
Om ett hundrade år är allting förglömt 
 

Ur skillingtryck 1833, KB E 1833 e2 

moderniserad stavning och överföring från frakturstil 

 
1. Om hundrade år är allting förglömt, Bröder, vad vi uti tiden månd’ lida 

Buteljen den vi här i afton ha tömt, giver oss styrka mot tiden att strida 
Ruset som bror uti afton består, är borta långt förr än om hundrade år. 
 

2. Om lyckans häst ej går i trav, bröder, hugg sporrarna djupt i dess sida 
Hotas vi av ett  näsvist krav, bjuda procenter man aldrig kan lida 
Trösta dig likväl ehuru det går, det krävs dig ej mer om ett hundrade år. 
 

3. Om din flicka vill övergiva dig, och du utav henne ej älskas mera 
Trött skall du bliva men lyck(e)lig då du åter börjar att välja bland flera 
Kärlekens rosor av allting består, för dig de ej våra(?) om ett hundrade år 
 

4. Kärleken liknar hos mången mamsell den ostliga vinden som sig månd’ framtränga 
En gosse är stadig till sinne likväl, han brukar ej så uti bodarna ränna 
Därför min gosse en flicka du får, och det blir långt förr än om hundrade år 
 

5. Om du en sådan tåpa till hustru har fått som dig inga nöjen bland männer tillåter 
Sätter en rand på ditt glas för ditt brott och dina små synder ej mera förlåter 
Trösta den gumman, en ända hon får, och det blir långt förr än om hundrade år. 
 

6. Därföre, bröder, hör min medicin, mina små råd aldrig någonsin förakta 
Drickom med nöje vårt härliga vin, gå sedan hem så försiktigt och sakta  
Vänskapen långt utav allting består, ja den har lika värde om ett hundrade år. 
 

7. Men vill du ej leva som vän i den tid, gå bort och beskåda de avgrundens bröder 
Vill du dem likna uti all din tid, med dem får du sällskap när du bliver döder 
Men om du med vänskap din värld genomgår, då väntar dig sällhet om hundrade år. 
 

8. Du åldriga man, vad haver du för tröst, vad kan du dig hjälpa med dina rikedomar 
När som din kropp uti mull blir upplöst, då har du av penningar alls ingen fromma 
Ty allt vad du skrapar och allt vad du når så gör det dig ej glader om ett hundrade år. 
 

9. Den trängtande pilgrim väntar det land där han får uppskörda den frukt han har 
ympat 

Men Demas han gräver i jorden stoft, han vill ej de jordiska håvor bortslumpa 
Han gräver och fäktar i dag som i går men ligger likväl döder om ett hundrade år. 
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10. Du glättiga yngling som skådar Guds dag, vad ser du för under naturen bevisar 
Om sommaren är den lustig och glad, den kan dina mödor och sorger visst lisa 
Den visar att Gud i sin allmakt allt rår; du skådar det ej om ett hundrade år. 
 

11. Så lär dig då yngling att du bliver vis, din kunskap om allmaktens under ej dämpa 
Ynglingars vandel är sällan värd pris, det synes som de efter avgrunden kämpa 
Vandren försiktigt, ty säkert ni får belöningen förr än om ett hundrade år. 
 

12. När du bliver skumögd, av åldren matt, döden han följer dig efter i spåren 
Väntar på dig och tager dig fatt, snart man dig då här finner på båren 
Livet som visst i ditt hjärta består är borta långt förr än om hundrade år. 
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