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Afscheids lied van Brussel.
Adju 'Brussel ik schei, ik ga verlaten,
Myn vrienden en kamaraden.
Ik leef hier reeds zes jaren in deugd en eere bis.
In myn gedachte kwam van weer te keeren.
Ik heb gefreconteerd in veel plaizieren,
Nooit gemankeerd om veel te zwieren.
Ik heb alles ondergaan verdriet en weelde, bis.
Om zoo vooruit te gaan dat ziet men zelden,
Ik zeg Madam adju van peredikke,
Van parelaplu, ik ga vertrekken,
Adju dan Kwakkelstraat met al u teven, bis.
Die uit gaan vroeg en laat om zoo te leven.
Ik zeg ik weet het wel ik ga nu pynzen,
Dat ik zeer wel haar let zal krygen,
Van de bazin en bazen die moet men eeren, bis.
Uit liefde en uit min maar wederkeeren.
Ik hoor de Tamboer slaan myn lief vrindinnen,
Wy moeten gaan, ligt voor ons leven,
Ik zeg 'er dan adju Moeder en Vader, bis.
Ik hoop dat God bewaard ons al te gader,
Ik laat nu voor het lest de moed niet zinken,
Maar om het best, te zamen drinken,
Ik zeg dan adju aan al myn vrinden,
Ik hoop dat wy elkaar weer zullen vinden.

Een nieuw lied.
Hoe is een Dochter teder te beminnen,
Wanneer zy met een Jongman vryd.
Maar zy zyn zoo veranderlyk van zinnen,
Zoo als het gaat in dezen tyd,
Ik heb gevryd zoo wat ter zyden,
Een Dochter waar myn jong hart naar jaagt,
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Maar als ik was acht dagen weggebleven,
Toen was de Liefde gansch vertraagd.
Ik had haar voor myn echte Vrouw verkoren,
Het scheen zy was kontent daar van,
Ik dagt op Aard zoo was 'er geen geboren,
Ja die my meer behagen kan,
Ik meende zoo vast met haar te Trouwen,
En dan te Leven in Deugdzaamheid,
Maar door haar schuld zoo bragt zy my in rouwe,
Het is voor my te laat gezeid.
Zy sprak zoetlief en wilt uw niet ontstellen,
Ik ben veranderd van gedacht,
Ik ben te jong om my daartoe te kwellen,
Gy doet naar my verloren klagt,
Ik wil het Trouwen, acht Jaren schouwen,
Want zoo 'n last neem ik niet aan,
Ik spiegel my aan andre' schoone Vrouwen,
Daarom zoetlief 't is afgedaan.
Zoetlief gy zult ten laatstemaal nog maken,
Dat ik my zal Angaseren gaan,
Door uw schuld ga ik dienen de Soldaten,
Daarom zoetlief het is gedaan,
Ik wil my Resikeren, myn Angeseren,
Al by de Kanonnieren voor zes Jaar,
Dan zal geen zware Liefde my Sineren,
En ik zal vrijen hier en daar.
Soldaten die vrijen, ten allen tyden,
Als zy hebben haar dienst gedaan.
Een klein Plaizier, en Vrolyk tusschen byen,
Zoo zullen myn zes Jaaren omgaan.
Als ik van haar de woorde hoorde spreken,
Het sloeg my als een Donderslag,
En myn Gemoed was myn geheel ontsteken,
Als ik by haar een ander zag,
Dien ik voor dezen, zoo had geprezen,
Zonder te schenden of te krenken haar eer,
Moet nu haar Liefde voor een ander wezen?
Maar nu en ziet zy my niet meer.
Ach Kamaraten en wilt uw niet gedenken,
Trouwd nooit geen Valsche Sture Meid,
Want als gy komt in zulke Ellende,
Het is voor my te laat gezeit,
Het staat beschreven, al in ons leven,
Zoo wel by grooten als by klein,
Dat is de schult van al die Valsche Teven,
Dat menig Jongman raakt in pyn.
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