








Lyck o Hjul /

Eller en Ny och Lustig

KA S T B O K,
Hwamti man uppä 50 Lustiga Fragor, medelst Twanne Tar-

mngar, kan uppstnna allehanda qwicka och roliga Swar,
som uti Samqwäm ibland goda wanner, icke ringa

lust och nöje förorsaka kan.

Wiborg, tryckt hos Anders Cederwaller, 1318.
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Till den Gunstige Läsaren.

Kast-Bok, eller sa kallade kycko«Hjul, kan man hwarlen af nagon särdeles nytt«
berömma, ej Heller för nagon wisihet, samt de infallande Ewarens ornggelighet mropa, emedan
tilltommande härdelser icke härröra af Törningens omhwälfwande, utan af den Hö.sias siickelse;
Dock likwäl är jag blefwen föranlnten, att läta densamma af Trycket utkomma, endast och alle«
«asi dem till nöje, som till Icdsamhetens afböjanbe intet högre astunda, än hwarjehanda tidoför-
drif. Warandes jag jcmwäl sa mycket mera dertill föranläten, som ätstillige gode tvänner, hwil-
ka detta Werket sett och det tjenligt sunnit, till lusiige Eamqwams förnöjclse, hafwa detsamma
rekommenderat och mig inrädt, att läta det uti offenteligt tryck framkomma. Hwarwid ,'ag ock
häller före, att säsom icke allenast alle Lärde päsiädt, utan ock hwar man ännu mäsie t esanna, d?t
bäde sinne och kropp altförswaga äro, att oupphörligen siöta och föresia de alfwarsamma och nöd?
wändiga syslor och besiällningar, efter som ock den wise (52 to, dem wid en alt för härd upp,



Hand boga förlilnar,som lätteligen kan sönderspnnga, warandes jemwäl derutaf, den aldrawifasie
ibland menniskors bam twungen att bekänna, det alfwar hafwer sin tid, och stamt sin tld; Altsa
hafwer ock alltid ibland wackert och hederligt Folk blifwit eftertänkt, pä hwad sätt allehanda tids>
fordrif lofiigt och utan förargelsc, mätte ansiällas, hwilket särdeles hos den arbara Ungdomen ät
sä mycket nödigare, som den mcdelsi otalige retelser och läckande, till wanartige tidsfördrif, lätte-
ligen kan förledas: ibland hwilka säsom Kort och Tärning icke de minsia aro: hafwer man warit

derpa, hum det sednare icke till och Spelande/ som, ty wärr! dageligcn ster,
«lan pä ett lofiigt sätt mätte brukadt blifwa, som utaf bestrifning inhämtas kan. Man

wlll för öftigt lata Boken sself, mcdelsi dest roliga Fragor och Swar, göra sig hos den
bcuäg::e Läsaren rekommenderad.



Underwisning om Kaastandet.
tager man en Fmga utaf de 5o upptecknade, aktandes grant, hwilken

hon i orbningen är, och uppletar dermed ett Hjul, som mcd samma Nkmmer be«
tecknadt ar. Sedän kastar man med Törningarna och uppletar talet af kasiet,
uti samma Hin!. Den Nummer som i braddm just öfwer de-ta tal siar, utwi«
sar en af fyrkanter, som med Planeternas och Koi.sieliationernas ncunn
nasi efter Hjulm följa. Nedantill, nti samma fyrkant, stär en annan Nummer,
hwilren wisar pä hwad blad Swaret ar till finnandes, och när Bladet ar
uppletädt, synes Swaret wid samma som u:an nled Törningarna la-
siadt; säshm till erempel: lag begör weta den 22.dra Fzägan: Om jag blisi



wer M eller ej? Hwarföre jag och upplelar det 22.dra Hjulet; nu kastade jag
med Tärningarna och finge 5, och söker fördenskull «nuti Hjulet Numro 5 upp,
hwaröfwer utl hsädden siär en annan Nummer nemligen 61. Dermed gar jag
till de sma fyrkanterna, som bak efter Hjulen siä, der den 6i.sta,
hwilken med namnet betecknad ar. N:o i«Z, som nederst i samma syr«
kant finnes, wisar pä hwilket blad Swaret siär,' hwarest jag nst. upplemr den
Numren jag med Tämingarna fick, nemligen 5,' sä ser jag delta Swar: En
dajelig husiru fär du, men alta henne.



Nagra Lustiga Fragor.
i. Om du din Rättegängssak winner?

Om den fdrreste Personen kommer med helsan hem?
3. Om du din resa lyckeligen ändar?
4. Om du ditt företagande werk lyckeligen fulländar?
5 Om du blifwer walkommen dit du resa will?
6. Om barnet ar ditt eller ej?
?. Om fiickan är mö eller ej?
z. Om du dör fattig eller ril?
9. Om den du tänker pä haller Med big troligt eller ej?
ic>. Huru länge du dröjer, förr an du gifter dig?
11. Hwilkendera af ögta Folk den andra öswerlefwer?
11. Hwad lycka ett nysödt Barn hafwer?



»G. Om du warder lyckosam uti ditt frleri?
Om du lange fär lefwa och blir i din älder lyckosam?
Hwad gör eller tanker Fästmön i FästmanS fränwaro?
Hwad din dröm mände betyda?

15.
«6.

Om det du tänker sker eller ej?I?.
Om det Giftermälet, som talaS om, gar fort eller ej?
Om Fastman dör förr än Fästmön?

18.

19.
Om du kommer till ära och blifwer befordrad?
Om du fsr Barn, eller huru mänga?

22.

»I.

»2. O m du blir gift eller ej?
23. Om den du älskar gör dig det samma igen «ller ej?

Om du bekommer den du. af hjertat älfkar?24»

Hwad du för en Hustru»5
26. Om det ar rädeligt att fria till den dig ligger i sinnet?



Huru mänga Hustrur enom äro Keskärda?
Huru mänga Man enom aro beskarde?
Till hwad en af naiuren ar benägen?
Om du winner pä spcl?

2?.
2 8.

29.
30.

Pä hwad rum du dör?31.

Hwad lycka Qwinnan för med sin Man?

Hwad dig för en Man ar bcskärd?
Hos hwad folk en ar bäst antagen?
Om dine wanner aro dig trogne?
Uti hwad del af «rerlden en bifwer lyckoftm?
Hwad barn det hlir, Gotze eller Flicka?
Med hwad boskap eller kreatur du basta lyckan hafwer?
Huru din tillkommande Fösimö larer se ut?

22.
33.

Z4.
35.
36.

3?.
38.
3p.

Huru den Mannen ser ut, som du fär?4»'



Pä hwad sätt du aldra wisiast kan blifwa rik?
Af hwad färg klader ansta enom bäst?
Om det, en Ungkarl sager dig, är af allt hjerla talt?
Om din Käraste är sä riktig, som du efter anftendet inbillar dig?
Om du säkerl kan lita pä lungfruns Ia?

41.

42.
43.

44.
45.

Hwilket ar rädligare för dig, att fria lill en lungfru eller iill en Enkä?
Af hwad Ölsinne henneS Man blir? . .

46.

47.

hwad dyZher lungfrun är aldra fullkomligst?
Hwad det blir utaf den Sonen?

48.
4Y.
5o Om det blir wackert wäder när du skall resa?
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Vulcanns.

2. Md wäl och ofta, om du will dina domar winna.
3. Om du reser öster ut, fär du god lycka^
4. Ingen utaf dine wHnner förutan fem ars dig lrogne,
5. HoS gamla wänner är du wäl antagen.
6. En ung och hjertans from Man skall du fä»
7. Glad och nöjd stall du lefwa med dm Man.
8. Du dör der du pä ditl yttersta wistas.
9. Om du sillan spelar winner du mäst.
i2< Din natur är att älsfa och kurtisera.
ii. En wältalig och lärd Van är dig beskärd.
i,. En däjelig och from Hustru siall du fa.^
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, ?aro26

2. Barnets moder är arlig, och diit agta barn ar det.
2.. Du blifwer mycket walkommen, om icke illa.
4. Ulaf ditt arbete hafwer du ingen heder eller hugnad.
5. Denna resan kan intet wara mycket lyckosam.
6. Om den personen sig i.nägot fall ej uppehäller, kommer han snart igen.
7. Bruka Fruniimmers förbön sä Winner du.
8. Alltid mer och mer skall du älsia honom.
9. Du dör ej i dit hus utan pä en resa.
io. Om du spelar, pä sidstone Winner du.
11. Till gifmildhet och modighet är du benägen.
12. Män mäste du gifwa dig lillfteds, ly du fär inga fier.



8«I.
2. Den warder du lyckeligen och wal ändandes.
2. Den förresie Personen kommer oförtöfwadt igen.
4. Du mäsie mycket waka och arbeta, om du will winna.
5. Bo hwar du hälst behagar, der har du bästa lyckan.
6. Wänner hafwer du nog, som synas wara, men fc> sanne.
7. Hos olarl folk ar du antagen
8. En god hushällcre som du, men temmcligen ond.
9. Han siall sämjas med dig som hund och kaiten.
iO. Du dör i Stockholm.
ii. Afwergif spel aldcles, och gör nagot battre.
12. Du är begifwen att rida, tornera, och efter dansa.
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N^rllsuynz.

2. Blif hellre tzemma, ty du blifwer intet synnerligen wälkommen.
3. Far fort, ty du fär uti detta ditt w«rk god lycka.
4. Din resa blifwer god och lyckosam.
5. Wid ett godt sörständ kommer han igen.
6. Du Winner din Rättegängsftk.
7» Tro honom som minst talar, de aNdre lät fara.
8. Hos unga och gamla är du för din munterhet wal antage».

Dig är beskärd en gammal Man som ej pä Lutan spela ta«<9>
50. Wal och i ro fkall du lefwa med din Man.
31. Uti främmande land -dör du.
iZ. Bu hafwsr ingen lycka p» spel.
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H^ollo,
». Innan fyra sr skall du gifta dig.
3 Han mensr godt med dig, se till att du blifwer i Hans wanffäp.
4. Pä ditt yttsrsta warder du mycket rik.
5. Om denna fiickan är mö, sä är det emot hennes wilja, iy

deraf. hon är ofla sjß

s. lag fruktar att barnet är icke ditt^
?. Förer du nägot med dig sä blifwer du walkommen.
8. Blifwer begynnelsen pä ditt arbele god, sä blifwer ock ändan
9. Den resan warnar dig för en sior olycka.
10. Den förresta Personen kommer räppcligen igen»
11. Om du will winna,, stall du wäl underwisa Domaren.

Du dör med stor ära hemma i ditt hus..
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Qratise.

2. Det ar ett halsosamt lefwerne, länge och i stor wördnad.
Mannen dör ifrän henne, men hon far äter igen Fastman.

4. När dig behagar, sä far du gifta dig, ty du ar wal emoilagen.

5. Han ar dig huld och icke salst.
6. Mycket lyckosam och nöjd dör du.
7. Emot sin wilja har hon fin lungfrudom bewarat.
8. Nar du fick henne war hon mö, och detta barnet ar ditt.
9. Du allena blifwe, walkommen, men haf inga fiere Gaster med dig.
12. Ditt werk gär dig wäl i hand.
ii. Om du kan, täder jag dig att resa.
12. Om honom icke sjukdomar förhindra, lommer han snart igen.
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Fu^iter.
» Hon ar Mö, dajelig och hedersam.
3. Om du allena hafwer älskat henne, ar barnet ditt aNena.
4. Du blir wänligen antagen, men wet omant alt resa hem.
5. Om du ar rättfärdig i ditt werk, blir det wäl fulländadt.
6. Denna resa är big lill stort gagn och nytta.
?. Ester nögon olycka kommer han med helsan hem.
8. Sannerligen, domen siall wara dig emot.
9. Norr ut bestär din största lycka.
ic>. Tro ingen wän förmyckel, fä äro i denna tiden lrogne.
ii. Hos lärdt folk ar du icke synnerligen wäl antagen.
12. En ertra ordinar braf Karl är dig beskärd.

7

79



vH I^uua^
». Den förresta Personen kommer nappeligen igett^
Z. Med stor möda Winner du din Rättegängssak.

4. Hwart ut du ser blifwer du lyckosam^
5. Tro ingen som har rödt fkägg och här.
b. HoZ unga Man- och lustigt folk är du bäst antagen.

7. Dig är en hjertans Man beftärd, försumma dig ej, häll fort.
z. Res till Tyftland, der far du god lyM.
9. Owän regerar mer än wanskapen, och är ingen trohet ibland wanner.
io. Res först en göng till Thunaf sedän blir du lyckosam.
ii. En wän ibland alla är dig trogen.
12. Hos högt och förnämt folk är du wal antagen.



I»o11ux.

2. War wist uppä att karleken warder dig gunstig.
3. Detta Barnet är beskärdt ära, rikedom och langt lif.
4. Husirun dör ifran Mannen.
5. Om du ej snart fär den du will, töfwar du länge.
6. Hon är tämmeligen näswis, se dig wäl före.
?. Rik dör du och lemnar dina barn efter dig rika.
z. Hon är mö, dock emot sin wilja.

9. Detta är ditt egit Barn mäsiadels.
!°. Efter man hafwer ditt goda att njuia, är du wäl antagen.
ii. Det wore böttre att du tog dig ett annat arbete före.
12. Du stall resa och aterkomma med god helsa.
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Z2 kastoi'.
2. Den personen ar big inlet falsk.
2. Om du ej ditt lefwerne ändrar, sä dör du fattig.
4. , Hsn ar mö, ren och ärlig alt öfwer ballet.
5. Af dig är hon hc.fwande, fast än skulden kommer pH en annan^
6. Man hafwer dig kär, och du blifwer wälkommen.
7. Bed och arbeta fiitigt, sä gär dig lyckligen och wäl.
8. Uppä denna din resa se dig wäl före.
9. lyckligen och snart kommer han igen.,
ic,. Fär du en god dom, sä winner du saken.,
li. Din största lycka bestar i Swerige.
12. Begif dig lill Hofwet, der far du lycka för din kärlek siull.



2. lefwer du länge, sä blifwer du gammat och dör rik.
2. Denna Flicka är född under Veneris Planet, Brudgummen kan intet nytt lära

henne pa Bröllops-afton.
4. Gif dig tillfreds, ty Barnet är ditt till hälflen.
5. För ditt ostadiga sinne är du icke mycket wälkommen.
6. Försiar du det arbetet wäl, sä mä du angripa det/ eljest icke.
7. Denna din resa gär dig efter egit begär.
8. Ned lifsfara kommer han hem igen.
9. Du anwänder din omkosinad ftfängt; ty du tappar.
iQ. Hos ditt egit folk är du bäst antagen.
ii. Du fä en yrkopp, som ogarna försummar gäsiabub.
i2. du fiilig och ärar din Man, sä str du god'lycka.
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vH 3aturnus.
«. Den Husirun öfwerlefwer Mannen,
g. Emot din wilja blifwer du fnart gift.
4. Den Personen är dig intet gram.
5. Du dör hwarken fattig eller rik.
s. Flickan är icke mö, ändock hon synes hedersam.
7. Barnet är alt diit, sa nar som pä en fot och wansira lillfingret.
z. För din höfiighet är du hos alla walkommcn.
y. Dilt företagna werl kan du intet fullända.
zo. Denna din resa gär dig efter begäran.
li. Den förreste personen kommer intet snart igen.
12. Du winner din sak med all omkosinad.



riuto.

«. Du lommer M hög älder, rikedom och ära»
2. Du blifwer lyckosam uti ditt frieri.
4. Det är ett föriraffeli<lt ingenium, derföre kan det ej länge lefwa.
5. Hustrun dör ifrän Mannen^
6. Snart blifwer du gift, men dig sjelf till stada
7. Den personen är dig gunstig och blid.
8. Dina Barn skall du lemna förmögna efter dig.
9. HenneZ lek - sysirar och hon fjelf aro- lungfrudomen qwitta,
io. Delta Barnet har ej du gjordt, utan en annan i byn.
11. Du blifwer intet wal aniagen.
12. Ditt söretagande gär intet forl, utan fast mera kräflcgängen»
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oH Is6ptUQH3.
». Igenom din flora försummelse blir det sent fullbordat.
3. Resan hotar dig ondt, derföre akta dig wal.
4. Han kominer med ftöjd hem igen.
x. Du tappar din Sak, ly du hafwer oralt att pasta.
6. Uli Söder far du bäsia lyckan.

7. Din lycka warder sior wid Hofwet.
8. Din wän är dig lrogen.

9. För din belefwenhet och waltalighet, är du wal antagen hos olla.
iv. En ung och lustig Man är big beskärd.
ii. Ofta «arden I eder emellan trälandes.
12. Tro ingen melankolist och den som blinkar med ögonen.
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V6NNB.

Hon suckar och sörjer öfwer din fränwarelse.
Du när en medelmättig älder.

H»

2.

4. Kärleken skall wara big emot och Ma plaga dig.
5.
5.

Detta är ett blödigt barn, och kommer ej till synnerlig ara.
Mannen warder med en annan Hustru befriad.
Skäda snart, eljest fär du ingen.

3.

9.
Hon hafwec dig kär, och menar alt godt med dig.
Rik siall du dö, dock will du nödigt dö.
Hon miste lungfrudomen oförtankt, kämpandeS med en sin wän.
Barnet är ej dit, ty Fogden har gjordt det.

10.

11.

För din wällalighet ftull hafwer man dig gerna.
8

12.

v<
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skacklorna

«o Bl3 8.

2. Denne Drömmen belyber dig siendskap.
3. Hon tanker pä dig, och medel, att bekomma dig lill sig igen.
4. Du fär lange lefwa, »arder älstad och kär hallen.
5. Du skall älsta och intet warda älskad igen.
t. Det ar ett siarkt barn, blifwer ock wäl gammalt.
7. Ester en swör sjukdom dör mannsn först.
z. Du blir snart gift, men fär intet alt hwad du wantar.
-9. Den personen ar dig kontra, och will sig undanlela.
!2. Du dör i fattigdom, fast du ej tror det.
:i. Da hon war fjorton är gammat, skente hon försia gängen öfwer
52. Barnet är minst ditt,,. och dch moder ar hedersam nog.



Nereules.
2. Det du ianker sker inom en kort tid.
Z. Denne drömmen hofwer intet ati betyda.
4. Hon häller lill med en nykommen.
5. Du fär en slät lycka, lefwer ock ej mycket lange.
6. Dilt frieri, och hwad du tänker, gär dig wäl i hand.
7i Det barnet är Ztskttliga sjuldomar underkasiadt.
«. Mannen efterlefwer Hustrun.
~ Fem är och lilet deröfwer, skall du ensam lefwa.
10/ Den personen är god, och menar troligen as hjerlat»
li. Med ett Chrisieligt namn, dock medelmätligt rik dör du.
l«. Hennes lungftudom plägar henne swära, sä «tt hon är sjul, och kan med möda

be»ara honom längre»
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2. En Hustru ar dig bestard, hwilken är from och god.
2. Fria ej till henne, ty du fär korgen.
4. En extra ordinär suplulla ar dig beskärd.
5. !är först kanna henne, se sedän att du fär henne.
6. s>on häller dig mycket kär, blif man du beständig.
7. Du blifwer gift,, men snart efter dör du af owana.
8. Flere Gostebarn an Flickor för du.

9. Genom qwinsolks invention blifwer du annu befordrad.
iQ. Du dör förr än din Fästman, och skall för ditl höZmod blifwa siraffad
ii. Till allas nöje sker deras giflcrmäl snart.
12. Haf tälamod och ty det du tänker sker dig.



?ail. »

2. I ditt Hus och i din Säng dör du.
3. Om du spelar mister du dina Penningar, och siall sedän lrata.
4. Du är benägen till musik och dansa, samt galen efter Peruker.
5. En fär du, men siall önsta du wore honom qwitt.
6. Hn snart hafwer du ingen Husiru ätt wänta.
7. Fria nu fort till henne, ty du har stor lycka
8. En rik Enkä är big besiärd.
9. Du kan dig hos henne insinuera, men jag sruktar det är förgäfwes
ia. Hon bar en starkare kärlek till dig, än du till henne.
ii. Efter du sä hastig är till kärlek, siall du blifwa gift.
12. Twä oägta och fyra ägta Barn aro dig beskärde.

91



' dnpiäo. j

Hos Bönder och grost Folk är du bast anlagen.
En gros och oförskämd Tölper fär du.
Du fär en rik Man, dock ond, och det behöfwes.
Ibland dins barn dör du as älder.

2.

4.
5.
6, Genom spel kommer du i allehanda »lyckor.

Din hug är att resa, och akta pä ditt egit gagn.?.

Mer än en Man fär du näppeligen, ty du swaljer för girigt.
Den du förr hafwer skämt fär du, och inga fier.
Hon är en Hlskarinna af wätwaror, och tjenar wäl till kram.
Hon är mycket dajelig, gack fakta till wöga med henne.
Fria nu fort, ty hon är dig magta gunstig.

z.
9.
»o.

12.

92



/c,

II

der es?

Du siall sorja dm Fasteman, ty han dör förr NN du.
En medfriare, som är rikare an han, förhindrar detta glftermil.
Hwad du tänker sker mästadelS, dock stnt.
Denne dröm betyder dig nägot godt.
Hon gratev och jämrar sig, ty hon fruktar att du öfwerglfwer henne.
Du lefwer en god lid, med mycken ära och beröm.
Du älsiar en olacksam qwinna, som fkall le äi dig, ty blifwer du lyckosam i bitt
frkri.
Def Barnet lefwer icke länge.
De lefwa länge bäda, jag wet intet hwilken försi dör»
Gift dig snart, eljest sir du ett oägta Barn.
Den Personen är wärd dig, och hafwer dig kär»
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H 4 Vaocus.
2. Upphör att spela, ly du Winner intet.
3. Du ar benägen till spel, fneri och dryckenstap.
4. En mycket klok och förfaren Man fär du owärdiga.
5. Dig äro tre Hustrur beskärda, den sista mycket kokett af sig.
6. Tala wanligcn med Föraldrarne, sä fär du henne till Hustr».
?. Du fär wäl en siön och rik dock högfärdig Hustru.
8. För din fromhet-och dygd fär du henne.
9. Wänskapen är ännu icke sä stor, om han icke blir siörre.
io. Twä resor statt du blifwa gift.
51. Dina Barn göra dig ingen sorg, ty de skola siassa sig sjelf födan med sinä länga

fingrar.
12. Dina wackra och redeliga gerningar skola dig snart befordra.



2. Tn braf Hustrumma är dig besiard.
3. Om du gifter dig, fär du sior olycka.

4. Du dör uti ditt egit land, och warder af mänga begräten.
5. Du tappar och blifwer bedragen.
6. Du är af naturen benägen att uppwakla siora Herrar.
7. En lusiig och from Man fär du, dock temmelig Win-wän.
z. Twä Hustrur fär du, dock önskar du wara dem qwitt.
9» Det är en wacker och god Hubhällerska, fria fort.
is. Du fär en stön och mycket from Hustru.
ii. Tager du henne sä celebreras din Heders-dag pä St. Sim. och P. Dag.
«2. Hon drager en rällstaffens och beständig kärlek M dig.

9
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Saturnus

2. Ingensiades hafwer du battre lycka än i dit egit land.
2. Om du mitztror dma wänner, gör du oratt.
4. Hos ungt folk ar du bäst antagen»

5. En manhaftig Soldat ar big beskärd
6. Du fkall wälsigna den dagen pä hwilken du blef gisi
7. Ganska wäl dör du hemma.
8. Med Kort och Tärning winner du tiden
9. Du är benagen att samla gods och agodelar at dine barn.
10. En Man för du witzt> men jag fruktar du tager fiera bredewid.
ii. En mycket rik husiru är dig men ock mycket Spansk.
12. Om du fär.den dig sigger i sinnet, s 5 fär du sior walsignelfe pä barn och blom-

m«/ ly hon är mycket sedig och from emot alla manfolk.



Drolsr^inNi
2. För nägra hinder siull sier ej Bröllopp.
3. Det du tänker sker intel, ingalunda, slätt intet.
4. Den Drömmen betyder dig ängslighet.
5. Hon tänker pä att skrifwa dig till, att du mäste komma dit
b. Du fär ett helsosamt lefwerne, iro och sior wördnad.
7. Tro mig och blif Munk, ty du är uti ditt frieri olycklig.
8. Det är ett hälsosamt Barn, och lefwer lange.
9. Mannen dör wäl först, men hon siraxt efter.
,o. Ester din höga äsiundan blifwer du snart gift.
11. iägg bort alla misitankar om honom, han will dig allt wäl.
12. Säsom du hafwer ärsi och wärft, si sä dör du.
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H<> Nero urin z°

2. Dig ar en Man beskard, som efter din egen wilja kan komportera sig.
2. Du blifwer mycket lustig om du för en Hustru.
4. Hon ar mycket yster, rätta dig derefter
5. En wacker Menniska fär du, men hon will räda om halfparten af Byxorna«
6. lita derpä att du blifwer hennes Maka.
7. Det är wal sötl i början; men det warar icke lanZe.
8. Du fär en okyst Hustru, som latteligen läter bedraga stZ.
~ Flera Fllckor an Gostar fär du, ty du ar nägot swag.
10. Din lösaktighet ar för din befordran skadelig.
n. Du dör förr an han, emot din wilja och
l2< Twifia gisiermälet gär fort»

<



soloUs

2. Hennes Man lärer osia iraia med henne.
3. längt ifrän ditt Hus dör du.
4. I alla Spel har du under tiden lycka
5. Du är benägen till gläbje, och älskar godt Min.
«, Du fär icke en allena, utan tre eller fyra Faneanter.
7. Du duger icke widare alt taga dig Hustru.
z. Du hafwer wal en Medfriare, men Hall dig braf/ sä fär du henne.
9. Du ftr en ostyrig och ond Hustru.
iv. Häftigt är hon af kärlek upptänd till dig.
ii. Hon äkstar dig öfwermättan otroget.
12. Du blifwer gift, och warder wälsignad med Gumsens wapen.
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I'6 u e lion.

2. Fä af dina Manner aro dig irogne.
3. Hos lusiigt folk ar du bast antagen.

4. En from och försigtig Man för du.
5. Din gladje med honom skall dageligen förökas.
6. Du kommer i fara, och kan handa du drunknar.
7. Om Tis-'Ons- och Thorsdager tappar du, och pä de nndra dagarne winner du.
z. . Till lagt ar du begiswen, i synnerhet efter twäfot<l djur.
y. Försi en fatiig och from, sedän en rik ochond fär du.
io. Twa Hustrur fär du allenast, den ena kokelt, den andra begifwen pä spirituella

saker.
Fi. Tag den du pätänkcr, ty Venus är big blid.

Dig ar en gammal och hatst Käring besiard, dock mycket rik.
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Faton»

2. För din lättfärdighet stull, blifwer du ej snart promowerad.

3. Glad dig icke sä mycket, du dör förft.
4. En eläk Meunista förhindrar ditt Ägtenskap.
5. Det du länker s sker mestadels, dock till föga gagn.
6. Din Dröm ar ingen ultydning wärd.
7. Hon will werlden qwittera, ty hon menar att du ej mer älskar henne.
8. Hon warder lange uti sior sorg lefwande.
9. Du far lycka'uti ditt frieri ällenasi war lusiig, tyst och

öfwer ätta ar lefwer det barnet intet.
ii. Det warder mycket länge, och mestadels uti sior sorg lefwande-
-12. Din lösaktighet förhindrar ditt Giftermal.
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Älai-3

2. Du är benägen ati resa till lands och Watten.
3. Esier den förres död för du en annan Man igen.
4. En Hustru fär du, som häller andra kärare an big.
5. Akta dig att du ej bränner dig af henne.
6. Du fär en braf Hushällerska, som dig wal anstar.
7. Hon staller fig wänlig, dock hafwer hon en annan kärare.
8. Hon är ganska ond, akta dig för henne.
9. Du blifwer gift till nöje, sju ganger.
«0. Egna Barn fär du ej, utan endast Styfbarn.
11. Snart warder du till ära befordrad.
12. Dulärer mycket sörja öfwer din Fastmös död.
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Dians.
2. Du för ung hjertans Docka.
3. Akta att hon icke ngrrar dig.
4. Dig, för alla andra, hafwer hon karasi.
F. En dajelig Hustru för du; men akta henne»
6. Tre Döttrar och fem Söner för du wiht, om icke mer.
7. Du hafwer förtjent öra och wördnad, ech blifwer befordrad.
«. Fastman dör förr an Fästmön.
9. Giftermälet sker intet, ty det ar för länge dröjt.
10. Det du tanker sker nu snart, eller aldrig.
ii. Den Drömmen betyder dig allt godt.
12. Hon önstar alla dagar att du wore henne näst, alt eder Brölloppsfäst snart

matte firas.
!0
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V A e o n 8.

2. Du hafwer satt dig i sinnet atl du aldrig skall gisia dig; men du lärer öngrat.
3. öfwer tre Barn för du icke, och dem allg wekliga.
4. Ditt slösande förhindrar mycket din befordran.
5. Du wille att din Fästeman wore död, men du fär en wärre igen.

6. Wistt sker det du tänker.
7. Tänk aldrig derpä, ty det är omöjligt att winna.
z. Din Dröm betyder dig rolighet och frid.
9. Hon wille att du läge uti hennes famn.
ia. Du lefwer länge och warder till slutet olyckelig,
ii. lag tror intet detta ditt frieri winner fortgäng.
12. Det äc ett helsosaml Barn, lefwer länge, warder älstadt, äb ock till wackra dyg-

der benäget.
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105Lit^lu».
2. Hon will hallst ibland alla hafwa dig.
3. Dina Penningar alstar hon mera an dig.
4. Du bliswcr nöppeligen gift, efter du ej har nog breda axlar»
5. Mänga Barn aro dig beskarde.
s. Annu snart hafwer du ingen besordran att wänla; men du kan hoppaS.
7. Den som mast den andra älstar, dör först.
8. Utan allt hinder gar ditt Giftermäl fort.
9. Hwad du tankcr sker andteligen med prut.
10. Drömmen belyder dig enslighet.
11. Hon har en annan Friare, och d'g har hon förglömt.
12. Uti din älderdom warder ditt lefwerne med riledomar och ara slutadt.



Uortnna.

2. Du fär fiera Barn an dig aro beskärda.
8. För din siicklighet blifwer du snarl befordrad.
4. Fastman dör förr.
5. Sker intet Hgtensiapei snart, sä ster det aldrig.
e. Det du länker att fä, är intet sä högt, att dct icke ffe kan.
?. Bachus är orsaken till denna Dröm.
8. Hon hafwer en annan Fastman, dig hafwer hon förglömt.
~ Din mättelighet warder dig rikedom, längt lif och ära giswandes.
10. Sä länge du lefwer blifwer dig Cupido gunsiig.
11. Detta Barnet tjenar wäl till Hofwet.
12. De lefwa länge bäda lwä.



107
Vleäea.

2. Hon ar «n redelig Dam moi dig, lrogen och Hiller dig ksr.
3. Twänne gänger blifwer du gist.
4. En Son fär du, och önskade gerna du mälle fä stera.
5. Genom smicker har du förhoppning om befordran, men förgäfweS.
6. Sök en annan, ly din Fästmö dör snart.
?« lag fruktar att Giftermälet ej gär fort, ty hon alsiar en annan mera.
8. Det du tänker ster snart, eller aldrig.
9. Drömmen har att betyoa nögot, som du tids nog förnimmer, din siackare,
iQ. Hon dör näsiän uti Swartsjukan.
ii. Du kommer icke till nägon synnerlig ära, eller lefwer länge.
12. Fria nu fort, ly lyckan ar dig blid.



IOF Is^mpkN.
2. Hon ar icke s 5 Mycket skön, dock arlig, hetsig och kitslig.
3. En skön och munter Dam för du.
4» HenneS högsta ästundan är lill dig, för din stora Nasa skull.
5. Hon älskar dig som hon älstar sura Applen.
6. Efter du intet fär den du ästundar, skall du lefwa som Munk.
7. Barn skall du nog fä, Modrens wänner lika.
z. Kan du smeka med Rafrumpan, sä blifwer du wäl befordrad.
9. Fästemön mistar Fästeman.
in. Efter hon honom högeligen älskar, sker Bröllopp.
ii. Sker dct icke snart det du tänker, sä skcr det aldrig.
12. Denna Drömmen betyder goda tidningar för dig.



109X^ani^^e.
2. Han ser ut som en Ängel; men med B framföre.
3< Hennes mildaste uppsyn är som Tjurens pä Slagtaren.
4. lopporna aro Bostapen, hwarmed du lycka haswer.
5. Om Mor smekes fiitigl', blifwer det ett Gostebarn.
6. In uti Kammaren blifwer det mycket wackert wäder, om du will.
?. Hans ögon gifwa tillkänna, att han blifwer en sior Kourtisan.
8. Hennes dygd och artighet uti all ting, kan icke nogsamt berömmas.
9. Han har intet ölsinne, ty han dricker sig aldrig drucken.
10. Fria lill en lungfru, sä wet du hwad du har.
11. Hon gaf dig ja uti mörkret, da hon ej kunde se dig ratt.
12. Det är wäl alt du inbillar dig, men war siark uli inblllningen.



»IQ Vlslponisne,
2. Du hafwer lycka med den Boffap du mäst häller af. ,'

3." Det blifwer en hjerians artig Flicka; men mäste noga aktas, ty hon brär pä
Fadren.

4. Tag Kappa med dig, eljest blifwer du blötler.
5. Nu ar han temmeligcn sjelfswäldig; men blifwer dock omsider god.
6. I kärleken ar hon fullkomligast; ty hon kan alska tio lillika.
7. Hans starka kärlek kan du bäst marka när han ar drucken.
8. Du inbillar dig att Karingen lefwer allenast 2 är; men akta dig för o bakesier.
9. Huru kan hon halla det, när hon intet sagl Far och Mor lill?
Hv. Ät dig ar hon ärligare och riktigare an hon sVulle wara.
11. Han menar wal, men kan icke halla lofwen för sinä «mänga Fastmörs stull.
i2. Iu alfwarsammare du klader dig, ju hederligarc ar du.



LKalia.

«. Det blifwer en artig och wälftapad Gosie.
3. Den dagen du will resa är mulen, dimmig och olustig.
4. Han är mycket inklinerad och har sior lust till bokliga Konster.
5. Hon är öfwermättan wältalig och kan mycket inlaga Kawaljerer.
6. Häll Watten i Munnen nör han kommer hcm, sä läter han intet illa.
7.' Sök dig upp en lungfru om nägra och fextio är, sä stär du d:g basi.
z. Sök hällre att fä hennes nej, ly hon menar twart emot det hon lofwar.
9. Hwad du icke kan se, det har du icke behof alt grata öfwer.
ic,. Gamma ord som han sager dig, har hnn tillförene redan sagt ät hundrade andra,
li. Grönt och gult skulle melera slg wäl för en Narr.
12. Genom Giftermäl far du rikedomar; men de gä som de komma.

7l
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,-»2 L^i^licore.'
2. War förnöjd, sä är du rikare än den rikaste.
3. Hon fär en ganska wacker Man, beprydd med ?lctäons Fjaderbuske.
4» Om du wore krokryggig och hjulbent, sä wore hon dig lik.
5» Du hafwer den basta lycka med Getter, ly du ar sjelf nägot ostyrig.
e. Det blifwer en wacker Flicka, fromhjertad och godlrogen säsom Modren,

7» Det räg-iar fuller i förstone; men klarnar siraxt upp.

8. Under Krigssiändet lärer han göra bästa lyckan.

9. Hwad om fattas uti dygder, uppfyller skönheten.
io. Han har större möda att styra ditt, än du Hans ,

n. Du sriar wal till en lungfru, men fär en half Enkä.
12. Twifta mer pä ditt fiygtiga sinne, an pa hennes redliga ja^



IIra ui a.

2. Brandgul färg och klader kommer temmelig öfwerens med diti osiadiga sinne.
Fraga icke efter rikedomar; ty du kan icke stöla dem.

4. Ögon som en Uf, Näsa som en Qrn och lappar som en Oxe, dock mycket siark
af kärlek.

5. Akia henne wäl; ty hon är mycket sihn och behagelig.
6. Swinen halla dig för fin sardclcs goda Wän.
7. Ett wackert Flickebarn fär du, och med henne har du bäsia lyckcm.
8. Se uti Almanackan, sä fär du weta sanningen.
9- Iu skarpare aga han fär, ju bättre Karl blifwer han.
io.)Hennes förnämsta dygd bestär uti Penning-pungen.
11. När han är drucken, sä fär du af honom allt hwad du begar.
12. Du tjenar hwarken för lungfrur eller Enkor, din yrkopp.
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kainona.

2. VM är hon riktig, twiflar du deruppä, ft gör du bäde dig och henne orätt,
3. Min Flicka om du är klok, sa hör mycket och tro lilet.
4. Munkekläder wore dig tjenligast för din skenhelighet skull.
5. Du blifwer snact nog rik, igenom din girighet och snälhet.
6. Du fär en mycket wacker Man; men till din swartsjukas förökande.
7. Hon ser wäl ut; men intet i ansigtet.
8. Dina Kreatur aro wackra Pigor, med Bofkap Hammer du ingen lycka°
9. Alla Barn äro witza om modren, och du för en Mn Flicka.
ic>. En lustig Reskamrat fördrifwcr owädrets ledfamhet.
il. Han blifwer en lard och mycket wältalig Prastman.
12. Hon har sä mänga dygder, att man icke kan en.



115V oltuninu«.

2. Tro mig säkert, den Karlen bedrager dig inqalunda.
3. Du kan bära hwad färg du will, allenast strumporna äro swart«..
4. Medelst din Husirus förtjenst blifwer du rikasi.
5. Han är wacker nog, dock utan synnerliga kärlekskrasier.
h. Hennes mildaste uppsyn är som Tjurens pä Köttmänglaren.
?. Din Bostap hafwer en god äng, ncmligen ditt egit hufwud.
8. Nog fär du Gotze, om du allenast är ftelf Far ät honom.
9. Segla landwägen, sä slär intet Strömmen kull Baten.
10. Akta honom wäl för ä)llannan och Branwinsstopet.
11. H?n är mycret natt uti sinä Händer, och kläder sig propert.
12. Han dugcr ingen ting u!i Sängen, ty han somnar strart w.



v^6l-kuiIINSIS.
2. Den lungfrun är alli för redlig att mena annat an hon sagt big<.
2. Hon är sä riktig för dig, som hon hafwer warit för alla andra.
4. War icke sä godtrogen, ty sannerligen Hans söta ord tjusa dig.
5. Din stadiga kärlek bekröner dig med en Krans»
6. Eftertrakta icke rikedomar, ty du blifwer mycket högfärdig deras.
7. Du behöfwer ingen wacker Man; ty du ar sjelf medelmättig.
z. För dig är hon wacker nog, fast hon är litet surögd.
9. Du hafwer lycka med Hästar, som aro hwita om Hufwudet.
10. Du far en wacker Gotze; men se wäl efter hwem han är lik.
11. Iu kinkigare du är, ju wärre wäder för du.
Z2. Han lärer wäl föda sig den lilla niske-storpan.



117svaÄV.

2. Din tillkommande Fäsimö är rätt stön och däjelig.
3. Med hwit Bostap hafwer du bäsia lyckan.
4. Det blifwer icke nagon Go§e af; ty du orkar intet mera.
5. Du är sjelf wällande till owädret; ty äler sc> mycket Rofwon.
6. Han är siiskelig till allt hwad man will hafwa honom.
7. Hon är fullkomlig uti alla dygder, som kunna Dnjas.
8. Nar han är drucken, fä inga Flickor wara i fred för honom.,
9. Du för en wacker ung och dygdig 2lnka, dock nägra
«0. Wisit häller hon sitt ja,, sedän Konsistorium lwingat henno dertill.
11. Hr det icke artigt nog, alt kunna synas för det man intet är.
12.. Tro honom, dock fröga försi Fader och Moder till räds>

/



salaeiöL.

2. Friar du Men Enkä, sä äro dig störa rikedomar beskarda.
3. Stackars tok, hon är sä galen och häller dig hwad hon losivat.
4. Just sä riktig som du ar, sä riktig ar hon ock: pröfwa den saken.
5. Som han sager, sä säg du m?d, och bruka falsVhet mot salsthet.
b. Pä Hufwudet anstär dig aldrabast den hwita Fargen.
7. Gud gifwer dig rikedomar, när du minst tänker däruppä.
z. Han blifwer rätt sä wacker som du, om icke warkrare.
9. Trösta d!g derwid, att alla Swin aro swarta i mörkret. ,^

10. Mcd Bien hafwer du lycka; ty du ar en Honungsmanna.
xi. Du har Gostar nog sörrut, dock okunniga, lätt nu noja dig med en FKcka.
12. Skynda dig och nyttja waderleken, mcdan den är behaglig.



La1125.

i. Uti Hushalls-saker är hon snall; men uti allt öfrigt litet angennm.
3. Med halft rus älskar han dig; mcn med helt rus basar han dig ryggen full.
4. Fria lill en lungfru, sä har hon icke nägot att förebära om sin sal. Man.
5. Hon haller sitt löfte siadigt till dch en annan kommer, som angenamare är an d«.
6. Hon är längt ifrän icke sä kysk och riktig som du.
7. Tro honom uti ollt annat, men inlet att han will hafwa dig till ngta.
z. Kläd dig swart, ty du ar olycklig i kärlek allestades.
9. Sla dig pä Händel, ty dermed larer du kunna rikta dig.
i». Den wackraste Kawaljer som uti Staden sinnes, ar dig besiärd.
1,. Du ör icke ward en sä wacker lungfru.
«2. Du har lycka med all Bosiap, begif dig derföre pH landet

IH
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?2O Bta.

2. Gif honom hwar afton ett rus, ty da alskar han dig dubbest.
3. Du fär en rik Enkä, och derhos lärer du weta, -att du ör gist.
4. Sa snart hon fär weta dina dygder, sa förändras Ia uti Nej.
5. Bry dig intet om hwad som skedt förr an du blifwit bekant med henne»
6. Du ar sä kärlig, att du tror honom, fast du wet att han talar falsthel.
?. En bla Kappa, med röda ränder uti, hafwer du wal förfrylt.
8. Hos dig samkas Penning-arna som watten i scillet.
9. Din tillkommande Man ser ut som han wille bitas.
10. Hon ör en Gudinna uti skapnad och en HnZel uti älbörder.
11. Iu flere Kor, ju större lycka uti Fahuset.
12. Du ör allt för girig pä Gröten, derföre mäsie det wal blifwa en Gope.



Fanu».

2. Han blisiver en sior och berömlig Man.medtiden.
3. Hon Hr nätt uti alla sinä saker, undantagandes uti Köksspisen.
4. Haf honom fort till sängs med dig, ty dä gör han basta gagnet.
5: Fria till en lungfru, med Enkor hafwer du ingen lycka.
6. Hennes kärlek och tankar till dig utsläcker ingen annan än dödcn.
7. Hon är k.)sr och riktig nog, sä mycket du bör weta, för det ösriga bekymra

' dig icke.
8. Han alsiar dig allt för mycket, ty mä du wal tro honom siarkare.
9. 2llla Färgor anstä dig, dock satt icke alla pa dig i sander.
io. War nätt och sparsam; dock nans att ata och dricka som folk.
11. Nog fär du wacker Man; men wanj honom icke utom gärds.
12. Funnos nägon fulare, sa ulwalde du henne.
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dv dsls.

2. Det blifwer ett öfwermättan wackert solMnswadec för dig.
3. Finge han genast braf rlö, si tord? han wäl blifwa folk ännu.
4. Uti enfaldighet och godttogenhet ar hon aldrafullkomligast.

5. När han är drucken, maste man akta sig för honom, som för el orcnt hjul,
6. Du far en wacker Enkä, men akia dig wäl för Styfbarnen.
?. lita derpa, ty hon är glad att hon fär dig.
8. Det tackar hon sin konst före, alt hon kan inbilla dig.
9. Tro honom icke ett ord förr an han ligger uti Brudsangen med dig.
io< Ingen färg stär dig wäl, ty gack hälldre uii bara Skjorlan.
ii. Göm hwar halföre pä nedersia Kistbotlen, och lägg dig sjelf deruppZ.
«2. Han alfkar dig högt och häller dig wäl, fast han icke är sä wacker.
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