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Din penna Dig ett rykte skrcf
Som vida far kring jorden.
Du prisad och beundrad bief
Biand vittras tai i norden.
Heli Dig mcd stoithet höja vi
VårI gias för Dig.

Dock Du ej endast sniiiie fick.
Ej biott författadnnan
Vi se, men i Din ljufva biick
Vi äfven skda quinnan.
Heli Dig! med tjusning höja vi
Vårt gias för Dig.

Och öppen iir Din sjäi och fri,
Och ren, som barnets sinne.

20 Derför ej n’ktet biott skail bii
En toik utaf Ditt minne.
Farviil! med vinskap höja vi
Vårt gias för Dig.

253 SILLSALAT OCH AFSKED TILL SNELLMAN
HUB, JVS handskriflssamllng

30 0 Snellman bort från Svergcs fjäiiar
1 från dess stoita furbekrönta hUilar
Till Tysklands piatta land du far!
Från siifvcr fioderna, der laxen drar
Med vilja, stark och fast som din, mot strömmen
Till Hoilands diken nu dii styrer tömmer
Och iemnar oss. du gnmme vän! i tårar!
Och saknans pii hvart hjerta genombårar.
Ej mer pä freden tar du hlia supen
Ej mer på Hamburgs börs dii iäskar strupen,

40 Ej mer för Cario öppnar du ditt hjerta,
Hans polissonger skådar du ej mer,
Och Hetiten gråter dig med bitter smärta
Att ingen surkål sig i Freja ter.
Ej mer du ser MeHittas kära näsa
Ej Aftonbiad och Argus du får kisa
Så framt du ej en årgång med dig tager,
Ej mer du suckar under Sapphos iager,
Ej Blanchens ijufva sång, ej Liffmans prat
ToHins mustacher ej, och intet Jösses gnat

50 Ej Loströms biida aniete dii finner
När du från Svithiod mcd Svithiod försvinner
Ack! mycket herriigt du denute vinner;
Faslän ej der vår vänskaps iåga bHnner
Wäl mången högre njutning till dig hinner.,
Der äkta dnuft’ors blod i giasen rinner,


