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Nyfunna dikter av Gunno Dahlstierna.
Av E r i k  Nor e  en.

I Svenska Vitterhets-Samfundets upplaga av Gunno Eurelius Dahl- 
stiernas samlade dikter (1920—28) ingå 13 originaldikter jämte översätt
ningen av Guarinis Pastor fido. Härtill har jag i Samlaren 1936 kunnat 
lägga en latinsk gratulationsdikt på fyra rader från år 1691. Av detta 
icke stora material höra 11 nummer till tiden 1679—91. Erån tiden efter 
1691, då han på allvar lämnade Sverige för att bosätta sig i Pommern 
och leda uppmätningen av provinsen, äro hittills endast kända följande 
dikter: 1. Kunga Skald, tryckt i Stettin [1698]*, 2. Giöta Kiämpa-Wisa, 
utan tryckort och -år, men sannolikt tryckt 1701, kanske i Stettin;
3. Saxa-Kalaas, tryckt i Stockholm, antagligen i början av år 1707;
4. Trogna Heerden, tryckt i Stettin någon gång på 1690-talet.

Av Dahlstiernas dikter äro ej mindre än 12 bröllops-, begravnings- 
och gratulationsdikter. Från 1691 till hans död 1709 känna vi av dylika 
endast Kunga Skald. Det har länge förefallit mig sannolikt, att fler per
sonverser av hans hand skulle finnas från hans tyska tid, men först som
maren 1938 blev det mig möjligt att söka efter dylika i de tyska biblio
teken. Jag meddelar nedan tre nyfunna dikter.

Nr 1 meddelas efter ett så vitt jag vet unikt exemplar i Bibliothek der 
Gesellschaft fur pommersche Geschichte und Alterthumskunde in Stettin, 
vol. Bd 52, nu i Preussisches Staatsarchiv i Stettin. Nr 2 ingår i samma 
volym (ett annat exemplar finns i Stadtbibliothek i Stettin). Genom till
mötesgående från chefen för Preussisches Staatsarchiv i Stettin, för vilket 
jag här framför mitt vördsamma tack, har jag kunnat studera trycken i 
fråga i Lunds Universitetsbibliotek. Nr 3 meddelas efter det enda mig 
kända exemplaret i Stadtbibliothek und Stadtarchiv i Stralsund.

Vad angår bevisen för att Dahlstierna är författare till de tre skrifterna 
torde jag kunna fatta mig kort. Om vi börja med nr 3, så har skriften 
på titelbladet initialerna G. E. D. Efter att han adlats skrev Dahlstierna 
alltid sitt namn G. E. Dahlstierna. Det kan anmärkas, att den litterära 
fåfängan synes ha varit mycket mer utvecklad i Tyskland än i Sverige 
vid denna tid. Det är — som jag vid genomgång av ett mycket stort 
material funnit — jämförelsevis sällsynt, att tyska personalverser äro 
anonyma. Dahlstierna uppträder däremot som känt flera gånger anonymt 
eller blott med initialer. — Dikten riktar sig till den svenske generalguver
nörens maka (f. 1644, d. V* 1707, g. m. Jiirgen Mellin 4/i2 1691 i hans 
andra gifte). Den synes mig ej ovärdig Dahlstierna. Sitt förnämsta in
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tresse får den därigenom att den antagligen är det sista bevarade alstret 
av hans band.

Nr 2 har på titelbladet initialerna G. E. (Dahlstierna hette vid denna 
tid endast Gunno Eurelius.) Skriften säger sig vara författad av »einem 
Gnten Frennde des Braut-Hauses». Det framgår av en annan bröllops- 
dikt vid samma tillfälle, att brnden Anna Maria Spalchaver var änka efter 
Elias S c h lo m a n .  Nu gifte sig Dahlstierna 1699 med Anna S c h l o m a n  
från Stralsund, då änka efter Gottfried Pyl, och han har sålunda med 
allra största sannolikhet varit vän i brudens hus. — Till yttermera visso 
heter det i dikten:

Vom breiten Silber-Strohm biB den besoffnen Rhein.

Till ordet Silber-Strohm fogas noten »Rio di Plata». Detta är en ren 
förstudie — sådan som är så vanlig i Dahlstiernas diktning — till slut
versen i köpmannens tal i Kunga Skald:

Och China-männ beboo den Sölfwer-strömmen Plata!

Ett och annat i dikten torde nog också tyda på att författaren icke är 
infödd tysk. Jag vill här blott påpeka adjektivet einsgesinnt (se s. 115), 
som saknas i Grimms ordbok. Hos Dahlstierna förekommer ensint ett 
par gånger, därtill i dikten nr 1 nedan.

Härefter torde sannolikheten av att Dahlstierna författat även den 
svenska, helt anonyma dikten vid samma bröllop (nr 1) ligga i öppen dag. 
Att brudgummen varit svensk är ju självklart, då man icke katL tänka sig 
att en t y s k  brudgum med t y s k  brud uppvaktas med en svensk dikt, 
och det utsäges rätt tydligt i dikten (s. 110):

En Tyska med en Swänsk giör och gott Bröllops-Laag.

I ett par andra dikter vid samma tillfälle bestyrkes detta, och brud
gummens ställning preciseras: »Ihr. Königl. Maytt. zu Schweden bey 
dem Pommerschen Ligviclations-Werck wollbetrauten Cammerirer». Mera 
kan jag för närvarande ej meddela om Thilleman.

Dahlstiernas svenska språk och stil äro så egenartade, att hans för
fattarskap till skriften i fråga står utom allt tvivel. Det kunde i själva 
verket räcka med en hänvisning till Bengt Hesselmans undersökning 
»Giöta Kiämpa-Wisa» (Språk och stil 7, s. 201 ff.; jfr även min uppsats 
om Saxa-Kalaas i Samlaren 1915).

Några få ord och former skola här framdras som exempel:
siäncker 'skänker’, siönsta ’skönsta’: den egenartade stavningen är 

typisk för Dahlstierna;
i skon T skolen’: sko för skola är som Hesselman framhållit en stor 

sällsynthet i svensk litteratur. Själv har jag utom hos Dahlstierna blott 
iakttagit formen hos Nicolaus Holgeri Catonius (förra hälften av 1600- 
talet);

brookta ’brokota’, naakta ’nakota’ äro former typiska för Dahlstierna;
glyggiat 'glödgat’: formen återfinnes i Giöta Kiämpa-Wisa;
fee ’fä’ (rimmande med see) återfinnes likaså i Giöta Kiämpa-Wisa 

(rim tree), en rent dialektal form;
brude-led 'brudfölje’: Svenska Akademiens ordbok känner ordet endast 

från Kunga Skald v. 1691 (bru-leed);
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min röd-sidte (’med röda sidor’) Stuut är att jämföra med Röd-Sidten 
Kunga Skald v. 1695.

Vidare förekomma några ställen, som så starkt påminna om bondens 
tal i Knnga Skald, att vår bröllopsdikt kan betraktas som en förstudie 
till detta parti. Man jämföre

Med Häpnad swara iag; iag kan ey andra Wijser,
Än de där med hwar Dag iag Fåår och Fä af spijser

med följande verser i första strofen av bondens tal (KS str. 208):
Men Siunga må Jag ey; och ey lärt andre Wijser 
Än dee, hwarmed hwar Dag jag Fää och Fåår af-spijser

och vidare t. ex.
Så länge Jorden står och Himmlens-Ring sig swarwar

med Kunga Skald str. 233:
Så länge Jorden st åår och Karle-wangen swarfwas.

Jag avstår från att mera detaljerat uppvisa likheter mellan bröllops- 
dikten och Kunga Skald. Den förra synes mig icke kunna frånkännas 
sitt eget poetiska värde. Dock ligger väl dess största intresse däri, att 
den på en ny punkt visar oss, hur ett av vår stormaktstids största och 
märkligaste litterära alster växt fram.

1 .

Gemeent doch Wällmeent | Herda-Qwaa | Upstämdt i Skogen | För 
Fäet | Af de Walle-Baarn | Som sig1 Glättuge Giorde | Moot | Kongl. 
Cammererarens | H errn E rn est T h il- |lem a n s | Heeders-Dag | Då 
han | Sin Dygdesamma Wäna Brnd | M .me A. M argare-|tha Spal- 
chavern  | Fäste 11 Strahlsund den 25. Junii 1696. | Tryckt hoos 
Sal. Michael Meders Arwingar i Strahlsund.

SILEEN.
H ä  r2 rijder3 Gubben4 gråå på Uthänd trögbeent Åsna5:
Så snart som Tiälan hård uhr Jorden börjar6 låfina/

Är iag til Wägs: och haar een Stöfwel på een Foot;
En slijten Toffel på den andra der emoot.

Jag låter Ryttare/ som böra Granne wara/
I kläda sig i Skinn och i Ståål-tröier klara;

Och rijda modig Häst: men när iag haar gott Ruus 
Så är iag wisser på min Öök bär mig til Huus7.

Mig undrar att min Wänn/ Wijn-kungen än så länge 
Kan såfwa! doch han gick i aftons seent til Sänge.

Jag had’ een Kiänning och: weet doch ey hur det gåår;
A tt magan min i dag så Skeef och Kruusad ståår.

Men hwad är här för Piåås och Stöök för denne Porte?

1 Or. fig. 2 Or. HÅr, med bläck ändrat till HÄr. 3 Or. rijden, med bläck
ändrat till rijder. 4 Or. Gubber, med bläck ändrat till Gubben. 5 Or. Äsna.
6 Or. börjar, med bläck ändrat till börjar. 7 Or. Hnus.
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Här seer iag Sandat Golff; och heela denna Orten 
Med Graan-rijs öfwerströdd: blijr Gestebod i dag?
Så giör iag nu som förr: för summar ey gott Lag.

Sij Bacchus! sij här ärn! han hielper dem som Spruna/
Med ett GlaaB i hwar Hand han rijder på en Tunna.

Så suuper man med Mått den Tune-Rytters Skåål!
Siänk stoora Stankan full för Knuut i Nordangåål.

Doch förn iach dricker/ må jag see hwad är på Färde;
Att här så myket Folck fins utaf heersamt Wärde:

Jag seer en Brudgumme/ en smyckad Brud och så!
Så lustig! deraB Skåål; de lenge lefwa må!!

Dem ware Himmlen blijd och Signe deras låårar:
Och ware Kiällaren städz fylld med söte Tåårar;

De Bacchus Tunnar sielf. I deras feeta Kiök 
Skall hwart ett Faat beströB med Såcker-Brööd och Löök. 

Jag tänckte Pilten sååf; Men sij den Skalk är Waaken:
Här sittern nu för mig Halfdrucken/ men heelt Naaken:

E y giörs ett Bröllop där som han är icke hoos;
E y något Barns-ööl där han ey fåår Ruus och Roos.

Men Jag/ iag gamla Man haar där mit största Nöie1;
När iag fåår en röö Skåål upfvllt med Öhl och Löje.

E tt stycke röökiat Kiött; een Kappe Glyggiat Wijn 
I Panna/ det giör gott åt Gubbe-magan min.

Nu går här härligt till! när wackert Paar sig fäster/
Så feelas ey gott Wijn/ gott Glam och wackre Gäster.

Drick om/ lätt Bållen gå: God-Sonen min och Jag/
Wij blij de seenste qwaar i detta Bunke-lag.

Brudgummen gånge wäll! han skal betala Laget;
Och Bruden äfwen så! wed första handa-slaget 

Skall Fröja glättig blij/ och innom Åhr och Natt 
.. En måhlad Wagga just på detta Stället satt.
An sitter iag en Ryck; du må ey annat tänkia:
Maan’ ey på Mig; Maan på Dem som där stå och skiänkia: 

Drick du din Half-part uth/ iag luutar lijte ned 
På Bordet; iag will strax och giöra dig Besked.

Sij så går Dansen braa/ när Pan giör Kaprioler 
För all den Nymfe-Raa/ de blij de Afton-Sooler:

När Hwar een taar där Sin/ då skal du troo jag Leer;
Då går iag ey Hem förn iag Daage-Randen seer.

Så Qwad
Een Walle-Herde Brudgummens 

Wänn wäster under lijdan.

PAN.
Nu är den liuffsta Tijd/ aff Föbus hand oB gifwen! 

Naturens Ädla Macht man nu i all ting seer;
Wår Jord i brookta Kläär/ åth wilde Diuren leer/

Med Lilior wäll beprydd/ seen Wintern bleef fördrifwen: 
I kostbar Purpur Drächt nu alla Roser pråla;

Och Skogen står beklädd/ att Diuren som der1 2 boo/
Med frögd åthniuta nu sin Älskogs liufwa Roo:

Min största Roo haar iag/ när Lammen alla skråla!
Mit Nöje är där näst/ när Herdar wackert bromma 

På Pijpa/ Horn och Luur/ att Skogen gifwer Skall;
Som hörs af alla de/ som gå i Dalen Wall;

Då weet iag Biälle-koon med hela Raen plä komma.

1 Or. Noie, med bläck ändrat till Nöie.
2 Or. dee, med bläck ändrat till der.
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Då lallar denne fram en Wisa för sin Kulla;
En annan siunger mig til Frögd och gott Behag/
(Ty iag af hållin är blant allt det Herda-lag)

Att alle Dalar stå af härligt Giän-liud1 fulla:
Den tridie plä i qwaad/ sin Lamb och Kalwar nämna 

Wid deras egne Nampn: Doch undra ey där på;
At hwar och' en/ som de bli nämnde/ börja gå 

I Paar och Paar/ som dem Naturen täckts att ämna.
En Herde undra nyB/ hur det sig förewetter/

A tt Oxen folier Koon/ och Gumsen med sit Fåår;
Ja Wargen lop i går med sin Fru Låår om Låår;

Och Bocken aldra bäst trifs hoos de magra Getter.
Då steeg jag modigt fram; förbrådden detta Under/

Med sådan Ord: Kan du/ Skogs-tölper icke see/
A tt aff Naturens Lag förökes alt ditt Fee:

En såden Under-mackt fins här i mine Lunder!
Den blinde Pilt/ han haar fådt sådan Mackt och Wälde; 

Så snart som Solens Wagn begynner til oB gåå:
Han tiusar2 alle Slätt; Och kopplar Twåå och Twåå/ 

De Wintrens frusna3 N att med IjB och Snö förr qwälde. 
Hör nu i Eeken där de giälle Foglars stämma:

Dem är orolig It oo i Warens börja kiär:
Och hwar en finner Sin/ som aff deB Gatning är:

Ja Thetis blå kan då sin Boskap4 siälf ey tämma!
I Böljans diupa5 Säng hwart Slag sin Maka6 söker:

Och sen på blinde Skiäär och Sand den Leken bli jr/ 
Som dem Naturens Lop i Nögiets stillo gijr/

A tt hwar med flijtig Lust sin Slächt och Ä tt föröker. 
Män är allenast då det Giätte-Barnets Iifwer/

A tt see sin Lust7 på dem/ som intet kunna stå 
Hans söta Wåld emot? den Fisk är lätt att få/

Den man för utan Twång i Noot och Näät indrifwer: 
Ney! Store Jopitter han måste uhr sitt Säte;

När denna skiötte skööt en gång med skarpan Pijl: 
Han slängde/ hwart han wil/ den starcka Tore-Kijl. 

Ty/ Herdar/ kommen hijt; Ehr sielfwe ey förgäte! 
Är^någon utaf ehr som wil sig Lustig giöra?

Är någon bland ehr Hoop/ som gnida kan på Sträng? 
Han följer nu med mig; är han en ärlig Dräng:

Nu! nu är Tijd att wij o B Mäcktigt- låten höra.
En Herde Täck til Wext; Och skickelig i Seder.
Pans gamla Wänn; han har nu fasnad alt förwäll 

U ti det söta Garn/ där i han Prijsas Säll;
Han reder nu gott Laag för Mig så wäll som Eder.

Sij här min Bröllops-Krans af dena Granen gröna;
See huru Kieckt han står; och stutsat- är mit Skiägg: 

Den Nymf a som i Dag emillan Skål och Wägg 
Mig kommer; hon skal blij min Fänta och min Skiöna. 

Wid Wåhrens första Tijd har Astrill Wärket drifwit/ 
A tt uppå denne Dag den wäna Herda-Brud 

In kallar Wänner mång att see des Boosen-Skrud;
Och höra Ord och Troo/ som Hon Brudgumen8 gifwit. 

Derföre Flora kom/ med di ne fagre Kransar/
Som du har knutit up åth detta Brude-Paar:
Tänck och på den som ståår ännu Ogiffter Qwar: 

Trotz/ giör att han och snart den långe Dansen Dansar. 
Pan biuur nu up sit Folk/ med Luur och Pijpe-Säckar; 

A tt siunga är ey Konst ned i en eensam Daal:
Men låta höra sig i widan Bröllops Saal/

1 Or. Gäin-liud. 2 Or. tiusar. 3 Or. frusna. 4 Or. Boskop.
* Or. diiipa. 6 Or. Macka. 7 Or. Lust. 6 Or. Brudgumen.
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Där kostar mehra på/ än wid de stille Bäckar.
Ofristat ingen Ting doch duger; Pipan låter.

Så/ så! nu går det Braf: nu tör jag fodra uth  
Apollon; gälde det och min röd-sidte Stuut.

Men Bacchus siäncker in; den Kamp mig mera båter.
Så! raska GåBar/ så! i ären Wenus wänner 

Om i nu läggen Flijt: Nu gripen i ehr ann!
Den ey Kan som han Will: han Wille som han Kan:

Så tiänen i Ehr up: nu spelen i som Männer.
Sij Wenus dömmer sielff aff eder låt och löje:

A tt Hwar och En är Wärd/ att haa sin egen Wänn:
Och den uhr Tyskland draar af Ehr och än är Swänn; 

Han må och Allestäds haa altijd samma Nöje.
Men/ Brudgumm’/ i som nu til andra Herdar wandra;

Ert Bord war’ aldrig tomt aff Miölk1 och sötan Grööt; 
Af Färsk-Ost/ och nytt Smöör/ och Honungs Kaka sööt: 

Så lefwen i Full-Säll’/ O! Sälle med hwar Andra!
Så Qwad

i Skogen Pan heerda-Wänn
öfwer2

Hiordens och Fäets formerande/

AMYNTAS.
H U r  kommer det doch till/ när Andra gå åsta 
Och frija/ få de strax. På Ögna-bleket Ja:

Men Jag på Åker/ Eng/ i Skog/ på Berg/ T Lijder 
Kan ännu Ingen nåå/ som Sij dan till mig wrijder?

See ey på/ Flicka H wijt/ at iag så S war ter är:
Man plåckar alldra hälst de Brune Kirse-bäär

Den första Wååre-Lust/ de Hwijte korte Blommor/
De wäxa näst på Snöön då änn war ingen Sommor.

Ty är min bruna H yy  slätt intet att för ackta/
Jag gick til Brunnen wår i Aftons tyst och sackta/

Och speglade Mig där: mit Änne war bemängt/
Jag war ändå så Swart ey/ som iag hade tänekt.

Är Wenus ey berömd den Siönsta i wårt Rijke?
Hon war af Bruun-let Hyy: och doch ey hafft sin lijke: 

Den S war te Ögon haar; och Snöö-hwitt Hiertelag.
Han skal dig/ Wäna Möö/ wäll lefwa til Behag.

Doch hwar om så Försagd? nog fåår iag och snart Maaka; 
O! finge iag så lätt den bryggia kan och baaka.

Sij grannas Ingebor/ som upfödd waar i Staan/
Hon wijgdes ju i Fiohl med Ulrick Morian?

Fick Päär ey Karin/ fast han Skrantug war och Lijten;
Och Elin gaf sin Ja/ fast han war Koppärrs-bij ten.
Ja/ Groo och Torbiörn blee och entelig ett Paar/
Fast han på Trääbeen gick; doch hon Kuuthälot war. 

War Jäppe Sneemunt: blef han ändå inte Gifter?
D et är nu annar Gång han Bröllops-Maltet dröffter.

Och weet iag ey hwad Trijn på Tores Böxor såg;
A tt han wed första Ord blef hennes Faders Måg;

Fast hon war Frustug-Möö: ty  Wåger iag min Hätta.
(För frija stäms man ey til Tings och ey för Rätta)

Men här är Bröllops-Folck för än iag talat till:
Doch seer jag nu först rätt hwart uth den Wägen wilL 

D et är ey Under att Grannlåtit folck blij gifta!
D et är wår Brudgumme på den min Skald wil syffta.

Or. Mölk. Or. har här pu n k t.



Jag låter Andra taa sig Hustru som de få!
Men Heerden Thilleman i Dag man Heedra må.

Ty träden Heerdar in i denna Brude-Stämna:
(Jag menar Myket wäll; fast iag kan Lijtet nämna)

När iag seer dukat Bord: och månge Gijgor gåå:
Där weet iag wist att Lust är icke långt i frå.

En Swänn; en Guda-wänn/ den Ypperste Bland Herdar; 
Den all den Herda-hoop i Skogen eensint wördar 

Han måste nu stå Karl! ty  har iag giordt af Sälg 
En Spång-ny Pijpe-leek: och springer som en Älg 

Till Ähra för wår Brud/ och Brudgummen til Heeder; 
Som oB till Gästa-bods och fulle Ööl-kruus leeder:

R att nu så blijr iag Glaa! om iag fåår än ett Stoop/ 
Så dansar iag förbij Ehr Andra all i Hoop.

GUD gee wårt Brude-led så månge frögde Stunder:
Som Löfwen finnas här i deBe tiocke Lunder!

De äge feetan Ost; där hoos så myket Smör/1 
Som detta höga Bärg här ligger för wår dör.

Förökes deras Hi ord/ och deras Oxars Skara 
Den ware lijk som Bijn: som Sand på Strand plä wara; 

Så ware deras Malt och strijda Tunne-säd:
Och bryggias seen gott Ööl/ så fåår iag något mäd. 

Men Åhrligen ett Proof hwarföre man sig äcktar;
Son eller Dotter/ som på Faar och Moder Släcktar. 

Hwad giäller/ (Den ey Mynt haar måste sättia Pant) 
Ja tijo känner Wijn/ att iag een Gång spåår Sant. 

Astrilds Kålare i Karlaskog 
Qwad.
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TYRSIS.
Twå bätter är än Een: E tt Twefolt ständigt blifwer. 
Een haar sitt swaga Meen: et enkelt snart sig gifwer. 

Twå gij Hwar andra Råd: Twå trifwas Samman wäll. 
Een städs’ Ohulpen gåår: Een Enslig Sällan Säll!

A tt Twå är Meer än E tt/ Fullkomnare til Taalet;
D et twiflar ey det Fund/ som ey är altför galet;

Twå Hiärtan: men En Siäl: Twå Toffle-paar; En Säng; 
D et2 geer det bästa Ligg för Hwarie ärlig Dräng.

Så är Naturens Wijs/ att Twå sig samman-para:
Ty så gör Ewas Ä tt/ som Diur och Foglars-Skara.

Det är ett gammalt Lag/ som tages än i Ackt:
D et är et Guda-Bod/ som Werlden haar wed Mackt. 

Om nu på Hundrad’ Åhr meer Ingen skulle giftas:
Och intet äkta Bund3 i Skogen skulle stiftas

Bland Foglar/ Wilde diur/ och Hafwets blanka Fää 
Så blefwe Werden all ett frucktlööst gammalt Trää; 

Men Himelens Försorg/ som wäll weet hwad OB wåller/ 
Hon giör att Hwar och een/ sitt släckte uppehåller 

Ned til de Myror små; den naakta gröna Fröö/
Han kiänner och sin Eld/ och qwäder4 för sin Möö. 

Hälst när den liufwa Tijd begynnar stå i Blomma:
Och Jordens Fäster-Man den blijda Sool wil komma:

D å/ fast om Necken blå med Wattn-full krafftig Han 
Haar åtskild månge Land; doch Astrild flyga kan.

Han twingar Hafwet siälf; så wäll som wilde Skogar;
Där een långwäga Biörn för Wännen sin sig bogar:

Or. Smör). 2 Or. Detb. 3 Or. Bnnd (?).
Or. gwäder, med bläck ändrat till qwäder.
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Och aldrig Bärgen haa så långt och åtskildt Mått;
A tt icke Trollen och när han will/ råkas åt.

Men aldramäst mån sig hans Pijlars Wold in laga 
Hoos de förnämste Diur som Jorden monde draga:

Ju längre som de Twå Hiärt-skutne boo i säär:
Ju mera tycker han om Sig och sitt Gewäär.

Ty foger han nu snart en Pålska med en Skotte/
En Finska1 kommer och en Frans-man wäll til måtte.

En Tyska med en Swänsk giör och gott Bröllops-Laag 
Af ödets Under makt och Astrills Wällbehag.
J Nymfer/ J som boe i desse fagre Lundar;

Er glädien/ att ehr Tijd nu snart nog och til stundar. 
Och den en Heerde will/ eller en snäl Sil van/
Hon komme blij min Bruu på denna gröna Plaan.

J Nymfer som ehr än i Sundet ensamt bada/
Instämmen och med mig/ i skon och snart blij glada;

Så täcke som här ståå wår Brudgumme och Brud/
Så skoni klädas2 och i herlig Brude-Skrud.

Men hoo som frucktar att hon skulle löpe miste;
Och af sin Bygde-barn sin Egen än ey wiste:

Sij här går Skogen full af3 främmadt Heerdefolck 
Som äre Raske nog/ fast de behöfwa Tolck.

Min Stal] bror Sil vio/ Pan och den Norska Herde/
De hålla/ täcke Möör/ ehrt Namn i Guda Werde.

Är deras Lycka good så få4 de wäll Hwar Sin 
Få de hwar Sin/ så fåår kanskee iag och wäll Min.

I medier tijd bör man i Qwäll ey Lusten spara:
TJp klingen Luur med Luur för dem som sig nu para. 

Lät Långspel5 låta högt/ det mästa som det tåhl.
Pan dansar näst för mig med lust och härligt skrål. 

Men Himlens höga Hand som Allt i Allt wäll Lager 
Hon signe detta Paar förläne Soolskeens Dager 

Och al tijd sommar wäär lät ökas deras Fää;
Lät trifwas deras Lamm; och Blommas deras trää.

Så Qwad
Wall-buen på Högen.

DAMON.
S A  snart sig Sole teer/ och sprijder gyllne' Strålar;
Alt hwad då Ögat6 seer/ det leer och härligt prålar:

Ja siälf den stränga Luff t med Neckens wilda Dantz 
Heelt liufligt spelar fram/ och sackte drifs till Landz. 

Des utom rundt om Kring man Sööfs af foglars Stima; 
I Marken Diuren gny: i Watnet Fiskar glimma:

Och i dän gröna Lund fins herlig Sommar Zier 
Af Lillior skiön’/ och Lööf de o B Naturen gier;

Där står iag Gaapot och kan undra hwad mån wålla; 
At Lijkt är aldrig säär; men sig till Annan hålla.

I Luff t / i Hafwet ock på wijda Jorden all 
Är ey så wdldan Stig: där paar ey råkes skall.

Ty slöt iag at hwart Diur i Lijf och Hierta Hijsar 
En stark Magnete Krafft/ som dem den Wägen wijsar; 

At leka Blinde-bock uti en wänn-lig Lust;
Som öker all deB ätt där til dem Ödet tiust.

Sij så är allmänn Lag/ at Kaka söker Maka.
D et bor i K iött och Blod; hwern kan dät där utstaka?

1 Or. Finske, med bläck ändrat till Finska. 2 Or. klädes. 3 Or. of, med
bläck ändrat till af. 4 Or. fä. 5 Or. Länspel. 6 Or. Öget.



Är dät då Under wärt/ at wij oB foga hän/
Till dän/ wår Lijka är/ wår kiära liufwa1 Wän?

Hälst mädan oB är undt Magnetens egna Stierna;
E tt ömnigt Stiärne-Glanz en klook Siäl i wår Hiärna/

Som draar ock lyser oB ia widt i fiärran Bygd/
Just dijt wår Lijke2 fins i skiönhet och af dygd.

Dät är så Herrans3 råd. Dät är wårt eget Bästa:
D ät är en gammal Gång at man sig den wil fästa/

Som inn’ och uthe ähr en trogen Glädie Boos/
Som4 troor sin Lekebror och honom sofwer-hoos.

J haen Herr Brudgumme ehr til skiönt Ähre-Minne 
Nu söökt en trogen Wänn; ett Lius bland frome Sine:

En Läkedom mot Twång: en Rot till Glädie D a’ar:
Den Dygd med skiönheet krönt. Sij här tu Lijka paar! #

Ty5 kom du Himmel skiär med all din Lust och Gaman:
Lät Sääte/ Duuk och Disk så signas här tillsamman6;

At rundt om rijkan Korg må glädie-Plantor stå 
Som bära deras namn/ när de sist såfwa gå!!!

Så Qwaad
Jermundur alu-dräng där han giätte sine Getter i daalen.
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DAFNIS.
D E t  är ett gammalt Ord: hwad du dig företager/

Giör Intet utan Råd; att Dig ey Ångra lä’er:
Den utaf Sielf-klook Art i Blinda effterjager

Sitt Påfund; Lyckan hans blåås bort med Wind och W ä’er! 
Jag såg een Jägare twå Hiortar effter fijka:

E tt Wall-barn som där stod/ Sa’e: tag den Ene fatt:
Han Swara: see hur Jag kan fånga twåå til lijka!
• Men han blef effter åt: och Begge bö’en god Natt.
Een Heerde gick i fiohl til sine näste Fränner:

Een skiänkten strax een Kalf: Den will’ han inte haa:
Koon wille han ha med; men Begge Twå i Sänner 

Gaff ingen ty  war Råd; det gifna Gods strax taa.
Nu lijder han der för Spott nog af sine Grannar:

Ty han Koo eller Kalf ey äger i sit Wåld:
Hans Hustru honom Dag och Natt därföre bannar;

Nu går den Stymparen lijk som han wore Såld.
Jag såg Twå Fiskare i Hafsens wilde Wågar:

De hade i sitt Näät een Giädda7 och een Stöör:
Slå Stören först föränn du swaga8 Nooten tågar

Til lands; den Gamle saa: ty  han är Snabb och Föör 
Den Andre Drog ändå: när Fisken detta Kiände 

Brööt han sig ijfrigt uth och gick sin Wäg åt Siön:
Men Giäddan/ ty  hon och åt samma Hålet rände/

Gick genom Kalfwen bort: tag där din arbets lön.
Där ståår Grils Egenråd och stryker sig om Truten:

Och hemma Hustrun har satt redan Grytan på.
Men han kom Been-löös hem med Nooten sönder brutin.

Så går det Den/ som ey wil lyda Gamlas Råå.
Men aldramäst/ Eho gott gammelt Råd föracktar/

När man sig Giffta will; pläär in om N att och Åhr 
Til Ånger-boken9 gå. Förseent man Frid betracktar/

När Styfwe Finger Fem stå redan fast i Håår!

Or. liufe, med bläck ändrot (till liufwef). 2 Or. Lvke. 3 Or. Herrars.
Or. Sen, med bläck ändrat till Som. 5 Or. Tij. * Or. tillsammen;
Or. Giädde. 8 Or. schwaga. 9 Or. -broken, med bläck ändrat till -boken.
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Det Sägier Mången wäll: Orådder iag ey rände 
På bredan Gilio-Bahn: iag sökte på allt Wijs/

A tt giöra mig Bekant; iag nu en Kiäring sände/
A tt tinga på det Gods/ iag tänckte kiöpa/ Prijs.

Nu åter legde iag den Yngre war af Åller;
Hon wiste mästerlig sit Uttaal föra1 fram:

Hon sade Flickan rätt til pricka hwad mig wåller:
Hon förgät ingen Ting at winna Rum och Ram.

Ju mehr hon mödde sig; ju meera häfftig låga 
Uptändes i min Barm: doch genom myken Flijt 

Jag äntlig Stycket wann: men Det iag tänkte åga/
War inte där. Så är på det Folk sättia lijt!

Det war dit Wärcke tyg/ min Wänn som dig mäst rådde;
Hon sade: aldrig du en bättre Piga fåår;

Som bättre Koka kan; som bättre Spann/ och Twådde: 
Som bättre weet gå om med Räfsa och i Skåår!

Men höör: hon wiste grant/ hur’ Ingiäl war til Mode:
Hön wiste/ att hon Huus stå före aldrig lärdt:

Men Släntra Utomgårds med grannas Lars; de B ode 
Allena: sij det Streek hölts Löön och Mödan2 wärdt.

Jag haar och Andra hört de annorleds sig klagat;
Seen de haa trädt uti det stora G i] de-Skrå:

A tt Himmlen hafwer Skäll3; som så haar med dem lagat/ 
A tt Nöjet är sä knapt: och Barnen månge små.

Ey! Dåårheet! Oförstånd man billigt detta kallar:
Är Himmlen Orsaak/ att du Oklo ok t handlat haar?

Du tog doch4 ey ett Ord til Råd utaf de Skallar/
Som mogen Giärna haa: det du lell Skyldig war!

Den största Wijsheet5 är: ey på sig sielfwan lijta;
Men sökia Råd hoos den/ som högsta Rådet är;

När Kiättians Folck/ som sig om Lust alleen beflijta/
Till Ryggia Löpa må med deras munds begiär.

D et Liufwa Eckta-band aldeles wil ey hafwa
E tt twunget wärck: ia will och knytas utan list:

D et lönska Bröllops-bund/ som Lustans Bastug-lafwa 
Besluter/ offta är meer owist än som wist.

Beskedligt gå åstad/ när Gifte-tancken faller
I Hugen/ det är bäst: och Himmlen frågas will:

Seen när des wijsa Råd dig nådigt där til kaller/
Tag då Mod raske Swänn; och tala dristigt Till.

J begge6 Himmla-Barn/ som nu til samman paaras/
Som J med Gud begynt: så lärer Himmlens Nåd 

Ehr’ hugna7 Rijkelig: där som Hans Bud förwaras/
Där feltes aldrig änn des Under samma Råd.

Du Högsta Kraft/ som will bekröna med all Heeder 
De Fromma uti Tijd: iag detta af Dig beer 

A tt denna Äckta-Säng/ den din Hand sielf8 tilreeder/
Må städze grönskad stå på gammalt Swänst maneer.

Stämde och in med således 
Jesper Fååra-wård 

Bygde-baarn i Sunnan Skoog.

CORIDON.
jA g  är en Speleman i Skogar och på Heeder;
Min Feela alt mit Fää9 uhr Skogen hemåt leder:

Jag håller henne Kiär och wörder hennes Röst;
Ty när iag Eensam går är hon min Enda tröst

1 Or. före. 2 Or. Möden. 3 Or. Skull, med bläck ändrat, troligen till Skäll.
4 Or. dog. 5 Or. Wijscheet, med bläck ändrat till Wijsheet. 6 Or. begga.

7 Or. hugne. 8 Or. Handsielf. 9 Or. Fåå, med bläck ändrat till Fää.
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Jag kallar henne Wänn den bästa iag kan finna/
Med den iag ofta plää och gode Wänner winna:

Nu ned wed Siöga-Strand/ nu på en Backe gröön 
Är hon m itt Tijdfördrijf/ min Hugnas rijka Löön.

Jag låter Andre gå och/ hwart dem lyster/ fara/
Som Älskogs Plåger haa/ och wilja Giffte wara:

När iag på Feelan1 min får kiärligt gnida på2/
Då haar iag framför alt m itt Hiärtandes Åtrå.

Men händer mig den Sorg/ att een Gång Strängen springer; 
Så knyter iag een Knut än då med Twefålt finger;

Och stämmer åter up i Grund och grönan Daal/
Så att der tystnar wed den liufwa Nachte-Gahl.

Och fast Han än så sött wil siunga för sin Piga;
Så lååter änn een Gång så wäll/ tycks mig/ min Giga.

Pan på Skalmeian sin nu inte blåsa tör/
Seen han hört hur min Sträng sig glad och glättig giör. 

Men hwad? Hwem hörer iag sig där så sackta ruska? 
Hwem lurar på min Sång? hwem tittar uhr den Buska. 

Dät är wäl/ Satyr/ du; min Konst du doch ey stiäl:
Mit Spell iag lofwa will; ligg du där länge wäl.

Sij då den naakta Pillt som med skarpt slijpte Pijlar 
I Lustig Listigheet går kring/ och aldrig hwilar/

Steeg fram uhr Buskan snällt och effter Siäcktan tog; 
Och wille skiuta: Men när han såg att Jag log;

Saa han; du Leekare/ som så kan ensam spela/
Jag skonar dig i Dag; stryk du man på din Feela:

I dag giör iag dig till en Bröllops Speleman/
D et iag siälf Lagat till: där spörgs först hwad du kan;

E t Gästebud har iag i Grannelaget stiftat
Kom snart: tag Felan mäd: på dig iag länge syftat.

Där skal du spela up en wacker Brude Sång/
Ty Brudgummen/ står nu med Bruden sin på Språng. 

Med Häpnad swara iag; iag kan ey andra Wijser/
Än de där med hwar Dag iag Fåår och Fä3 af spijser:

Men äntlig om iag kan ett Öhlstop få föruth 
Så4 haan i för en Gång wäll hört den Norska Knuut. 

Uppå Midsommars N att hans Feela Liufwast klinger 
Upå MiBommars N att Han spelar och han springer;

Fast Natten korter är/ des kringare han draar:
Kling; kling; jo nu skal gå; friskt up för Moor och Faar. 

Så länge Jorden står och Himmlens-Ring sig swarwar 
Så länge Pommerland på giöddan5 Åker harwar 

Så6 länge Oxen går och flämtar under Ook;
Så länge Grijpswald weet att stafwa någon Book;

Så länge i wårt Sund den färska7 Sillen leeker;
Så länge någon gläds wed Wijn och späckte Steeker;

Så länge Swänn och Möö sig paara Twå och Twå;
Så länge i wår Bygd trijfs GiäB och Dufwor blå;

Så länge skall ert Namn uphöjas af min Wijsa/
O såta Brude-paar/ ehr gifwe Himmlen Lijsa

Och Gudars Frögde-Lust och långsamt Daga-Taal;
Ehrt hela Lefwerne det kiänne intet Qwaal.

Och som iag blifwen är ehr Speleman och Gäster;
Så hafwe förr ehr Sool sin upgång uti Wäster;

Och förr skall Oder-strööm moot sine Kiäller gå/
Förr än ehrt Lof-ords Roos et Ände mål skall få;

Tack Knuuter Astril saa: iag önskiar och det Samma;

1 Or. Ferlan, med bläck ändrat till Feelan. 2 Or. pa, med bläck ändrat till på.
3 Or. Få, med bläck ändrat till Fä. 4 Or. Sa. 5 Or. giädden, med bläck ändrat
till giöddan. 6 Or. Sa, med bläck ändrat till Så. 7 Or. fräska; över rä en
bläckplump, troligen avseende ändring tjll färska.

8 — 40155. Samlaren 1940.
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Jag märker/ Heerde/ du har hafft en lustig Amma. 
En annan Midsommar skall du och hiälpter blij 
Då spörgs först om du kan stå som den Gamle bij. 

Sist Qwad
Knuut heele i Nordan skog.

2 .

Wunder-Macht | Der L I E B E |  dargestellet | Auff den | Ehren- 
und Frenden-Tag | Des Königl. Cammerirers | Hrn. E rn esten  
Th.il-1lemanns/1 Als Derselbe I Ein Löbliches und Gliickliches | 
Ehe-VerbiindniB | beschloB \ Mit Seiner verlobten wehrten Braut/ | 
Der Hoch-Edlen/ und sehr Tu-1 gendsahmen FRAUEN/1 Frauen/ i 
A. M. Spalchavern/1 In Strahlsund/ den 25 Junii 1696. | Von | 
Einem GutEn Freunde des Braut-Hauses. [ Strahlsund/ gedruckt 
durch seeligen Michael Meders Erben.

D l e  Du noch Einsahm schläffst; O Jugend dieser Erden 
Komm; trähte näher zu: Dir soll gezeiget. werden

Ein. Wunder-Werck der Zeit/ so diese weite Welt 
Klug machet und Verblendt: Verkehret und Erhält.

Es ist der heisse Trieb der Wunder-reichen Liebe:
Der bald in einem Nu die Perlen machet triibe;

Bald wieder zieht empor ein ungeschicktes Ding 
So ändert sich behend der Liebe Wechsel-Ring.

Was Erde/ Luff t und See kan f ii hlen und nicht kennen;
Was der Stagyren Ruhm merckt/ und weiB nicht zu nennen: 

Die siiBe Noth/ so auch den Winter setzt im Brand/
Ist noch durch keinen Mund/ noch kluges Buch bekandt. 

Und dennoch ist kein Land so Raw und Wiist befunden;
Und kein so wildes Volck/ das sich hat unterwunden 

Dem schönen Ungeheur im Grimm zu wieder seyn 
Vom breiten Silber-Strohm/(*) biB den besoffnen Rhein.

Von Peru biB Madril/ von Madril biB nach Chinen/
Ist kein so grausam Thier den Menschen je erschienen/

Vom kal ten Lappen-Land biB an den Hottentot 
H at man noch nie gesehn so eine freche R ott’/

Die dieser strengen Gluth hat können wiederstreben.
Es muB sich EiB und Schnee allhie gefangen geben/

Und wird ihr kalter Frost in Flamm’ und Feur verkehrt/
So Land/ ja Sand und Strand mit Fruhlings-Friichten mehrt. 

Die Zepter wandeln sich: der Eine geht zu Boden;
Der Ander steigt empor: Es ändern sich die Moden:

Doch eine Mode ist/ die nicht ihr’ Weise läst:
Das Freyen das hält Stich; und bleibet Läder-fäst.

Der kleine Wunder-Knab/ so Pfeil und Köcher fiihret/
Wenn er sein Gold-Gewehr nur einmahl hebt und riihret 

So muB der Sonnen-Pracht ihm zu Gebote stehn:
Und seiner Mutter Wieg nach seinen Willen gehn.

Er wird gantz nackt zu seyn getichtet und gemahlet/
Weil sein Geschutz’ auch in der nassen Tieffe strahlet:

Und weil die Mutter ist von dannen r’auB gebracht 
So steigt er selbst hinein mit Waffen und mit Macht.

(*) Rio di Flata.
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Mit wichtigen Harpun kan er den Wall-fisch schlagen/
DaB er die heisse Pein weiB nirgends zu ver jagen/

Eh’ er/ wie schwer es geht/ tieff auff der saltzen Bahn 
Erreichet seine Braut/ und klagt ihr solches an.

Der fluchtige Delfin kan sich demuthig bucken
Vor seine Bett-Freundin/ und machen krummen Bucken:

Die Muscheln reichen hin aus Freundschafft-UberfluB1 
Ein-ander auff dem Sand den stummen Liebes-KuB.

Ja auch das Wasser selbst verbleibt in seinen Qwellen/
Pflegt sich zu ihren Sitz hinwiederum gesellen/

Alida es gantz versiiBt vergnliget sich vergoB;
Und ging mit Fluht und Nahm’ in Meeres weichen SchoB! 

Seht wie das treue Paar die keusche Turtel-Tauben 
Ein Hertz und auch ein Nest inbriinstig sammen-schrauben: 

Die Unschuld der Natur; der Liebe Redlichkeit/
Die halten einsgesinnt so angenehmen Streit.

Der Adler/ so wol eh’ den schnellen Blitz getragen;
In wessen Hertze Raub/ Mord/ fechten und sich schlagen 

Stets wiiten: da er trotzt; er hat den Sieg allein;
MuB er dennoch zum Raub der zarten Liebe seyn.

Der Löwe in dem Wald spielt da zwar Herr und Meister/ 
Doch weiB die suBe Brunst zu zaubern seine Geister/

Sein brullendes Gethön/ das auch die Felsen schrecht 
Läst hören/ daB der Strahl sein hartes Hertze brecht.

Es murmelt mehr der Beer vom guldnen Pfeil geschoBen/
Als wär’ er auff der Jagd mit Lantz und SpieB durchstoBen. 

Verliehrt der Tyger nicht sein Grausam-seyn und Larm/ 
Und nimmt mit rauhem FuB sein buntes Weib im Arm? 

Auch sind der Felder Schmuck/ die Bäume selbst verliebet/ 
Das stille Sammen-seyn bey Ihnen meist sich iibet:

Der Weinstock wil den Ulm umb armen gantz und gar/ 
Und ihn beschatten schier mit seinem griinen Haar.

So wissen Palmen auch ein ander zu bewirthen:
So lebet Asp mit Aesp; So kiiBen sich die Myrten:

So findet Eich bey Eich der ihre Stämme zählt:
Der eine Ellern-Baum dem Andern sich vermählt.

Was mehr? Der harte Fel B im steinigtem Gefilde/
Der fiihlet/ auch den SchuB: und fiihret auch im Schilde/ 

Was Lieben auff sich hat: kans Eisen auch wol seyn 
Von dem Magnet? Es kiiBt begierig diesen Stein.

Des Steines Auge stets den Himmel-Punct beschauet/
Es scheint; der Nord-Stern selbst hat seinen Geist gebauet; 

DaB er die harte Brust ihm wendet immer zu:
Die Kälte ist sein Kost: der Nord-Wind seine Ruh.

Kan nun der Liebe Hand die gantze Welt erhalten?
Kan so ihr sanffter Wind die heisse Noht verkalten?

Kan wieder ihr Gewalt bestehen keine Macht?
H at Ehre kein Bestand in Gleichung ihrer Pracht?

Regiert Sie so die Luff t / im Meer/ und steilen Grunden?
Wo wolte man sich den Gluckseeliger befinden/

Als wenn man Rosen pfluckt weil noch der Lentz ist da? 
Und daB man Freyen geht/ weil man kan haben JA?

O! Schönheit/ Edler Schatz! du bist wie die Laterne/
Die unsre Jahre ziehn als Schatten-Werck von ferne!

Sie gehen Beide fort: die Blumen unsrer Zeit 
Verzehren auch zugleich der Bluhmen Lieblichkeit.

Wie Klug ist der/ der in der Liebsten weichen SchoBe/ 
Weils noch vergönnet wird/ bricht manche keusche RoBe; 

Verbliihet so die Zeit: vergniiget Die ihm liebt;
Und ist zu Frieden mit Dem/ was der Himmel giebt!

Or. UberfluB.
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Wie bald verstreichet hin der Tag der schnellen Jugend:
Man kan verlohrne Lust mit Guth/ noch Geld/noch Tugend 

Einlösen: Und so bald die griine Zeit vertritt;
So folgt die greiBe Rew mit gar zu schwachen Schritt.

So kömmt im starcken Drab die Faulheit vieler Jahre/
Und unser Haut bepflugt; und farbet uns die Haare:

Stellt nun der Liljen-Glantz sich bey den Schläffen ein/ 
Verliebt kan man den woll/ doch nie Geliebet seyn.

Wer so in Zeit der Zeit ein kaltes Hertz getragen/
Und diese Zucker-Freud’ aus seinem Sinn geschlagen;

Der Schnee so ihm zuvor auff seiner Seelen lag/
Der fällt ihm auff das Haupt in seinem alten Tag.

O! Thorheit-reicher Geist! mit dem so weit gekommen;
Der durch Selbst-eigne Schuld ihm Muth und Blut benommen: 

Der ihm verkohren hat die gar zu späte Frist/
Da nichts zu Lieben mehr vor seine Schwachheit ist.

Der Himmel hat uns hie das Lieben eingegeben/
Dadurch wir Selbst/ ja auch die Affterwelt muB leben:

Die Seele die nur nicht auff Lieben ist bedacht/
Die Lebt nicht. Wo sie Lebt/ ihr Leben sey verlacht!

Ihr aber/ Werthes Paar/ ihr wisset recht zu Lieben!
Wenn Andre/ die ihr Angst noch trägen/ sich betriiben/

Solt Ihr Exempel seyn; und zeigen Jederman/
Was doch das Zarte Kind die Stoltze Liebe kan.

Lebt woll/ Verliebte Zwev/ Ihr Hochzeit-Angedencken 
Soll diese Regung stets in unsre Adern seneken;

DaB KuB Gekiisset wil/ und Ernst beym Schertze seyn;
Wenn man den siiBen Bund so sanffte gehet ein.

Wir aber/ die Wir noch auff griinen Zweigen gehen;
Die wir den rechten Grund der Freude nicht verstehen:

Wir miissen bey der Zeit uns schicken in der Kunst;
Weil noch der Himmel selbst uns bietet treue Gunst:

Weil man noch Vorraht hat der theuren Honig-Schätze/
So hört was Venus hie uns giebet vor Gesetze:

W er z w a n z ig  J a h r  a ll h a t / u n d  b ifien  J a h r  u n d  T ag  
N ic h t  fr e y e n  w il/ s e y  fern  v o n  d ie se m  B r a u t-G e la g !

3.

Die | In der Wahrheit | Erworbene | Doppelte Gluckseelige Un- 
sterbligkeit | Der weiland | Hocbgebohrnen Frau Gräffin | Fr. EVA  
SOPHIA  | von Mellin/1 Gebobrnen Freyin | Yon Inn- und Knip- 
hausen/ [ Des | Hocbgebohrnen Grafen und Herrn/ | Herrn | Jiirgen  
von Mellin/1 Ibro Königl. Maj. zu Scbweden böcbst-be-1 trauten 
Rahts/ Feld-Marscballs und General-\Gouverneurs iiber Pommern 
und die Herr-|scbafft WiBmar/1 Liebwebrtesten Frau Gemahlin/ | 
Auf | Dero Hohen Leich-BegängniB Tag | Den 27 Octobr. 1707. | 
Zum Zeicben demuthigster Pflicbt j Mit Wehmutb dargestellet | 
Yon | G. E. D. | Alten Stettin/ gedruckt bey Gabriel Dablen/ 
Königl. Regier. Buchdr.

V O r Alters als einmahl Aurora Rosen, zehlte
In heller Glantz und Pracht auf ihrem giildnen Thron/ 
Sah sie den Jungling gehn/ des Laomedons Sohn;
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Gewann ihn lieb; und sich mit ihm auch bald vermählte. 
Alsdann bath Tithon eins sein Lieb die Morgenröthe 

Umb die Unsterbligkeit; Sie sagte: Liebster mein/
Wollan; Es sey darumb: Du solt unsterblieh seyn!
Wie freute sich sein Geist? Wie laut klung seine Flöthe? 

Die Jahre lieffen hin/ und Tithon mit: indessen
Wurd’ er alt/ steiff und schwach; die gar zu lange Zeit 
Verändert Krafft und Muth in Unvermögenheit 
(Um b im m er ju n g  zu  se y n  d ab ey; H at er vergessen 

Die Göttin anzuflehn) dr umb kriegt er neue Sinnen 
Auf seinem alten Tag; Bath also noch einmahl:
O! Schönste/ sprach der Mann/ die auf dem Himmels-Saal 
Hast deines gleichen nicht/ komm’ ändre dein Beginnen. 

Und meinen ersten Wunsch! jetzt bin ich satt von Jahren/ 
Und nicht mehr der ich war/ da ich so manche Nacht 
Mit dir in susser Freud’ und Liebe zugebracht:
Mach daB ich sterben kan; laB mich in Friede fahren!

Mein Hurtig seyn ist hin wie strenge Wasser-Fluthen;
Geflogen wie der Wind: Der Zeiten schneller FuB 
H at meines Lebens Lust verkehret in VerdruB!
WaB ich itzunder bin war ich mir nie vermuthen.

Drumb brich den ersten SchluB/ die Thorheit meiner Jugend: 
Unsterblieh seyn ist mir nunmehro eine Last/
Der Todt hat gar zu lang auf meine Stund gepast/
Ich traue deiner Macht/ und kenne deine Tugend.

Mehr könte Tithon nicht: mit Wehmuth gantz umbfangen/ 
Sah ihren Liebsten an die purpur-rothe Frau:
GoB reiche Thränen aus/ gleich wie der Morgen-Thau; 
Gewehrte endlich auch dem Alten sein Verlangen.

Er ging alsbald zur Buh: und sie aus grosser Liebe 
IB’t mehr kein Morgen-Brodt; Abdancket’ ihren Koch;
Und bis auf diese Stund beweint sie Tithon noch;
So wol wenns heiter ist/ als wenn der Tag kommt triibe! 

Dis war der eintzigste/ von dem ich je gehöret/
DaB ihm Unsterbligkeit ist worden zugesagt;
Und gleichwol hat zuletzt die Gab’ ihm nicht behagt!
So blind/ O! Sterbliche / so sehr sind wir bethöret!

Wie mancher unter uns wiinscht ihm nicht Tithons Alter/ 
Gedencket aber nicht der Plag’ auf aller Arth/
So sich genau vermählt mit einem grauen Baart:
Drumb ordnet alles wol der grosse Welt-Verwalter!

Ist denn Unsterblieh seyn auf Erden nichts als Jämmer?
Und Sterben (wissen wir) der grösseste Gewinn?
Wer sehnet sich denn nicht nach seinem Heimath hin:
Und läst den schwachen Leib ausruhn in seiner Kammer. 

Gluckseelig tausend mahl/ die von dem Staub der Erden 
In steiffer Zuversicht auf GOtt geschieden sind;
Sie ruhn in GOttes Hand/ da nie ein Todes-Wind 
Ihr Freude riihren kan: Ihr Lust wird ewig wer den!

In der Glucks-vollen Beih’ lebstu mit höhem prången/
O! Heldin/ reich an Gnad vor GOttes Angesicht!
Der wir itzund begehn die allerletzste Pflicht 
Mit traurigem Gemiith; mit Thränen auf den Wangen. 

F ra u  Gr äf f i n  hoch von Ruhm/ von Tugend und von Adel/ 
Dein Wandel soll der "Welt ein klarer Spiegel seyn;
Da Lob und Ehren-Glantz wie Diamanten-Schein 
Dein gantzes Leben hell bestrahlet ohne Tadel.

Drumb soll dein edler Sinn von uns seyn hoch-gepriesen/
So lange Sonn und Mond und guldner Sternen-Heer/
Des Himmels schöner Schatz/ erleuchten Land und Meer! 
Dadurch die Schuldigkeit und Treue wird bewiesen.

Hier ist Unsterbligkeit in voller MaaB zu finden;
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Der Seelen nach bey GOtt: und in der Frommen Mund 
Verewiget zu seyn/ das macht die Tugend kund!
Dis könte Tithon nicht des Königs Sohn ergriinden.

Sö lebe ewig wol/ Unsterbliche! dein Leben
Ist uns geschrieben fest in Felsen und in Stein:
Das Hertz/ das in uns pufft/ soll Obelisken seyn;
Die bey der Nach-Welt dir ein neues Leben geben.

Doch wer kan ohne Schmertz den letzten Abschied1 nehmen 
Von der man alle Gunst und Giitigkeit gehabt?
Ich seh’ das gantze Land/ das du so offt gelabt 
Mit dein er Lieblichkeit/ itzund sich hertzlich grähmen.

Die Oder traurend sagt: als meine Grä f f in  lebte/
Ging ich gantz bundt gekleidt: Der Boy mich itzt bedeckt: 
Tollense weinet laut; und war so sehr erschreckt/
DaB ihr bis auf das Marek das Hertz im Leibe bebte!

Der Hirten schöner Klang/ die Pfeiffen liegen nieder;
Es ist kein Muth mehr da: Mit ihrem Tantz ist aus:
Der Wald verbleichet gar/ und ist nicht mehr so kraus!
So viel vermögen dort die herben Klage-Lieder!

Ein Schäfer in dem Feld/ der sich genug gewrungen/
Schnitzt auf der Biichen einst/ so bald er schöpffte Muth/

: Und was er schrieb das klung auf seiner weise guth;
Jetzt ist es durch die Bind’ und bis ins Holtz gedrungen:

So lang’ in K l e m p e n o w  die Pracht der schönen Wiesen 
Ist unsrer Augen Lust/ so lang als eine Bluhm  
Gedeuet da/ soll bliih’n der Gr äf f in  Lob und R-uhm/ 
Tollense merck es auf: so lange du wirst fliessen!

Du aber tapffrer Held/ und Vater unsrer Landen/
Gehab dich lange wol dem Vaterland zum Schutz:
Leb’ iiber Tithon hin dem Neider selbst zum Trutz/
Ob gleich dich schmertzen sehr die itzt zerriBne Banden!

Hier schwieg der Schäfer still. Tollentze dar entgegen 
Hub ihren Kopff empor mit Schilff gantz umgehiillt/
Und sprach mit heisser Stim: Dein Wunsch der werd’ erfullt! 
Am Leben unsers Herrn ist uns zu viel gelegen!

Or. Abscheid.


