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Är man det tänckte minst/ fick man t Stockholm 
wcta 

At WandGäster fätt. men GUD wccc hur'deheta/ 
Man at förnöya dem / „mal giorde all sin flijr/ 
Men kund' et) Dubbel-Ohl/ sä hastigt flaffa dijt. 

Dy syntes rädligst/ dem af Finfla Lnran gifwa / 
Emädan hon ockkan/ fem snarast Torsten drifiva/ 

När de wid första Dryck pa Henne finge smak/ 
Sa ha de dantzat straxt/ men intet utan Sak. 

KLZNGSPORREN spelte sä/ at de ey künde stana 
Fast MEYDEL mande dem till Skalen städze mana/ 

En Swenfler WÄLLING an i Läget äterstod/ 
Och han lär blifwa beer/ fast han ey blir fd god. 

Saledes WvNUNg MARL ankomneGästerfägnar: 
Ty hela Läget fiter/ pä sielfwa KroNNNs wägnar/ 

Allenast Huus och Hem will HAN dem ey bestä/ 
?y Han will icke mehr huus-wille Gäster fä. 

De giöra doch sä wäl/ och lata sig behaga / 
Hwad man i sadan hast/ för dem har kunnat laga/ 

Man oförmodlig har/ en sadan Ähra sport/ 
Dy har man utan Kruus/ pä-Finfla/ Gille giordt. 

En oförtänckter Gäst far oförtänckta Rätter/ 
y.. När Würden kommer fielf / sä ffa de wänta bätter/ 

En annan gäng/ de ma/ som Seed är/ flicka Bod/ 
Sa torde man / ja wäl/ för flere finita Rad. 
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Doch ha de/Hoppas iag/ der öfwer eyat klaga/ 
At de ha somnat in/ pa tom och nychtcrMaga/ 

Ty nästan hwar och en afdem förgiätit har/ 
Hwar de ä födde/ hwem fem Fahr at Barnet war. 

En dehl afdcße ha fa näfe.wijse biiswit/ 
At de ha gmastupp i Dune-Bädden klifwit/ 
I sängen ärna de wäl Segla bart med hast/ 

Och wänta nu pa Wind: Men da stall bläsa wast. 
Ty om de willja Hern pa detta Skeppet lända / 
Sa sta de Dalar ferst/ och Barg i Watten wända. 

De ma sä giärna där/ fom snarast/ gware blij/ 
At man jämwäl hoos dem Ohl Sinnet matte sij. 

Om nagon skulle mehr/ wärt Land besoka ärna/ 
Sä önstar iag at den/ sä äfwen brätt och gärna 

Sig matte flynda hem/ och biuda oß god Natt/ 
Ja glömma efter sig/ bäd' Lifwet/ Knif och Hatt. 

^ ^ ^ 
nadig Himmel giör at de ey mycket winna 

^^Som mot Tre Sronor städz af Nijtoch Astvund 
brinna/ 

Fast de än tufend Nät/ ja flere läggia ut/ 
Det alt doch lyda mast GUDz höga Dom och Slut. 

Hwad gijnar längre pa wär Kongarö Ungdom wachta/ 
När de fä mängen Orm/ined fpäda Händer slachta. 

När deras Hicitt-Blod fä offra profwad blijr / 
När man rätt icn rad Tre MARIAN segrasijr. 
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Wij mä ey mehra för de rafand Ulfwar fruchta/ 
GUD kan fd lätt/ fd fnart/ deß wilda Hiertan tuchta/ 

Sin Smordas Wapn HAN fd lyckiig början gier 
At man af hennes Farg/ och Slutet redan ftdt. 

Ty det pla ju förwist en Sol-rijk Dag oß boda / 
Enär man cidigt ster en linflig Morgon-Rada 

Sin Purpur-Flagga ut mad hwijta Händer flä/ 
Och ögonflinlig för sin Herres Hästar ga. 

War nya Nol'ska Sovl har nagre ftäf uprunnit/ 
Men offta innom Moln och fwarraDimban brunnit/ 

Nu star des Morgon-Rav wid Werldens Öftre 
7: Galf/ 

Doch Solen redan fyns/ mäd Svijran wijsa 
Bd.f; 


