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WMfartp&t OSCARS

£Sranï>.

iWfln föga fcäffre {Trifrea fan, 
ferr’n eïîsen MEmpafl,

eiménê ©rankrgg Srucferi, 1834.
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f)maï> rpémårtt ptefpel mit lugn på

Bèljané [pegci!
UppjKtom folfefé rent fringfïranterna

fåfnuten;
gjàalla fibor fa ej genomtrårrgligt fluten! 
$6r ffottenêtunfceMnaU; |5r iHamt* 

ningen o# ffrânen! 
§>or trummornas. a r arm’s* fe fpru* 

tor 0$ BranBfegel! 
@e honungen; fe ocf $ané ©on, —

fe garteéljàren!
mån Bela flottan ftrpfer met» —, få man,

gêné |opp? — 
§>mat fitter eiten i fdr ff epp? — — Uti

Ofear — *),
©om t erfor man på ftrommen ut måft

Bala opp — —

V iiißfvulpßct af bettet namn.

- - 1 M



Dcb reban t>et bert en fiunb nu brunnit
bur. —

" 3 Ziffern eUer 3ôrn? — 25db 3or ocb
5(fter båriaé

Utpå bet (ïbno $ngfartog, från ©efîe
anlånbt npfj. —

Æan bet ocb iaff på något fått mål bå
ej bårjaé?

O, £îej! — ocb bjerft en gminéperfon
ber nebfteg npfj!

5)otf— fe! bon frålfeé genom gluggen: —
bet Ipcfa mar!

$on troligt b «b oeb bår ocb Hå ber
fmebba bar. —

£>mab loar or fbr’ bet bå? 30, i ern^ 
meb mer btoerfe * » * 

©amt refanbe, ocb (Tift, for ob ej af
intrejje.

£>ocf mål ef <Sont[rabanb? D, nej! ber
oifîferab’é;

(Ocb jlift ej någonfw fill ©fodbolm traft«
guerab’d.)

#ur fom bå eiben I5é? — ©et mål ej
någon påtånbt?



£>u! nej! £mem (Me ftg mißt fà’n en
turf el’ lube?

Ornent mille I if met mål p qmar font
fåbant påtånft?

2)â (Faire nogfamt ofa brånbt af något
lube-------

9îej; <2tenfol&ferPoirn pr råfat fatta
elb —

0<& elben (Fréîftaet Pria fes, till allt
fdrbelb. —

Omab? ©fenfol! — ©tenfol flâcfé ju 
fnappt af pela ftrommenl

Sa — bet förfärligt år.------- Mej, fe»
Ijmab follet ftånger

2öår måg — $?an bragarn fnappaft tfpra 
fan meb tömmen. — 

SXått måll — 9tu orbnas maften, — font 
bet till ftbor trånger. 

Omab mårbe fan mål betta fartna
P?------ tolftafen b-------- ?

(Sag ide mins Ijmab bet för ut màrberab’S
till.)-------

SD-etejförffår; — meblaft mißt punbra
tjugutufenbl



Så råttas bbr tet mißt. — Set torra
man ej gerna milt.

Det tmånne timmars brant! — Sort, 
fortl nu borrning måtte flfe: 

?Htt tet må frålSning få på ftrommenS
botten :

3 tenna råtmiltbet mi annan utmåg ej
tun’ fe. — —

Victoria! — — tet råttatt år —I $or
glåtjeffoften!

f)br ©artenaS mufif — 9?u bbnenS
flocfa ftåmfat,

D# finnena fig re’n ta någoriunta
bemtat.












