APTEI,!

Kjaire Moster,
D u vd d : d e t }co ste r
- Styaper eller
Gtreve - z
Perge at leve.
F t5 e r d o g l i ve t;
Dette er givet.
.
Ei er det skjont,
li{en alt koster 1,,{6nt.
0S jeg ingen har;
Ogs6' den Sag er k1ar.
Derfor jeg dig be'rc
D u n 5 ,d i g t d i g te 'r!
a r te 3 d e ska l j e g i dago,
Tj-l llerrens og Berlingskes
Velbehag;
Men derfor sgal. jeg derind,
(.F'orst5s: med ydnygt $iad)
0g Peagg ti-l lteyseil._-Ua::. u,eg-ey"
Og derfor - saa trpnkte jeg:

-i-- -::'!

Ilin biostex er en Quinde af de Gode,
Hu:r ville
ey sig fOle vel- til
l{ode,
Ifald det gi-k clig slet;
Ney, deili har jeg ret!
I l,'ald du .hende f orta]te
Hvorledes det staar ti1,
ljikkert
var det: hun ey f orhalte
Bin tid med Spot og l.lril"
Langt sr.arere hun loved'
Ti1 Torsdag dig at laane
Hvad du nu behoved'
For ej dit Haar at graarle
Og gaa i Sek og Aske,
&,ied tom Fung, I{ave og t'aske!
Saa tm.kte jeg. Og nu
Jia tilspdrges
netop dul
0m ey nogle Penge du udk6.ne vil
Som Torsdag koinme tilbage

die tit?

Jeg her dig vil betro
I'orudea Ri st og Ro
jeg den berrybte
Hvortil
Ilvis, altsaa .... Jytte!:
T're gange inden Tor.sdag
- Ilvor Penge konme under vort Tag!
Jeg med roget ti-l syen reyse maa;
0g ikke er det ud i det Blaa,
l,laar jeg siger: det blir
ti kroaerl
(triind mig derpaa,
At en Gang jeg naa,
Klage over de hoye Friser;
Og }-,reve llSB lidt Borger-Sind udviser ! )
l,laar oertil
kotuoer fen til
-b'gden
(-E;ymere haver jeg fornddelr;
Blot til,
du veed: kartoffet og #gr
Som ristes kan forudea &egen Skag,
Og mildae Dagea ved si-n 1r'ors.6den)
Og endda tillegges
eadnu ti
til
albkens T'-;as og trani og pjat
Som beheadt er dette lrivets storste
tolcak, hj-n blorastrende Urt
Uden hvilkeh Irivet ville
vffe Surt

Skat:

Og anden Spise; saasom: BrOd , ll,iargarine
(Behersk nu venligst
du nisf ornoyede ri{ine I )
0g den slags ting, ltFn dog maa have
0m ikke alt slcal gaa rent i Lave.
I a l t d e tte b l i ve to ti fem ,
Og skgnt der:ne $un jo er ey nem
A t vse f o ru d e n ,
Jeg h&ber dog Skudea
Kan rettes op allibgevel.
[hi
Ee de r j e g h e r fo ru d e n Pli:
lu dette Belgb mi6 til
l6n ske:rke
'

0g raig ved Glades-8ord s5 benke !
i{yldest-Rin vil jeg da f lette til
llfN /j',Fe,
Og aldrig rIler dig ubetryrksomt besv+re !

lulinutter vil jeg komme tit
dia Dgr
Og h&be, du ti'aade mig viser;
I modsat Fald om lcort Tid jeg dgr,
0mend i Dgden sta-dig dig priser!
Os ti

Jeg har nu sagt, hvad jeg vi},
Og gnsker mig selv: lykke til!
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