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<^er borgen Ijæver ftg af Sooen, 

Dg prifleS alt to fjunbreb Slat; 
£er itnber 8p af ®egeffo»en 
fånb ^ongeflenen Ijeltigt flaaer; 
^»erfra ttbgif tit Spft for ®an 
$etteneé £ett: Äong ®tjriftiait.

S famlet Sum ßaitö Stavn inbfattcr 
211 ^aberomlnt, Storværk ®aab, 
Dg tyer fårinbringö fånget atter 
töenpeger paa et {fertigt Staab: 
SJlin ^ebebpeé be fjere Smaa 
Dgfaa ffal l)er i Sfote gaac.

iötanbt alte få^riftjanö flotte SJliubcr 
3ffitn Ijanö Sjal titgriinbe gif.
fåj femmer bet fig SJJobct foinber, 
£bor flort et Samt enb fjertet fif; 
Sjau fet» beftob faa mangen Samp 
S ^rebenö iRo, i Steg og ®amp.



®et er oft (Tjent, naar Spiren mægter 
Bit fcefle Stob blanbt Steen øg ®ruuö; 
«Dien mere fljent, naar Sfterjlægter 
©pbpgger atter fjunfet £uité.
fobab ©Ibtib gab, er iffe tabt:
£)er flammen Ijar en ip^oenir flabt.

®et feleö bpbt paa ®anaö Slette,
Bit ^aberljulb »eb Sløret ftaaer, 
Bit honning ^reberit ben Sjette 
Sin Sagaö SØlinber biet faaer.
3Jieb ^ranbö af 93lab paa SDlajtrcceö ®recn 
jfremtib (Tal fee banö 93autafteen.

®et er faa fmuft i Blanb at famle 
Bilt, l)bab ber gif, og Bllt, ber fom; 
Spvab Slpt, ber føjeé til bet (Samle 
Som fyulbforpnget Gjenbom;
fö»ab Shitib jfjenfeb dbtibé Srab, 
£»bab tøenbe konger fjerligt gab!

VlifoLij Txiosfing.


