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Doden til alle i Almindelighed.

(Wer frem I Dsdlige; thi Glasset ude er;
KW z Store med de Sm-aa, her stem til denne Fcer! !
)er ffaanes ingen Stand, ey Magt, ey LEres Scede; ?
)et alt forgieves er, I maa dog Dantzen rrade.

Doden til Paven.

Kom gamle Fader, kom! du Afsteed tage maa
Ud af din Vatican, kryb ind i denne Vraa.
Her kand din Isse ey de tre Guld-Kroner bsre,
Din Hat er alt for hen, dit Hnus ffal fnevert vcere.

Daven.

Hvad nu? er Deden da ey bange for min Band?
Er intet viet Vand og Lys som hielpe kand?
Saa haver jeg dog Magt at lsseogatbinde:
Hvi ffal jeg Doende ey Himlens Nogle finde?

Doden til Kcryseren.

Op, store Kceyser, op! lad alting ligge stil!/
Og vud, dcn sidste Dantz, har jeg dig lavet til:
MinPagt den gielder meer, end ZEble, Svcrrd og Buller/
Hvo mig vil ffrwe Lov, gin lutter blinde Nuller.
Kcey-

Kwyseren.

Hvor NU ? vilDoben jlgfor Guderey undsee?
Er Kevfer-Kronen ey befriet fra hans Lee?
Vel an! saa maa jeg da beqvemme mig at sige
Ved Dodens torre Haand: Far vel/ Folk, Land og Rige!

Doden til Kceyserinden.

Kom Mig, trcrd her frem, rek begge Hinder hid,
Og vandre fort med mig til Dodning-Skaren did:
Grcrd ey, fordi jeg nu adffiller Eder Begge;
Jeg stal og din Gemahl snart hos din Silde legge.

KEyserinden.

Naar Tiid og Time er, vil jeg beqvemme mig,
Og udi Doden dig, min Kayser, blive lig.
Vi! Doden ikke dig, fom Rigets Soel forffaane,
Hvad Under ev det da? at Maanen og maa daane.

Doden til Kardinalen.

Siig Verden nu god Nat, forbauset Cardinal!
Din Ende kalder dig til det utalte Tal.
Jeg ikke veed hvad Godt dig hisset er udkaaret,
Men, Son, jeg veed, du har her meget godt opbaaret.

Kardinalen.

Kvm gav mig Hatten, fom gav Penge, HEre. Priis,
Jeg bygde fri for Sorg paa Verdens Paradiis,
Med Tiden tcrnkte jeg paa ?et?ri Stoel at stige.
Men maa nu Hovedkulds ned til de Dodes Rige.

'
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Doden til Kongen.

Tcrnk paa dct sande Sprog, som 8yrack haver sagt:
Hvo Konge er i Dag. er Morgen dsd henlagt;
Saa kand man ikke dig Stormcegtig meere skrive,
Din Magt er da for svag til Orme at bortdrive.

Kongen

Kand Doden stette Maal for Konger, naathanvil:
Saa lignes KeZiment. ved Skak-og Konge,Spill.
Mit Zepter rakte sig fra Sonden indtil Norden:
Af Dsdm er jeg nu indklemt og Skak-mat vorden.

Doden til Bissopen.

Fsrgieves stvtter du dig paa din Hyrde - Stav,
Gaaer dette Rsr itu, du trumler snart i Grav,
Saa maa et Menneske dtg paa din Liig-Steen skrive:
En Hyrde hos sin Hiord kand ikke altid blive.

Bissopen

Ustraffelig jeg var, dog ey udsdelig;
Derfore Dsdens Magt og overvælder mig.
Saa vaag nu hvo som vil.' Til Hvile jeg mig laver.
Farvel, mm lille Hiord! Hold fast ved det du haver.

Doden til Hertugen.

Kom, Hertug, hid med mig/ her hielper ingen Magt;
Mar dette Tog er skeet, saa et dit Lob fuldbragt.
Har du nu all din Lyst, somFienden, overvundet,
Saa faan du ZLrens Krands, som selv GUds Haand
har bundet.
Her-

Hertugen

Med Krigs,Magt drog jeg ud i mcmgt et sremedTmd,
Dg giorde Navn og Roes bekiendt for alle Mand;
Min Lykke hemmes nu; thi Doden Bud monn'sende,
Og raaber: Rust dig ud imod din sidste Ende.

Dsden til Abbeden

Hor / Abbed, Klokken siaar, til Sengs den kalder di5
I den bestemte Groft: Kom hid, dautz for-tmed mig.
Imidlertid lad Frygt for Eenfomhed forsvinde:
Hist ssal du en Lonvent af tusind Brsdre finde.

Abbeden

Jeg efter Hoched stod, ey nok af ZEre fik;
Men Haabet siog mig Feyl, det fik en anden Ski?:
I det jeg Dag og Nat monn' efter Titler snappe,
Da griber Doden fat bag i mm sorte Kappe.

Dsden til Ridderen.

Bort med den tunge Kioi, som du paa Kroppen bcer,
Kast bort det blanke Svcrrd, som udi Skeeden er ^
Ey Staal beffytter^djg for mine stcrrke Piile;
Du let i Rustning maa med mig til DanHen iile. '

Ridderen.

I Helte! eder ret i dette speyle kand.
Jeg som en Love stod, og stridde som en Mand,
Indtil min Lontra-Part laa dsd udstrakt paa Jordew
Men nu gier Doden Vold paa vores Ridder,Orden.
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Doden til Carthauseren.

Kom, Broder, folg, jeg dig M Ro hensore vil,
Og luk kun Synene saa og din Bon,Bog til.
Kand du nu htst som her staa klced i hvide Klceder:
Saa er dig Doden kuns, som naar i Dantz du tråder.

Karthauseren.

Min Or6efl fsreffrev mig Regler strengelig;
Nu falder Doden an, og raaber: Folg med mig /
Vel an! jeg er bereed mit Kloster at forlade,
Om jeg kun vidste vel at doe paa rette Maade.

Doden til Borgemesteren.

I Borger' vredes ey, fordi fra ckrsStad
Selv Borgmesteren maa med i denne Rad.
Han har til Folkets Gavn retfærdig vidst at domme.
Nu maa han folge mig, og Dommer-Soedet romme.

Borgemesteren.

or Stadens Flor og Gavn jeg altid Amhu baap
eg derfor villig doer, lad Doden mig kun hente ;
'hi jeg veed, at jeg hist har Borger-Rat atvente.

Dsden til Dom-Herren.
Her haver du vel Huus, dog ingen Blive,Sted,
Men maa med Liv og Stcrl paa et Vink folge med:
Saa bliver du vel her, men ikke hist uddreven,
Er ellers Himlen dig som Eyedom forskreven.
Dom-

Dom-Hemn.
Hvalsiffen Z0N2M ffiod dog levende paa Strand,'
Mig spyer Dodens Gab i
Fader-Land.
Derfor, I Menneffer> ey eders Huus beftester,
Thi hist er eders Hiem, her ere JkunGicester.

Doden til Adelsmanden.
Hvad gavner detMHaand har mangt etDyr nedlagt?
Naar du nu langst er'dsd, saa bliver dette sagt^
Det er med Jageren, som for med Dyret, ganget';
Thi Dyret blev af ham, og han afDoden fanget.

Adelsmanden.
Det var min stovste Lyst paa Jagt at holde Rey;
Vel fandt mia Sole« ost, dog udt Sengen ey;
Blant Buffer intet Dyr sig kunde fra mig snige:
Nu kand jeg ikke selv fra Dodens Fangst uydvige,

Doden til Lcrgen.

Betragt dig ikkun selv, og ev dit Sygdoms Glas;
Thi ligesom et Glas gaaer af et Stod i QvaS:
Saa er dit Legem og, naar Doden det vil saare.
Hvad findes siden da af begge: Ikkun Skaare.

Lcegen.

Forlader mig min Kunst, ja saa k'lstaar i'egvel,
At mellem Glas og mig ey findes kand Forssiel;
I Brodre soge FdyliHauger, Dale, Lunde
kecext mod Dodens Vold, I den ey finde kunde.
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Doden til Aagerkarlen

Jeg kraver nu dm Rest, min Told betal du mig,
Og lad din Penge-Pung, her blive efter dig.
Du aldrig Pugeren saae Pungen med sig tage;
Thi et Kamel kand ey Naal-Ayet giennemdrage.

Aagerkarlen.

Sandt er det, at mig var for alting Aager kim;
Men see! ved Riigdom jeg nu fattig bleven er.
Bort' er min kapital; min Rente er henvanket:
Ach j gid jeg havde mig en Skal i Himlen sanket.

Dvdel! til L^pellanen.

Du Arme, voer tilfreds! stiont Manden sslger mig;
Saa bliver Pungen dog til Fordeel her for dig.
Ssg nu hos hvem du kand din Almis,Decl med andre,
Han stal tilDrmeboe herfra med mig borwandre.
(kapellanen.
Jeg tiente Maret, og dette tiente mig,
Det Underholdning gav, og ziirde mig med sig.
Vel baar jeg Pungen her, men dog, som ^635, ikke:
Derfor kand jeg mig snart mod Dodens Reyfe stikke.

Doden til Amt-Manden

Hvad stiener jeg derom, at du saa bister seer?
Du dette vide maa, jeg ingen Bonde er.
I den Sted Bonden maa dig heel dybbukket crre.
Saa raaber jeg: her stem! du Tallet stal formeere.
'

Amt-

Amt-Manden.

Jeg giorde Bonden Rat, min HErre var jeg troe,
Saa blev min Vandel reen Samvittigheden froe.
5? Dog mcerker jeg, at
af D^den lidet h<?dres;
). Han raaber: fort med dlg! din Stand stal nu fornedres.

Doden til Klokkeren.

Du seer elcrndig ud, men det ey hielper dig:
Bestik ikkun dit Huus, du maa dog folge mig,
v Jeq ingen Medynk bcsr; mit Forscet jeg ey rokker:
5 Kun fort, hvad enten du est Kcryser eller Klokker.

Klokkeren.

GUds Tienner haver mig udvalt at tiene sig.
Jeg havde sverst Sted i Choret iidelig.
? Nu siger Doden, jeg stal folge ham alleene:
^ Lev da, Herr I'attor, vel / jeg kandey tvende tiene.

Doden til Kisbmanden.
^Tcenk paad?nl^anczverc)t af^62M8TEble-Bid«.

Den sietter dig i Gield, og haver ssrt mig hid:
? Betal, oggiv mig nu mm Deel afmine Vahre.
) Saa meget/som jeg ^herkand rumme paa en Baatt. /

Kisbmanden

Den Kravsmand trodsig seer, som sidst til mig er sent;
Dog er jeg ey fMt, her er mit lettament:
? Min Aand jeg giver Gud; mit Gods blant mine jevner,
? Mm Gield hor Satan til; min Mop jeg Doden levner.
De-

Dsden til Eremiten.

Hvi flutter du dig selv i snever Hytte ind?
Er du et Menneske, hvordant er da dit Sitld?
Hvi flyer du andre Folk? Lad fare fliqe Griller:
Du maa dog ogsaa doe; jeg dig i Dantzen stiller.

Eremiten.

Et Menneffe jeg er, men Menneskerey nar,
Thi mangt et Menneffe i Hjertet Satan bar.
Kom kun forsnskte Dod, for dig jeg ey vil grue;
Langt heller' vil jeg dig, end Verdens Vanart stue.

Dsden til Bonden.

Kom Landmand, hid til Dams af Arbeyds Byrde
heed,
Saa sveder du til sidst den kolde DsdensSveed.
Lad andre blive ved atploye, tcerffe, grave,
Dm suure Levnets Tud stal nu en Ende have.

Bonden.

Jeg Dagens Byrde baar med Msysomhed og Nsd,
Og aad, wed Sveed bedcekt, mit suurt fortienteBrod.
Nu da, min Leder mig til Hvile vil hiemfsre,
^aa lader jeg med Fryd mit Lonluininatum hore.

Dsden til den unge Karl

I N7inpker, som her see den unge Karl at gaae,
Jonsse, maaffee, snart hos hannem!Brud at staae,
Men det forgieves er, J eder selv bedrage;
Jeg dantzer med ham forst; I faaex ham ey til Mage.

Dm

Ben unge Kar!-

, .^

Skal jeg nu dantze med? Hvo havde dette tanrt?
Skal jeg mit Lust - LatteU saa tidlig see nedsenkt?
5 Mig selv jeg pleyede med scere Ting at dysse;
? Jeg vilde snart min Brud, og maa min Mvder

Doden til Jomfruen.

Jeg ey, ssm Verden, er af LoinxUlnenter fuld;
Mit haardeOrd: du maa: flaar staal og jern omkuldHvorfore vil du mig den sidste Dantz forsage?
^ Jomftuer pleye ey i Damz at staae tilbage.

Jomfruen-

Jeg folger, thi jeg maae, og dantzer, som jeg kand:
I Sostre, leeder kun i Tide op en Mand j
Saa rekke I dog til en Brudgom her i Live
' Den Haand, som jeg nu maa halvtvungen Doden give.

Doden til Barnet.

Tag, spade Patte-Barn, kun tidlig mod m:t Slag,
Og sov saa trssttg hen indtil paa Dommens Dag!
Vel den, der, saasom du, gaaer Doden frit»HstlHe/
Han vifseligen faaer en hoylyksalig Ende.

Barnet i Vuggen s
Min Rost har vceret gradende.
Viisdoms B. 7. Cap. v« z.

Fore-

Forestilling,
At

Goden er ingen Dantz.
^vordan kand Ded ogDantz beqvem tilfamen klinge?
^ Mon vel en Jammers Lyd er Btblwps-Thone lig ?
Skal af ^vpreile,Stub en Uyrte-Buj? udspringe?
Hvor kand en Deende til Dantz beqvemme sig?
Hos unge Folk kand Dantz vel mangen Lyst opvcrkke,
Men Dodens Ankomst kand ey andet end forffrekke.
M

W

M

En Dsende kun flet sin Fod til Dantz kand mage,
NaarDsdens strekke-haand til Sengs ham legger ned,
Hans Hals og Lunge kand sin Aande neppe drage,
Paa hvert et Ledemod staaer da den kvide Sved.
Da seer man Aynene i Hovedet at briste;
Ja Tungen hsrer man sit Male og at miste.
M

M

M

Naar nu det sidste Gisp er jammerligs udfaren,
Saa bliver Levningen til Jorden baaven hen,
Da vil i Tarmene forst vrimle Orme. Skaren,
Indtil et ringe Stsv af Kroppen er igien.
Siig derfor hvad du vil; en Klog ffal det bifalde,
Al man dmsidste kamp ejDsdNlNgs Dantz kand kalde.

Beviis,
At
Doden er en Dany.

vel kand Dod og Dantz beqvem tilsamen klinge,
Den liflig Klokke-Lyd er nune 6imitti5 lig.
^Hos ffarpe Torne kank en Rosen,O.vist opspringe.
De Frommes Afffeed er et Spring til Himmerig.
^ Kun vantroe Hedninger maa Dodens Ankomst strakte,
Men kand ey andet end hos Christne Lyst opvcrkke.

M
M
M
i? Naar tlscZrilinuz heel mistrostig maa forsage
Mod Dodens Ankomst, da gier Paulus Oprev!.
Skiont Munden lader af sin Aande her at drage:
Nok! naar kun Sialen hist istemmer for Guds Stvel,
H Lad Tungen vcere lam; lad Doden Qyet bryde/
? Naar Hjertet ikkun kand sit Abba Fader yde.

M
M
M
A Saa kand det sidste Gisp dog saligen udfare,
Saa boeres Levningen til Roe i Jorden hen,
^ Den foler intet Bid af tusind Ormes Skare,
Indtil det ringe Stsv engang staaer op iglen.
) Stig derfor hvad du vil; en Christen stal bifalde,
KAt man deIrommesKamp en Dedmngs Dantz kand
kalde.
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