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Är man det tänckte minst/ fick man i StockhoM
weta

AtLifiandGästerfätt-mmGUD weet hur' de Heta/
Man at förnöya dem/ wal giorde all sm ffijt/
Men kund' ey Dubbel-Ohl/ sä hastigt staffa dijt.

Dy syntes rädligst/ dem af Anfla Luran gifwa /

Emädan hon ock kan/ som snarast Torsten dnfwa/
Nar de wid första Dryck pä hcnne finge smak/
Sä ha de dantzat straxt/ men intet utan Sak.

KLINGSPORREN spelte sä/ at de sy kunde stana
Fast mände dem till Skälen stadze mana/

En Swenjker an i Laget aterstod/
Och han lar blifwa heet/ fast han ey blir sä god.

Säledes WotltMg RARLankomneGasterfägnar:
Cy hela Laget ffier/ pä sielfwa TroNUNs wägnar /

Allenast Huus och Hem will HAN dem ey bestä/
Ty Han will icke mehr huus Wille Gasterfä.

De giöra doch sä wal/ och läta sig behaga /

Hwad man i sädan hast/ för dem har kunnat laga/
Man oförmodlig har/ en sädan Ahra sport/
Dy har man utan pä Finsta/ Gille giordt.

En oförtanckter Gast fär oförtanckta Rätter/
När WärdeN kommer sielf/ sä sta de wanta batter/

En annan gang/ de mä/ som Seed ar/ Ma Bod/
Sä torde man/ M wal/ för fim finna Md.

VOG



Doch hawhoppasiag/ dcröswereyat klaga/
At de ha fomnat m/ pä tom och nychterMagc/

Ty nastan hwar och en afdem förgiatit har/
Hwar de a födde/ hwem som Fahr at Barnet n

En dchl af detze ha st nase-wijse blifwit/
At de ha ginastnpp i Dune-Badden klifwit/
I sangen ärna de wal Cegla bärt med hast/
Och wanta*nu'pä Wind: Men da stall bläsa wast.

Ty om de willja hem pä detta Skeppet lända/
Sä M de Dalar först/ och Barg i Watten wanda.

De mä sä giarna dar/ som siMast/ qware blij /

At man jamwal hoos dem Ohl-Sinnet mätte sij.
Om nägon stulle mehr/ wärt Land besöka arna/
Sä önstar iag at den/ sä afwen bratt och gärna

Sig mMte stMda hem/ och biuda ost god Natt/
Ia glömma cfter sig/ bad' Liswet/ Knifoch Hatt.

K S O
nadig Himmel giör at de ey mycket winna

mot Tre Tronor stadz afNijtoch Aswund
brinna/

Fast de än tufend Mt/ ja stere laggia ut/
Det alt doch lyda mast GUDz höga Dom och Slut.

Hwad gijnar längre pä war Kongars Ungdom tvachta/?mr de sa mängen Orm/ med spada Händer siachta.
Nar deras Hielte-Blod sa offta pröftvad blijr/
Nar man Mim rad Tre UARL3R stsra sijr.



Wii mä ey mchra för de rasand Ulfwar ftuckta/
GUD kan ja lätt/ st snart/ detz wilda Himan tuchig

Sin Smordas Wapn HAN sa lycklig börjau giet
At man af hennes Färg/ och Slutet redan sedt.

Ty det pla juförwist en Sol-rijk Dag otz boda
Enär man tidigt seer en liufiig Morgon Rada

Sin Purpur-Flagga ut mad hwijta Hander sta/
Och ögonstinlig för sin Herres

War nya Norsta Sool har nagre stäfuprunnit/
Men offta innom Moln och swartaDimdan brunntt/

Nu star des Morgon-Rad wid Werldens Ostre
Galf/

Doch Solm redan syns/ mad Spm-an wysa
ZMlf.


