fldlle:
Säger 0$ gier meb (jof, fä mp cfe fom dfcrone liPar,
Slit utan agg; utan lag »ari långt bort galla, meb gain«,
£of dr i all ting bdfl plump flicfen^et anfldr en na rr wdf.
£)pgb liber ingen fp oft, f&r nefa tå wdljer {jon l if?lat.
405". Cpgb flår i mannastno'bS flprcf, fïg låter af ingo fbrfdrai
STOofgâng, farg, fegb, wmt?cc$ clM nbb, btm&er t>c& b bben,

580. hvad blifver af Guds belät af (kaparen tryckt i vårt hjerta?
Nej, min HERCULES, n ej! den vägen anftår ofs icke.
Dygdens ftig fynes trång och mörk för de lata och blinda:
är dock en öpen väg den Gud fjelf lyfer och leder.
Hvari beftår då dygd medan dygden är fjälenes hälfa?
333- Dygd är at ällka fin Gud, hans bud och ftadgar

at hålla;

dygd är rättvifa, få at en hvar hans rätt blifver ägnad,
ingen af någon (kadad til lem, lif, gods eller ära;
dygd lider intet våld: hon öfvervåld afftyr och tvedrägt;
lider ej at den arme förtryckes af högmod och orätt.
590. Dygd är at räcka fin hand den usla betryckta til flyrka.
Dygd äi et öpet välen, godt lefverne, ärbara feder,
nykterhet, en ren fjäl, fedigt finne och okränklig kyCkhet.
Dygd ftår i vett och i pligt; om -hvar, hvad, när, hurulunda,
hvarföre all ting bör Jke: ty dygden bör granlaga öfvas.
59g. Dygd vågar intet på flump:

men flump botas ofta med fnille.

Dygd föker råd; flyger ej innan förft hon fett och betänkt fig
Dygd flyr lögn: der lögn kommer in går dygden på dörren.
Luft-flott, ßorlkryteri, tomt prat och yrande hugfkott
äro föragtliga fel, fom bringa på lkam den dem äger.
400. Dygd med afpasfadt Ikärnt efter tid .och ort är behaglig,

tager och ger med måtta få mycket fom ägnar och anftår
allt utan agg: förfvinne all galla och regellös illlka.
Måtta i all ting är bäft, plump flickenhet anftår en narr väl.
Dygd ej lider förakt, och föredrar döden för nefan.
405. Dygd beftår i en manlig kraft forn af intet förfäras :
motgång, forg, krig, vattn och eldsnöd, dunder och döden
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2f$f«r (jon a l t f&r ïefî $on »iitncr, oå) fegrar f bbben.
0er fu min ^ercule, f^cn gubomtige bpgbenes fr&gïjef?
£>pgb dr en fldïeneê fTaff, fÇcr gulb o$ penningar aUe,
410, Si mäge fifnaS emofj dr dbfar' dn bprbare fienar.
SRdrcf, min fen? fom bpg b ftg grunbar ä <3ub, 0$ f d(jron>
©i5 dr ocf irgen bpgb f fom icfe ber i>r upp3 ft>i$bonu
_ 2&ff dr bpgbeneê fin«» e$ miSbom dr bpgbene« 630.
2Beff Ç5rer arbefe fil 5 föinS ei ufan ibfeligf omaf.
41 f. 2JK (jwab frdffligif dr, 5 tea b (jbgf, oc£> ! fofttiga wdrbe»
2flf (>t»ab priSligif dr, (jwab [ of, c# refanbe trdrbf dr,
SHf gifwer o{j wâr ©tib, genom ibfefamf arbef, 0$ prfan.
Cdrbom af ibfan 9<5r; men toisbom afla* t Idrbom.
Cdrbomen dr eff frb; f&er of »inborn grbber i {tierfaf.
420, 5D?dr0 f(jefr 2Biibom« faber ocf; mober dr' arbef, 0# rdrbonu
gar?lbs, 0$ morsl&s, fpncê (jan af5 o<$ frânar i wan»rp!f»
©idfen i affom dr ena^anb' art, ufaf ftimmeltf? dbli:
©ftfnaben dr; af f^en ene, foin glbmb, blir liggianb' i fïoffef.
Sjjer ffren ûnftre f^gS upp> (jon roafïaô, $on (Tires, 0$ frafffa# r
425. ©IdffaS, 0$ igrafô attra&anb prpbfig e form' ocf figurer,

©âban dr fïitbnan uppå fften ftdf, font dr Idrb, emot oldrb*
©idlen i menifïio fropp fom en eîb fbrborgab i ftinfoj
ginner Ijon ei fitt fiât? f<5 gn iftrar £on ûlbrig i blpfning.
ÄÄffarla, fovpare, frdler, oefr almena

pacf brufe ftdlen,

450. 3nf' ann* i fîdife f&r fait; af froppen icfe nrâ roffna.
©idfen dr (wars manS dgnb; men bfinb odj) bunben i mMer*
ffiiêbom dr fidfeneS fol, fom fbfnen fïingrar 0S) birnban,
2tf Don fïpnliga fe fan (iroab penne fienar oefr (jbfr oer.
$fï fu ei Idrbî fro fu infe, fu tvefî (jroab rdff eHer ordff ?

anfer hon allt för lek: hon kämpar och fegrar i döden.
Ser Du, min HERCULES, der den gudomliga dygdenes höghet?
Dy^d är en fjälens (katt hvarmed guld och penningar aldrig
410. kunna, fö rliknas, och ädlare är än dyrbara ftenar.
Märk min fon, likfom dygd fig grundar i Gud och i äran,
finnes ock ingen dygd fom icke beror uppå visdom.
Wettet är dygdens ljus: och visdom är dygdenes öga.
Wett fordrar arbet och flit, och vinnes ej utan möda.
415. Allt hvad förträffligt är, hvad Lögt är och utmärkt i värde,
allt hvad berömligt är, hvad lof och högaktning värdt är,
allt gifver ofs vår Gud genom flit och et ihärdigt arbet.
Lärdom beredes af flit: men visdom aflas af lärdom.
Lärdomen är et frö hvaraf visdom upgror i hjertat.
42O. Märk, at visdomens fader och moder är arbet och lärdom.
Fader- och moderlös tynar hon af och i vanlkötfel trånar.
Själn är hos alla af lika natur, af gudomeligt urfprung:
fkillnaden är: at den ena fom glömd blir fäftad i ftoftet,
medan den andra tas up; hon aftvås, hon renas och jämnas,
425* flipas och präglas på åtfkilligt fått med de (könafte bilder.
Sådan fkillnaden är mellan den fom är lärd, och en olärd.
Själen i mennifkans kropp är fom elden förborgad i flintan;
gnides hon ej mot Hålet få bryter hon aldrig i gniftror.
L»gt och obildadt folk och hop^n må fritt bruka fjälen
330. end alt i ftållet för falt, at kroppen icke må ruttna.
Själen ä»- hv ars mans lif, men i början blind och i mörkerj
visdom är fjälens fol, fom fkingrar töknet och dimman,
at hon klart måtte-fe allt hvad henne gagnar och anftår.
Är Du ej lärd, få tro ej Du vet hvad rätt är och orätt,
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ont,f

* fa nn ! n flf

tlJ['

sp'-ofrocn dr fonflrifî fFpn5 off

* l i c $ » (Pinliga mdffo?

fïdrb ufi gllntmanbe guH*glanj.

SSBil îu mi ff ja min «^ereile; mången dr Idrb: nun en âfna,

lehr

i att t&ef ftan

ûctï; dr Çan ïdrb.
440, 2fa(ï fcjnom

(alar, oefc g&r, m fplper i gdfïfob:
9?ei, hercule/ ncii Œn fâban

år

oldrb.

fT5bt»c lafitt 6frocr tronen neb upp3 flfdggef.

£$cn fine feber, oefc o rfcî fîtie fpfïer,

anfcbbe ftnne,

3nfe met Çàtt' ufi fbm; fïpra, fogligen Dpffa, regera.

jj?.w <5r en

oldrb man; »are Doâor, ett' (iefe Magifter.

t n diet eff, fom mdrfligif dr: Dm dn allÇanba Idrbont,
445. 2llfl?inS bpgber, 0$ (jlmliflf

toett titt

Ijierfa beFr&na5

Oâ) ffcen dbele milbÇet allen (jon faffaê i fronanî
©5 dr* ail' &friga bpgber af infef

lit»?, utan anfeenb.

3a$ fab* i fSrffotte, @ub dr bpgbeneS grunbtoal, oef; upÇof.
Sîu, fcwab

dr <3ubî

<3ub dr gob, oc& fielfwe gobjjefene* urfprung,

4fo. £{jer icfe r6n$ nâge goffî

f(jer dr ingen ©tib, eller djjro..

©pgb «fan bablige niilbljef, en bunfidr? en målning i mafne»
©fugg' utan fropp; en fpllning af »inb; ef $liom, 0$ eff norbblptf,
Sfcbber dr ingen man f6r fin fFull allén $if i wetlben,
g&r (in omdflige lufl, eller alMïunb-forfïige fmalg fful,
4Tf* S^ff (jafroer ingen lif.

2p fåfoni planfor 0$ ôrfer,

gdnaf, o# fogel, oefc biur i fïogen, od& ftffav i roafnef,
2We fil menniffiosfientf dro fïapab', oc& drnab' af Herran;
©5 dr ocf mannenom man, fil froma, f{jen ene, fÇen anbrom,
Orbnaf af (Subj f&rfpn; f£en Idgre ffal

fiena f&en Çigrt:

460. Sorffiger afla br&b af riPbom, meb fienfïer 0$ fT&gberi
©fore befrdmje f[je fmä, fjjen (j6gre flfal

(uelpa ff;en Idgre:

Sjjcrffcre lef ocC fu fä, af cmbre må prifa ftg fdlle,
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435- g°^ 1

e"er

on^t

* fanning, och hvad allenaft få fynes.

Profvet är konftigt, och ofta är flärd i det guldet fom glimmar.
Vill Du nu fäga, min HERCULES, mången är lärd, men en åsna,
tokig i allt hvad han talar och gör och tafatt i famqväm,
dock är han lärd.

Nej, HERCULES, nej! en fådan är olärd,

440. faß honom flödde. latin öfver öronen ned uppå (kägget.
• Den fina feder och ord, begär och medfödda lynne
icke vet hålla i (kick, fiyra, tilbörligt hyfsa, regera,
han är en olärd man, vare Doftor eil' hete Magifter.
Än är det et fom märkeligt är: om än alla flags lärdom,
445.

alla flags dygder och himmelikt vett Dit hjerta bekröna
och den ädla mildheten blott (kulle fattas i kronan,
då är all öfrig dygd utan yttre värde och klarhet.
Förft jag fade Dig, Gud är dygdens grundval och uphof.
Nu, hvad är Gud? Gud är god, och fjelfva godhetens urfprung.

450. Der icke röns något godt, der är ingen Gud eller ära.
Dygd utan veikfsm mildhet en dunft är, en afbild i vattnet,
(kugga blott utan kropp, et dån af vinden, et norrfken.
Född är ingen mennifka blott för fin fkull til verldenj
ingen allen för at fylla begär och en omättlig åtrå
455.

erhållit anda och lif.

Ty fåfom plantor och örter,

bofkap, och foglar, och djur i fkogen, och filkar i vattnet
allt til mennilkans tjenft är Ikapadt och ärnadt af Herran;
få ock den ena mennifkan är den andra til nytta
gifven af Guds förfyn: den lägre Ikall tjena den högre,
460. torftiga vinna fit b:öd af de rika med tjenfler och flögdpr ;
flora befrämja de fmå; den högre ikall hjelpa den lägre:
derföre lef Du ock få at andra må (katta fig fälla

35
SIf fina milb&ef« frud^f: it>ar olTom npffig i toerlben.
Sdncf ocf, g e t e i l t c , pä fin ä f f , o $ nbelig (jdtfomfî.

46)'. 9 )?<5ngen o f jtebsfrdbb r o f , 0 $ oacfcfanbe fn&f fofc fTubfor,
©prifer (jdr uf, ffhifer upp, får I6f, oc£> fonimer i
5D?<Sngen af

blomma?

faftigf blob, ufPomnten ur fnP^Itfa f<5for,

©figer a t t op å t , 0 cjj op, genom bpgb oc^ bcrfcmfigc bafcr r
S il fOef ppperfïa nidi, ufaf Çeber, 0 # abelig b&gï)ef:
4 70 . Sin« fperemof ocE fljen, fom &5gf op i rife palaver,
SBoren i fjlfe« fdng, of (3ub n>dlfîgnab t reaggan,
gidrra n of peben*^65, wef leba fin abel od) aDnerj
Stfen f(jef flagligif dr, få npffjar fin abet 0 $ afjncr,
2lf {)an i fïdlle f&r r o i , f&r pri«, fôr Çcbcr 0 $ d(jra,
4 7 Ï - ©agnar fîg {jân, 0 # fpoff, 0 $ alfoinsfî&rfïa n>aDn«dfiira.
£ibeê af ingen nian? men af aKe begabba« 0 $ fc.ifa«,
2lllont en bfroerlafî, odj) jorben en afrapi b&rba.
3tfe fâ bu, min © o n : fin pliefcf fu fager <5 ntafjra,
2Befanbe« af en man fine gdbgar« fiflar ocfr aftner,
4 3 0 . fäller i wdrbigf pri«, 0 $ i ing' {janb ntåffo befïdcfiar,
3nfe benbgb meb f(jef, af flje ^afnja bradjjf fig i liufef, *
Ufan af fu famnte liu«, meb fiff liu« roibgar 0 # {»far.
©åfoni en lampa fin elb f&rfofrar od[? Ipfer i mbvfre,
9Xff nieban (jon fïn fpdbfl oef; » dring nitifer af oljo>
4 8 f . ©<S » i l ocf abel« fWnb meb bfning af oblige bpgber,
&åM6 ufi fin gla nât Srpfer $dr af bpgbenc« oljo»
©Idcff blifroer 2lbel«sglan&5 0 $ lampan $on fpne« t mbrfer,
©n&b dr en Ébelman, f^em fïetf fine bpgber e) ab la,
©n&b d r m öbelman, ^ e n mor* qtvebef ablar allena.

genom Din mildhets frugter: var alla nyttig i verlden.
Tänk ock HERCULES p å Din ätt och adliga härkomft.
465. Mången af trampad rot och föraktade mosfiga Rubbar
utfpricker, Ikjuter i höjd, får löf och kommer i blomma:
mången af fattigt blod, fom utgått ur taklöfa kojor,
upftiger mer och mer, genom dygd och beiömliga dater,
allt til det ypperfta målet af heder och adelig höghet :
470. deremot finnes ock den, fom högt uti rika palatfer
boren i filkes fång, af Gud välfignad i vaggan,
fjerran från hedenhös vet leda On adel och anor;
men, hvad beklagas bör, få nyttjar fin adel och anor
at han i ftället för lof och beröm, för heder och ära
475, vinner förakt och Ikam, och af ftöifta

vanära höljes,

lides af ingen man, men af alla begabbas och hatas,
liggande alla til laft, och jorden et aflkràp, en börda»
Icke fa Du, min Son: Din pligt Du noga må vårda,
vetandes at en man fina förfäders tittlar och anor
48O. håller i välde, och ej i någon måtto befläckar;
icke denned blott nögd at de hafva bragt Dig i Ijufet,
utan at Du famma ljus med Dit ljus vidgar och öker.
Likfom en lampa fin eld förökar, och lyfer i mörkret
allt i den mån hon faft och näring njuter af oljan:
485- få bör ock adeligt fiånd

med öfning af adliga dygder

hållas uti fin glans: om af dygdens olja det tryter,
fläckes all adelig glans, och lampan tynar til mörker,
Ufel den ädling är, fom egna dygder ej adla,
Ufel den ädling är, fom börden adlar allena.
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4 9 o . © i b f ï fu foiffe be frac&fa f^cn a l b r i g ^ t o i t a n b e fiben.
UngbomenS a&r u f i b r u n f i r a f a f ö r f , f o n i en i t a n b e ^tcirfroel,
t l b r e n i m i u g g , omdrcEf,

» f m i l n n b c, f m ^ e r i fîdUc.

#tt>arf&re gif got) a # f o p å g l a f c f , a f fiben i {»foim fïu,
€ i i i p e r Ç d n : n u n I d r , 0 $ gi&r (jtvab gobf

dr i fiba.

4 9 ^ . Sdncf $ » a b eff o f n p g f b i u r , e n g a m m a l , 0 $ bpgbeslb S m a n d r .
sSlberen Ç a r f i n foancfî

n d r fl6b, 0 $ ( l o l p a r n a b u g n a ,

G a j l a r n a Tuta f r a n u u f , 0 $ t a g g a r n a flå fig i r d m n o r ,
2 a ? e f g i f î n a r i b r o p p , o # {jufef begpnner a f b r a f a >
û r o a r n e n $ a r i n g e n g ä n g , eller g n p , 0 $ fenfîerne m&rPia*
5 0 0 . 5D?al6rf u f u r ftnwr P n u f , bbfme n d f l o r i f p r i n g i o r n c » d x a ;
# a n a n â gpUenbc b r n n b ' , f p r i n g e r i n f e mer o m , l o f a r Raffen,
Spber a f j i n g e n toinbi

men Çenger, o# (jofar af falla;

h a r p a n fco n d r fbrffdmb? Ipber i n f e f ; j ï r d n g i a r n e f n a r r a .
2 ä d r i f a mm a palafc fïdff l u f t m e n fr&gben d r ufcî
S O S . ©dfîebob, { j a r p o r , 0 $ b a n f S {ibrer o p î 6<5be f i e n f t y i o n , oefc $ u S b o n b ' n
î d n e f i a fig o m , b u r u f{je m S Çufef, 0 $ Verberge r p n t m a :
© â b a n d r m e n n i f ï i o » P r o p p : n d r â t b r e n P o m m e r , od? öftren
PrbPia f i n b a l s 0 # r p g g î bdbe ( j d n b e r , 0 # {jufroubef b a r r a ,
Ä n d n blifroa f f p f , f i n f o f b a n » a g l a r , o d j niâfï f u p å ftbfïon
f i o S r e f of a b Çielpa t i g Ç d n , fom b a r n e n i b b r j a n , â f p r a i
S B i n f e r s b l o m mo r o p ä f i n P i n n , f o m f a f M & f e p l a n f o r ,
@ r o , otfe g r â n a meb ftafï: oc& (jôf îen i Çufmubcf b p f e r î
£ â r e n fïpfa fig a f , f o m reifnabe l&f u f a f a f p e n ,
© f a l l e n f n b b biiPer u f , ffcer n u fpela Prufabc l o c f a n
S i S ' S d n b e r n e f a l l ' , oc& f a & l n a

f&er & d n , f&e qroarlefbe f ï u m p a r ,

2Binn i n f e m a l a f i n m d l b , m e n mâlef f&e m d r f l i g a f î p m p a i
ôro*

490. Sidft må Du ock betäfika den aldrig hvilande tiden.
Ungdomsåren i lek rafa fram fom en ilande hvirfvel,
åldren i miugg, fagtmodigt och omärkt fmyger i ftället.
Derföre märk Du noga på glafet, at tiden ej fåfängt
löper förbi: men lär och gör det goda när tid är.
495. Tänk h vilket ofnyggt djur en gammal, dygdelös man är.
Åldren har fina brifter: när flöden och ftolparne bugna,
gaflarna luta fig ut, och väggarna falla i rämnor,
taket giftnar til dropp, och hufet begynner at braka;
qvarnen har ingen gång eller gny, och fenfterne mörkna,
500. malört ur hvarje knut och" näslor i fpringorna växa ;
hanen på kroppåfens högd mer ej vänder fig,

lutar fit hufvud,

lyder alsingen vind. men hänger och hotar at falla,
harpan förftämd, kan ej upftämmas mer, och fträngarne fkorra.
Då är i detta palats föga nöje; frögden är ute;
505. gäftabod, harpor och dans höra up: både tjenfihjon och husbond'n
tänka fig om huru de må hus och herberge rymma:
fådan är mennitkans kroppnär åldren kommer, och åren
kröka Din hals och Din rygg; Dina händer och hufvudet darra,
knäna bli ftyfva,

Din fot den vacklar, intil defs Du måtte

510. trefotad hjelpa Dig hän, fom barnen i början på fyra;
vinterblommorna på Din kind, fom faftlöfa plantor
gro, och gråna med haft: fig höften på hufvudet lägrar;
hvitnade borrtfalla håren, fom vifnade löfven af aspen,
Ikallen blir torn och blek % hvareft krufade lockar nu leka ;
515. tänderna falla och murkna: de återfiående tlumpir
kunna ej mala fin mald; och uttalet ftyinpas och villas;
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érone b&frm fin h!, d# ÇSrflcn (jon tapper, odj #ptierr
Ögonen bunffa fïn foi, ocfc fpn cti mortlar i mbrfrei
tfraffer o$ a(f ftfcr $<5n, odj bbben fifar ur fcgon:
f20, 2Bcff, o$ ftnne gâ b orfi ffcrbnxSfma« i bwn«, o$ i âîiWfïos
D&bm 4r ptmfïa mälrt, i

»i fatnfo*, o$ dnbal.

öronen borrtdöfna, hörfein aftynar och flutligen uphör,
ögonen dunklare bli och fynen fläckes i mörker:
krafter och allt förfaller, och döden blickar ur ögat:
520. vett och finne förgå och föfvas i dvala och glömQta.
Döden är ytterfta målet, der alle vi famlas och.ändas.

4i

A n m ä r k n i n g a r .

Vers. 1. arta. Detta ord, hvilket eljeft lätt kunnat utbytas emofc
tidigt, har jag bibehållit, dels i anfeende til dels välljud, dels eme
dan det förekommer både i vår Cateches och vår Pf almbok, och derfö*
re troligen af de flefta förftås. — i förßa ßn ungdom. Denna numera
ovanliga conftruftion Ikulle fvårligen på detta ftäüe kunna ändras, utan
at flora uttryckets och verfens värdighet.
Vers. 2. tvik. Längre fram förekommer tvikan. Det torde hafva
varit et poëtilkt fjelfsvåld at här nyttja detta ord enflafvigt.
Vers. 5. Trippar ett artigt Wif, doch lätt af later, och anfeende
Ordet trippa har numera alldeles öfvergått til en burlelk bemärkelfe.
Det är visft icke rätt öfverfatt genom ordet trädde, men jag tviflar a£
vi nu äge i vårt fpråk något ord, fom fullkomligt kan gifva poetens åfyftade mening. Här, fom på flera {fä lten har jag valt, at bibehålla
poëmets värdighet häldre än at, på defs bekoftnad, troget öfverfätta»
Ju mera fpråken förfina s och orden på et minutiöfi fatt beflämmas, de
llo flörre fvårigheter möta fkalden at genom enkla uttryck framftälla
bilder och målningar. En jämntörelfe mellan STJERNHJELMS original och
min öfverfättning deraf, fkall derom öfvertyga hvar och en tänkande
läfare
Den beflämmer utan tvifvel et ftort afftåncj mellan hans och
mit arbete, men den torde dock vara lärorik, och icke ur fit rum på
en tid, då man tyckes vara riära at anfe verskonft och fkaldekonft lör
ord af lika betydelfe.
Wif har här famma bemärkelfe fom Weib r
och icke fom,man i fednare tider nyttjat det— ägta par. -— Vått af lam
ter. Denna conftruftion förekommer ganlka ofta i detta poëm. I ftäl*
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let för af i denna mening nyttje vi nu til och i. Later brukas ej me
ra i alfvaifam mening. Synes mig rigtigt öfverfatt genom åtbördef.
Vers 7. Glimmand i pärlor och guld &c.
git at nyttja piaspoihioneq af i ftället för i.

Här hafve vi åter anta

Vers 10. Kcick-ögd. et mycket malande uttryck fom v i olyckligt
vis förlorat, och fom blott ofullkomligt här blifivt gifvet genom ordet
fräck.
;
Vers 12- Lußa. Med detta ord menar poëten fumman af alla fin
liga begär. Jag har trott at det kunnat öfverfättas genom ordet Välluft, ehuru jag förutfer at ganfka månge taga det i en alltför inlkränkt
bemärkelfe. i verldenes ändar. Här, fom på flera ftällen förekommer
praepofitionen /, der vi nu bruke kring.
Vers 15. tröger å Jot. trög på fötterna: fubßantivum fättes här
flera gånger i Angularis ynder efi colleäiv bemärkelfe. Det poëtifka
fpråket har utan tvifvel mycket förlorat deraf at detta bruk kommit
ur modet. — Tunglynt. Tung til lynnet, tungfint.
Vers. 16. folkqt i klädnm. Rätta bemärkelfen på folkot har jag ej
kunnat igenfinna, få vida icke dermed menas fölig, nedfölad., fmutfig.
» Ordet ofnygg fom jag förut infört ger famma tanka, hvarföra- jag til.
lagt adje&ivum h ängand e, hvaraf bilden ej flores.
Vers. 16. Svimmel — et flags vildhafra fom när den ätes fkall v er.
ka yrfel och fömn.
Vers, 2 1. Drißig och kön. — har jag öfverfatt med det enda ordet
fräck, hvilket väl pasfar på den perfon här befkrifves. Kön fvarar eljeft mot det ty(ka ordet Kuhn.
med myfande munnel Enligt latinen
regerar prnepofitionen med på detta ftälle ablativus, och fubftantivum
mun är declineradt. Jag känner ej med fäkerhet om det varit et gäl
lande bruk at i tal och fkrift efter cafus ändra ordens ändelfer. I det
ta poëm förekommer det ofta, och bidrager htifvudfakligen til verfen-s
välljud, kanlke. ej för den, fpm ovan vid fjellva bruket, läfer vevfen
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fqçfta gången, men fäkeriigen för hvar och en fom ftuderar fig in i det
gamla fprâkçts anda, och kan föreftälla fig defs ljud.
Vets. 23. ålit. önfkan, åträ.
Vers. 24 hvart. hvarken.
Vers. 26 Si 27* Tittarne &c til äljkog. En trogen öfverfättning här.
af fkulle ej våra fina, men kanlke tillika mindre ofkyMiga öron uthär
da. Vårt fätt } at blotf med et genomfkinligt flor täcka de bilder, hvijka vi ej vilje vifa i fin nakenhets blygd, är visft icke ofkyldigare' än
dp gamlas, at namna hvàr fak med fit ord, och enkelt befkrifva hvart
phEenomen. jag vill deremot icke neka at det ofta är behagligare, och
alltid mera retande. — Tittar, Zitze, bröftvårta.
Vers. 2g. Kättja. Detta ord hade fäkert icke, under StjerNhjElms
tid, en få grof bemärkelfe fom nu, utan fynes mig lämpeligen öfverfatt med O tuck t.
Vers. 30. Sällfyrit. fvarar har emot Tällfam.
"
' Vers. 32 -• 36. Snart var hon —- fplittrat. I desfa fem verfer fö
rekomma åtfkilliga ord, hvilka dels numera icke äga något motfvaran»
de, dels der de kunnat öfverfattas ej varit användbara. Tripptrapp —
trippande fteg. dantzvig å fotom. vig i fötterna til dans. brokot och kro~
kot, brokig och krokig. Krokig är infördt för rimmet fkull, och likafom flera af de följande, et af de ord ,fom man i allmänt tal ofta ordfpråksvis använder, utan at få noga gifva agt på deras bemärkelfe. Sådana
äro, ringat och ßingat, laggt i ring och i flingor, lyckjor och nyckjorJ
lyckor och knutar., pappat och knappat, ftofferadt och befatt med knap
par, fpitfar och U tfor, fpetfar och fnören, befiittrat och Jplit trat, utfiradt
och prydt med granlåt.
Vers. 38. Mittja, torde fvårligen genom annat ord än fåfänga kun
na öfverfattas, häldft hela caraäersmålningen inträffar på denna aHego»
rifka perfon. I Originalet rimma desfa tre handlande perfoner, hvilket
i öfverfättningen alldeles gått förloradt, och hvarigenom längre fram
åtfkilliga effeâer äf verfens ljud uteblifvit. Vi föke numera icke i dea
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metrifka verfen få mycket foin förr välljud genom likljudande ord, och
man Ikulle kanfke ej orättvift kunna Jkylla STJERNHJELM at någon gång
hafva inlåtit fig i en onödig ordlek, för at vinna et fffdant välljud.
Vers. 39. en ftinner en fälle. Ordet (Vinn ger på vårt nUvarade
fpråk en helt annan bild än den fkalden åfyftat.
fatt fetlagd.

Jag har i defs ftälle

^ Vers. 47*
kommen an Sa kom han an hade ftött poëtens öra,
hvarföre han fa här forn på flera ftällen nyttjar det corrumperade famtals uttrycket komm' en.
Vers. 48. tidkortelig hans fe. Jag har vågat nyttja ordet tidkortan
de, i tanka at hvar och en läfare genafl (kall förflå defs bemärkelfe, i
hvilket fall det fyroes mig ganlka uttrycksfullt. Hansfe kan ej lämpli
gare öfverfättas än genom ordet fälle.
Vers. 49- R°PP var thenne gång inte ther hos. Rapp betyder en.
ligt IHRES glosfarium citus, velox, häftig, lätt. Kanfke fvarar det emot
det moderna ordet lkojare.
Vers. 50. hunad och hofßnd. Bunad fvarar alldeles mot klädnad!,
och bihehålles ännu i compoflta hufvudbonad, klädebonad. Hoffmå be
tyder följeflagare omkring en förnäm perfon.
Vers, 51. Ährbödig ögnlat— vördnadsfullt ögonkaft.
Vers. 55. Blyfande. blosfande.
Vers. 66. Stock-ßelnad-ßyfver och döder. ftel och ftyf fom en flock
och död. Et fådant compofitum Ikulle nu hvarken begripas eller tillåtas
I det nu brukliga fpråket har adje&ivum död, m. fL hvilka här med
tillägg af ändelfe - flafvelfen er förekomma tvåfiafviga,, öfvergått til enfiafviga.
Vers. 67. molmar i mull. — molma betyder fönderbråka, grufa.
Vers. 69. knosfar i kras. I Danfkan nyttjas ännu knuufe. Vi, ta
ge rågon gång knoflra, men rättafl krosfa.
Vers. 70. fagert och fint. Fagert, (vackert) nyttjas nu fällan amratft
än i. bur lelk mening. Fint fvarar mot det tylka fein.
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Vers. 7.1. dväler i dvaltn, döfva i dvala: verbum med defs fubflanti vu m,
,
Vers. 72. : raffar à väg. borrtrycker.
Vers 80. Ång. Egenteligen ånga, men nyttjas bär i famma bemärkelfe fom andedrägt.
Vers. 82- Vanßar — förvandlar.
Vers. 87< frögdige dagar. Frögdig är utan tvifvel et bättre ord än
rolig, iom jag nyttjat men är numera icke brukligt,- Månne ickç en
gång en författare af redan erkänd förtjenfi: fluille kunna våga at åter
uptaga bela mängden af goda men bortglömda ord?
Vers'. 95- bi-vifi. fältfkap.
Vers. 97. täcklige tärnor, behagliga.
Vers 98. Sjelfs-viljande blinde. Den efter fin egen vilja (med vett
och vilja) blinde.
,
'
v
Vers. 103. fridaße. fryntlig, förnöjande
Vers. 104. kynde. finnelag.
Vers. 106. hyßige tärnor. trefliga, vänliga.
Vers. 107. Späker i verkom. fpak i fina företag.
Vers. HO. qvick uppå rolct, i vändning. Vänder häftigt med rodret.
Vers- 111. af ingo. för intet, af ingen orfak.
Vers. 112. flater och frak. eftergifven och godhjertad.
Vers. 114. görs tarf. göres behof, behöfves.
Vers. 118- flyttja tin ord har jag öfverfatt genom, föra dina bud,
det enda fätt hvarpå jag trott mig kunna förftå detta nu obrukliga talefätt.
Vers. 121. mäJJra titt hof. hafva öfverinfeende öfver dit hus. Hpf
hade i fordna dagar ej lika förnäm bemärkelfe foin nu. — upvacht, uppafsning, dagligt lefnadsfätt, hemfed.
Vers. 122. ymfi •— ömfevis. tin tid feola lampliga korta. Detta
verbum nyttjas ej mer utan fammanfåttning med praepofition.
Vers.
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Vers. 12ß. Huru ville tu Frußugun vittja ? Förändringen i vårt lefnadsfätt Ivar förmått mig at nyitja det allmänna uttrycket, könet beföka.
Vers. 130. lef. lemna.
Vers. 132 -- 249. I desfa verfar upräknas en myckenhet romaner
hvilka i STJERNHJELMS tid varit på modet. De fynas vara af tvänne
flag: dåliga och oanßiindiga. Jag liar i deras ftälle infört fådana fom nu
läfas, och fökt dervid iagttaga famma indeln ing. Kanlke är ej hela all
mänheten enfe med mit omdöme derom: men om et tiliälle funnes at
fpråka derom utförligare, kunde vi kanike blifva af famma tankar.
Vers. 150 - 159. Jag har förgäfves bemödat mig at hitta på alla
de fpel fom här upräknas. En del af dem äro redan utan tvifvel allde
les bortglömda, eller förändrade under andra namn. Derföre har jag
infört de nu brukliga, hvari mina läfare lätt are känna igen fig.
Vers. 167. lyfta, gifva lud, behaga.
Vers. 171. kåte madufor. Adjeftivura har jag bytt ut emot ly ftn a
och fubllantivumemot nöje nas nympher. Detta filta uttryck torde fy
nas nog elegant, och månge tro kanfke at. det genom et enda otd af
tiäftan lika bemärkelfe kunnat erfättas. Men de ibland hel- och halflidcrliga nu gängfe orden card uf er och coufiner,hafva bägge förefallit mig
oanlländigare än madufor, utan at ändå gifva en få klart åfkådlig bild
af det flags djur fom här almålas, fom detta ord. Då jag ej fann et
ord af famma halt, anfåg jag mi^ berättigad at välja et uttryck fora
pasfar för vår tids anttändiga öron.
Vers. 174. artliga vängia. på et artigt fatt innelluta, fånga.
Vers. 176- Gillia. fria
gildra. lägga förfåt.
Vers. 177. janka. Ikälla fom när hundar drifva.
Vers. iyo ßäft. kallfpjut, lans.
Vers. 192 -- 2481 den mäiterliga befkrifningen på et fupkalas
fom inom desfa verfar innefattas, har jag varit nödfakad at göra åtfkilliga förändringar. I e dryckeskärl fom i originalet upiäknas, vin och
ölforter, famt et och annat bruk i dryckeslag, äro för ofs alldeles o*
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kände.

Allt detta har jag erfatt genom namn och faker fom nu bru

kas. Endaß de allegorilka fupande perfonerna har jag oförändrade bi
behållit. Detta ftycke är af en förut nämnd författare anfördt fåfom ofmakligt;, eller fnarare caradterifiilkt på den dåliga fmak fom han tror
råda i hela poemet,

Månne han få fäilat fig

vid de ovanliga ord här

förekomma, at han ej märkt det hela i taflan, fom poeten framftaldt?
at han ej fett Ikaldens förmåga at i fit fpråk infätta den ton fom ämnet
fordrade? eller är detta flags poëfie, hvareft ämnet på et näfian dramatifkt fätt föreflällesj numera alldeles utträngd af den kalla belkrifvande?
. och ii ånne den verkeligen förtjenar et fådant öde ?Vers 200. Stå
/kota troliga bi. Att få långt ifrån hvarandra åcfkilja ßn och bi, är en
fördel fom det gamla fpråket hade, men fom i det nya ofs förnekas.
Enfiafviga ord, hvilkas quanritet merendels efter omftändigheterna är
lång eller kort, lätta utan tvifvel mycket den metrilka och all versifi
x

cation. — Vers. 209- napt. knapt. Vers. 210. är här intet i bruk. Intet fö rekommer i detta poëm flera gånger der vi nu bruke ej eller icke.
Kanfke kunde detta ord i den tiden dermed ombytas, eller är det blott
et poëtifkt fjelfsvåld. Vers. 215- lyjUige. begärlige. Vers. 227- Mo
re Palatino fynes vara et uttryck infördt i Sverige, antingen efter tyfka
kriget, eller fedan Pfalzilka hufet här bofatte fig.
Utan tvifvel bemär
ker d et någon utmärkt d uglighet, hvarföre jag i defs .ftälle i nfatt; f u p
fom en ärlig fvenfk. Vers. 229- ßurlas. ruftas, bullras. Vers. 230.
c Ilas. göres oväfende. Vers. 237- han härter, han upmanar.
Vers. 251- ingiåld. inkomft, afkaßning.
Vers. 252. tin-lika. Dig lika. Funkar. junkrar, perforier af högre
ftånd.
Vers.

larvor. mafquer.

Vers. 255. beßrickar. fnärjer.
Vers. 273. hitzig. Vi äge visit ännu ordet hitfig, men det fynes
mig hafva fått en mera inlkränkt och baftämd mening, emedan dermed
numera alltid är förenad en retelle til ondtka. H är fvarar det emot retlig-
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Vers. 278- Vigtig i later, betänkt, jämn i väfende och åtbörder.
Vers. 283- erkoren, utkorad, utvald.
Vers. 2gö. flißrar. ljuder fakta, hviflyir i örat.
Vers. 289» Är lfr<* Stygia putt, hin ßygges dotter. Detta är fäkert
en af de olyckligafte ordlekar STJERNJIJELM nyttjat. Stygia putt före
faller ofs mycket burlefkt, men tyckes ej hafva varit det för den ti
dens läfare.
Vers 2Q-1. Om lußßSr i odygd. Detta uttryck förekommer framde
les ofta. Vi fäge beftå i, ligger i. Jag har dock, för at ej vara ori
ginalet alltför otrogen, någon gång nödgats bibehålla det.
Vers. 29g. glider, lluttar, halkar.
Vers. 296. brått, brattare. I några provinfer läger man ännu brått:
det vanligafte är brant.
Vers. 297- häld, återhåll.
Vers. 298. Ränna, fpringa. Vårt fpråks flägtfkap med Tyfkan röjes
bär och på flera Hällen i detta poëm. Den blifver tydligare ju äldre
fluifter man läfer.
Vers. 299. ävarande. evärdelig, evigt varande.
Vers. 305- Nakas. föres, drifves, kanlke äfven nalkas.
Vers. 311 stiält brant, våndlig plågfam, klack bergsknalle.
Vers. 315. Salighets hallar. Salighetens falar, gårdar, flott.
Vers. 318. Oförvanßliga nögd. en nöjdhet lom ej kan förvandlas.
—- belyßa. förnöja.
Vers. 33g. Läm. förlama. — gör pilarna ßumpa. trubbiga, llöa.
Vers. 34.O. visdom och frode. klokhet, vett.
Vers. 347. fåhnjko. joller, vettlöshet.
Vers. 349. vagglar. vacklar, ragglar. ßaner, pufiar 3
Vers. 350 ivemar. vämjes. åhlas. äcklas.
Vers. 351. Jmyßra. fkratta i mjugg.
Vers. 358. liuter döden, undergå döden, nyttjas ännu i vår lag.
bok. .— bedöfvad. betäubt, numera blott döt vad.
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Vers. 360. brädß. en varm foppa fom gifves gödkreatur.
Vers. 368. Guds anfigte lyfer ofs ähran. Denna numera ovanliga;a
conflruaion har jag bibehållit, emedan jag ej fett någon möjlighet, aUt
på något annat lätt lika väl utrrycka famma mening.
Vers. 570. Tit mattar all Guds lag. Mattar nyttjas nu icke i denana bemärkelfe. Vi fäge fyfta.
Vers. 375.-lyfn och ledfn. lysning och ledning.
Vers. 378. förbarmliga. ömkeligen, erbärmlich.
Vers. 381« tä mer. anilår:
Vers. 383. Här'fir åt. heer-ftrasfe, öpen väg, landsväg.
Vers. 388- öjver-cifl. öfvervåld. ågång. anfall.
Vers. 398. Luft-ftrek. torna förflag, luftflott. fiorfpr<ikeri. fkrytt,
ftort prat.
Vers.
Vers.
Vers.
Vers.
Vers.

lame Jalbader. orimligt tal.
401. hof. måttlighet, det fom är pasfande.
402. galnu-galenfkap.
404. lif-lat. döden.
416. ro/ande. beröm.
418- idkan, induftria, arbetshåg.

Vers. 4'9- gr öder. gror.
Vers. 422. ädli. natur.
Vers. 428- blysning. låga, upblosfande,
Vers. 429. Kåtkarla. folk af Jag härkomft.
Vers. 433. fiynliga. fkönjeligen, fynbart.
Vers. 438- tylper. tölp, ofkicklig.
Vers. 44t- anjödd. tilfödd, medfödd.
Vers. 431. dadlige. verkfam, af dåd, gerning, that.
Vers. 452. hliom. et doft ljud. nordbly», norr-lken.
Vers. 459. Ordnat, fatt på fit ftälle.
Vers. 467. kåtor, kojor.
Vers. 4"5. Gagna fig. ?örvärfva. Et ftort bevis emof- den mängd
Jkrifvande iom nu nyttja verbum gagna i ftället för begagna fig af.
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Vers. 477. ctfrapi. affkrap, dock. här nyttjadt fom adje&ivumj aflkra, borrtfkrädd.
Vers. 47g. Fädgar. förfäder.
Vers. 484. spädß. påfpädning.
Vers. 493. hvimßu. oreda, fåfänga.
Vers. 501. tokar, flokar.
Vers. 503. fnarra. (korra.
Vers. 515. fahlna. ruttna.
Vers. £20.Jördvälmas. quäfves, döfvas. dvas. dvala, yrfla,
Vers. 521. Jämkas* förfamlas.

.
'
'

fr -

•>.-

-

/

