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~~~-~~~ .A,t.donderend·ghebrul ,.m et opgefperlle ka{cen

, . · . Hoor ick·van herfens du!~ en rijmen op mijn makerH
,·W
Van een .deellicht _gefpuys, daer toe gehuyrt me~ .gdt
'
· .Die niet alleene.rriy : maer alle det~ght gewelt
1
En overlaft .aen.,doen,,tot koelingh haerder lufl:en,
~==--='"""·· Die tot uytfpouwens toe, verfmoort ~ijn in.onruften,
~tis maer ghepuffeli: clan, en fchuym van al 'tgh eboeft
Die voor,gehuyrdeu loon, metherffens ongnefchroefr
\Vtfpouwenvier en vlam,om.dat ick.gae afl'ond'ren
1/..,ijn Echt·get.eelde.kint,dat lievendeGods Wt>nd~en
In niijn natuyr en aert fyn hooghfte luften heeft
Va11 die verbaftertzijn,en bafterlijcken leeft,
.
Die niet en-lieveri mijn, no~b Godt,noch fyne :gaeven::
·Maer met een geylduft. naer vuile win1te draeven,
.En haer vergiftight nqt al had geftort foo ved
Dat by naer 't Ecbte-volck,verba!l:erden .geheel.
£n niet,meerop mijn B L 0 M en achren als fy plegen .: ·
Maer moft m~.t pon.t ,en aesj uyfl: -in.een fchaele wegen,
Verbrandt en fo,0 ghefenght was meeH: 't geheele volck
· Door uytgefonden brandt van d'onder-aertfchen kokk,
·Soo dat ic])..yv•ren moft,e\1 yv' ren fal ick mo::ten
·T ot dar ick reynfaUien,betre.den-en begroeten
:Mijn Saelen en Salet, g-:fuyvert van' t ghefpuys,
En Bacchu; weder doodt, en l'luto weder t'huys;
Het welck ick u.beveel.roijn Echt-getroudeliede,
dat ick w<:;,der u,mijn oude gutl.ile.biede !
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~n fal _gpeneyght ~ltijd-t;

itreelen wederom, to,t Wt.:aGckvandie't beniJt ·
ghy u dwaelingh laet, en weder gaet herftellen
mijn ghewijdeiJ wegh,daer.ghy van fcheen.t te bell en.,
w.ederomme oomt,foo ghy wei waert gewoon
~oopen mijne B L 0 M als ick u die ve.ctoon,
foo ghy dan noch wil,t, .by een ugaen vermaecken
coopen eenigh Bo1, foo wilt voor al doch ftaeckeo
aes en pon.de-goet, waer overick foo gram
m~t ruijne Roe daerom beneden quam
Is_om ~t mifbruycken dan dat ick u wa_t moet fiften
te behouden die ghefont en fonder fchiften
. r mijn ghegeven·wet .baer altijd.t ft-elden wei,
Ghy ben_t mij ri VoeO:er :kindt : daerom doet mij n bev4
En d1;ijftfe van u wegh die anders mijn ghenaecken
,
om een foere winft,en eerelijc};. vermaecken
. igh als ghy cont! laet Prine~ nochte Heer
l.1CI1aecKe:n niet mijn .Blom,oock niet met u verkeer,
zyuyt puyre luft: want anders can't u !etten,
·
die Wet-gevers zij n, .bin den haer aen geen Wetten;
is dan nu mijn volck, mijn oude eerftewet
in ic}c. u gevoed, eri mijn vaft heb ghefet,
ghy u daer aen hour, tal ick u gaen vermeeren
een feer feet gheihcht,die mijn foo fullen eeren
hare Godef-dienft daer mee niet wort befmeurt,
geen ontud~tigh mal,( at ee~baer herten treurr,

_1::n'fal vanhaer gehoort, vedmin-werden bedreven,
En ickfaloock in-haer meduften weder Ieven;
Dan fal dit helfch:ghefp~ys van flartgen opgevoet,
Van adderen getedt,en padden uytgebroet,
Haer uytghefpogen ~y I, doch weder moeten eten
.Met w roe;ginghbaers ;ghemoet,~en kn:agi~g.l:l.haers_gewetc:·n
Die doch maer menfcl:i in fchijn:maer
Geheel ontaerdet zij.n, verandert als.een.beeft;
'Wat:is do~-aLha.~r w":rck?.an?ers ald1an~b en padden
En vtfe fpokery daer fy't pampter mee dactden.?
·Ot Zijn .dieyen vanden tijdt,-en:beulen van.baer Vrou,
_C)ock kinder.en verdriet, en voor Godt eenen,grou,
En blijckt'haer,dolheydt niet.? enhaer veiwoeaer rafen - ·
_./
Aen haer verlemt gerij m~grillen-en:vifevafen?
Bier met een Graf:.gefchrift, -daer.m et een Deode.,rol,
En icken weer niet war uyt~ar.en fotttn-bdl
•
.Gefmedet noch al worr, als of1ek waer ontflaepen -~
Maer neen, ghy fotten raeft : want ick ben fu~ gefchaepen
Dar ick blijf a~ den.tijdt .en .fal nimmer .ve~gaen,
Tot dat dees wcere~ts ront niet meer fal blyven {l:aen, ·
En fal noch alle daegh mijn kinderen wel voede
Als.ghy maer .tot een fpo.t,en afgefchuymtwan '.t goede
Verworpen en verplet, iult ligg~n.a1s-een a.es
Daer ghy geloontfult zijn;als alder dwafen dwaes • .
. Waerom verkeer.t gheflacht gaetghy met loo,gen-taelea
In u gelo~gen rijm, foofchandelijck afdwaelen,
.Ea ftelt met naemen veel,-f-elfS~ie--iGk-ni@tc..en..ken

En dar ick al ben doodt,daer ick nochlevend,ben;
Ghy feght mijn 't clamme fweet,en clan noch yets van~t geele
Wtbrack, en foo afgi.qgh,en dat ick dat ten deele .
Mijn volck gelaeten heb .: daeromghy fchijntmifnoeght
Om dat hetuwe was .: en niemandt anders voeght;
Want niet all!;:en u neft, of ander l~gber :fteden
Beg~elt en is geheel! .maer felfs oock al u leden
Soo gantfch vervuyllet zijn,dat u niet anders w.ermt
Van hooft tot voeten toe, jae felfs al u gedermt;
Daerom met reden ghy u wel te recht verftoorde
om·dat een.ander creegh 't geen u aileen toehoorde..
Om maken een befluyt,foo keer ick weer tot u
Mijn kint en kincrren al,en weeft doch geenfins fchu
Van dit Momtts ghedrocht,en rechte -:{_oyeliflen
In ontught opghevoedt, ghebaert iri alle twiften:
Maer b1ijft foo ghy eera waert, ghefont in wefen puyr
Ghy kent doch mijnen aer~! en eyghene natuyr,
Hoe ick wd ben ghewoon,nu en ontrent dees tijdeA
Mijn t.e verbergen war, en in de aerd te glijden!
En dan weer op fyn tijdt mijn heerlijcklieydt vertoon
Aen die he.t weerdigh zijn,met luften ick beloon
Soafal ick weder doen ghelijck ick heb voor defen
Met vol ghewenfchten luft u voile luft weer wefen,
lck blyve die ick was,blijft foo ghy unu toont
Soo fult ghy weer van mijn worden met luft gheloont.
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