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©förnätet net>anfèv$anto48ommen 

Ço$ %; en Çôjtnotk

©à(jflé fios 3, ©. Sôfôntfta&l i ©fotrçoftn.
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SEb»t> m fîop 61 öd) några fupor 
glabbrar fnillet tnôcft ocl) plumpt, 
©et från fin l)6gb fig få förbjupar, m be£ prat bitv fallt ocl) burnt.

Stten låt of)ct)ora -----------
Bergen/ må ßora! —-----

$ur »tö Stolen f>an på SRofenlunD 
©tåt tô&MotmtiiS/ f«ff od) funD.

• ßf

Utan båb’ ett ocl) luft od) tanfa 
J$an Siofn i famnen far,
«Stic tå få tråg fom benna 2lnfa 
„fpår mib ©anto^bommen går.

Jpôr tjur ^an svålorl -- - - - - - - - - - •
©umljeten trålar, — *7 ~~\

©öbar ©ipmpené fma qwat od) befjag 
3 pmv fnåppnmg ocl) port brag.

3.
£ångfi feorrt, ©ufår! börrt »tt ©rtm^age 
ligger trogen Rofenhint, 
grogarn år fånb for roft od) mage, 
gör muftf od) frtfîa fprunb.

©rtcf od> flå taeften - ---- —
åvrtng benna traften- - - - - - - - - -

@pnê ^obafôlobor, ^råbgårbas od) gålt ; 
S^cåforé jfrån IjörS ifarpt od) gåUt.



3,

gerben öppnar fina armar, 
ginöar Sftpmfen i fin famn, 
JKår.IeBguöen fig förbarmar 
SDå öc ropa an Çanê namn.
Stig alla lemmar rpcfet 
förtllar meö en mattaö röft, 
©ör, od) t fm ööööfhtnö trpcfec 
gilla gerben till fut bvofï»

4*

Slfîrilô ffolt af fin förmåga 
(üsfrattar åt fitt farleB morö 
^ånöer upp fin facfla# låga 
^Båcfer meö elt orö. 
ftnoppt l)an mafna från öe öööa 
$örr’n l)on ropte: acf min mani 
gtfwet år fu fullt af möta, 
©erför låt of? öö igen.

% f f ï e t> 3 * <S' å n &
V tit mig Ijimlen gaf ett fjferfa, 

Varför ftcf jag öet få fånfofuHt ocl) ömt? 
Q3lott till liöelfer otl) fmårta 
bl ef öet öå för emigt öömt!
^årar, fom mitt öga gjuter, 
öd) öe fucfar bröfiet övar, 

ben mållufi, fom jag njuter, 
ijq) öcn enöa ro jag f>ar»



©u, fom gïaba ffttnber belar 
met) en man, fom ipefan. wait foi- big ! 

fann tjmab betta tjjérta felai’, 
ocl) beflaga feban mig.
©afnab, pro, qmal od) plaga 
fôlja tâtt i mina (par. 
ben, fom tânbe biertaté låga, 
jag ej mera återfår.

3.

©luggan uti måra tatar,
Jiltanê luft od> tårfanS ljufma morgonfang 

år bet enba mig ljugfmatac ; 
tiben blir mig ånba lång. 
^urturbufman, ber Ç>on flagar 
ofmer en for (or ab man, 
år bet enba mig bet)agar; 
tp jag fanner mig igen.

©toef (joint, §oê 3* #årberg 1825*
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