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Fantasiens pris.

Jag vil ba rus.

Om lykkens fe mig fritt at vælge gav

av alle goder det, jeg helst vil have,

jeg uten mindste nølen traf mit valg og bad

om fantasiens hoie gudegave.

hvert falmet minde faar sin glans igjen.

Og haabets lysning straaler klart for den,

:H som over døgnets hverdagsstræv sig svinger

paa fantasiens stærke ornevinger. : :

ja fantasien, den er livets salt

og krydderi, naar verden blir ',or broget.

Gitt fantasi, min ven, saa faar du skik paa alt;

og ret blir det, som for var vrangt og kroget.

Din trange hybel syns dig som et slot.

Din sure pipe smaker dobbelt godt.

: : naar kreditorer banker paa derude,

saa tror du straks at det er bankobudet. :H

Er pungen tom, krediten rent -- 0,

og din vertinde tankefuld og bister,

i fantasiens gjemmer har du gods og guld;

om tyve aar du bliver statsminister.

Og om din lille Pus dig sveket har,

for mindet straaler endnu det, som var.

:H Som dronning troner end din lille pike

i fantasiens stolte kongerike.



Det unge blod!

„Casinolied" av Victor fiollånder.

Flor I, som præker gode sædcr
med kjølig dyd og klam moral,
nu vil jeg aapent sige Eder,
at dydens vei er mig for smal.
jeg vil ha plads for unge kræiter,
jeg træder dansen hvor jeg vil
og har ei tid at kige efter
om veiens bredde strækker til.
For andres dyd til hat jeg tar;

la mig faa gaa med den jeg har!
jeg elsker piger, vin og sang,
og attraar ei en helgens rang.
jeg drikker glad mit glas til bund
og kysser frit min pipes mund !
Flt være ung --- med hver en sans,
hvor livet træder let sin dans —
det er mit ideal, 	
en absolut patent moral !

Den „rene yngling" ei mig frister,
og om hans lod jeg ikke ber. --
jeg kjender en 	  en sur filister;
-- og ønsker ei at kjende iler.
han siger titt: „For mig, min kjære,
kom renhetskravet ei paatvært"
Det kan s'gu ogsaa gjerne være;
-- han ser mig ut til litt av hvert.
Crods renhetsgloriens straaleglans ---
jeg bytter ei min lod med hans!

jeg attraar ei en helgens rang,
men elsker piger, vin og sang.

o. s. v.
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At være tro, -- er vistnok rigtig
for den som bare faar det til,
og man bør være høist forsigtig
med slik en kjærlig pigelil!
Se, jeg har sværmet for saa mangen
en vakker pige paa min vei,
men bare elsket én 	  ad gangen,
for jalousi og slikt, 	  uf nei !
Men har Du tapt Din pigelil,
saa finds der andre piger til !

jeg elsker piger, vin og sang,
o. s. v.

riaar vinen funkler i pokalen,
og røde læber mot mig ler.
Da syn's det mig som om portalen
til selve paradis jeg ser.
Ca fare skrupler, bort med sorgen ;
la fryd og ungdom holde lag !
Jeg suttrer ikke for imorgen,
naar glæden ler mot mig idag!
en vakker pige paa mit skjød!
et bæger fyldt med druens glød !

Jeg elsker piger, vin og sang,
og attraar ei en helgens rang.
Jeg drikker glad mit glas til bund
og kysser frit min piges mund!
At være ung med hver en sans,
hvor livet træder let sin dans --
det er mit ideal, --
en absolut patent moral !
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Studenterdansen.

Mel.: Den Mstige Ehemann.

byer en sur filister dor

siden eller

Ceve gjor et godt humor

-- Sjung hei ! -- et godt humor!

Syng og le, spil op , og dans!

Sjung hei !

Foruten stans

gaar vor studenterdans.

Ura la la osv.

(Dans.)

in.
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Recitativ.

(Orkestret utfører „Songe D'utornne").

Fantasiens gudinde kysser den sovende Rask.

Rask (halvvaaken):

Er -- er det dig Lishen ?

Fantasiens Gudinde:

Ilævn ei det navn paa din jordiske kvinde,

kysset dig har fantasiens gudinde,

kysset dig med et guddommelig kys,

kysset den mund, som forsvarte mig nys.

	  Ensom, forlatt uten venner jeg sidder,

længe forgjæves jeg søkte min ridder.

Du har mig hædret paa ridderlig vis,

vidnet og kvad, fantasien til pris.

Stor er min tak, og din lon skal du have.

tag fantasiens den ypperste gave!

Se, jeg dig skjænker en underfuld ring,

fæster dens guld paa din sovende fing.

(Undskyld mig ordet ifald det dig krænkte.

„Fing" klinger stygt, men til rimet jeg trængte.

Fik, av en mager og træt fantasi

kan man ei fordre saa fin poesi!)

Ringen, jeg fæstede nys paa din finger

er ei en ring som de tusinde ringer.

Gyt da, min ridder, og mærk mine ord:

Magiske kræfter i ringen der bor!
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hvo som den bærer, faar sælsomme evner.

hvert et begjær, hvert et ønske, han nævner,

opfyldt han faar. Straks hver tjenende aand

lystrer den mand, som har ringen paa haand.

Fritt tør han stevne hvert væsen til møde.

Fritt tør han færdes blandt levende, døde.

Fritt tør han løfte paa fortidens slør.

Fritt tør han gløtte paa fremtidens dør.

Vite dog skal du — og ve! maa du mindes :

Aldrig maa ringen taa blive en kvindes!

har du en kvinde i haanden den lagt,

tapt er for evig dens sælsomme magt!

Dette er ringens de sælsomme kræfter.

"Gag den, min ridder, og bruk den derefter,

tag den og ær den og bær den kun frit.

Quod bonum, felix faustumque sit!

m.
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Fandens vise.

For sligt er man befriet i tyritiet.

statsraad har det deilig, et bybud har det godt.

men Fanden skulde gaa og være Fanden !

Geschæften gaar ad undas, og kunde jeg det blot,

saa vilde jeg forsøke med en anden.

Pla tvi du slette ti' !

Det er no svineri

at hinke rundt paa hestehov i 1910 !

Og bedre vil det ikke for eftertiden bli.

Rei det blir nok desværre

heller værre.

3a verden er fuldstændig fra samling og fra sans,

og gjør en fattig Fanden ganske raadløs.

Ru kriger de i luften og seiler undervands,

og præker hele jorden rundt pr. traadløs.

Og motorindustri'n

blir sikkert min ruin.

kvad hjælper vel litt svovelduft mod nafta og benzin ?

Selv om de renser luften for gjødslen, som er i'n,

blir lukten nok desværre

bare værre.
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I gamle dage pimpet man brændevin som vand,

og kvinden var min bedste fristerinde.

Men nu har kvinden nykker, nu vil hun være mand,

og snart vil vel det „smukke kjøn" forsvinde.

Og totalisteri

og forbudstyranni

har næsten gjort det med det kjære brændevin forbi.

Den Abrahamsen er s'gu saa gal, som han kan bli.

Og Scharffenberg desværre

endda værre.

mod gigt og andre plager jeg maatte ta en kur;

og De kan tro jeg ogsaa fik betale'n!

Fra Storheim fik jeg sendt mig en underfuld mixtur,

den brukte jeg mod haaravfald paa halen.

Og derpaa gik jeg hen,

til Bælte=Reiersen,

og stærke batterier lod jeg spænde om min lænd.

Hu har jeg ei paa svansen det mindste haar igjen.

Og gigten er desværre

kun blit værre.
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Fru professor----fanejunker Sterkys
vise.

Ifiel.: 	 Kalle P.

hvem vi er?

jo, hør her:

Vi er Borges fremtidshær.

Sterk i haand,

klar i aand,

altid rede at go on !

Et produkt

stolt og smukt

av hr. Cowzows tankeflukt.

For vor fri=

het er vi

den bedste garanti.

teolog,

filolog,

grip dit sværd, og luk din bog!

Realist

og jurist,

fot i bakken, stræk din vrist!

hver stud. med.

paa geled!

Brystet op og maven ned.

n
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Uforsagt

frem i takt.

Ret! 	 (Stag still !)	 Giv agt!

Refræng:

: : flhinervas son

av begge kjøn

energisk dyrke skal

sit krigerkald.

Og derfor maa

dis(ci)plinen paa

„Det norske Frederiks"

bli stram og striks! :H

I vor hær

kvinden er

selvsagt med som militær.

hærens gross

det er os

Vi vil ---- fanden ta mig	 slaas !

tror en mand,

at han kan

bedre k'jæmpe for sit land,

finds der lel

av forshjel

blot en bagatei !

Kvi n detrop

stil dig op !

Stram din rnartialske krop !

Ryggen rak,

benet strak,

nid med det parti der bak!
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Smelder det,

gjælder det

at forsvare landets ret,

vil hver mo

pinedo!

seire eller do!

Rciræng:

ITlinervas son

av begge kjon

energisk dyrke skai

sit krigerkald.

Og derför maa

dis(ci)plinen paa

„Det norske rrederiks"

bli stram og striks

11-- in k Co.
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Ola Grautlands vise.

Mel.: „Det vil altid klaga og kyta",

Je vil aldrig klaga og syta,

at vor tid den er traurig og graa.

hvis der bare er graut nok i gryta

og litt tobak igjen til en skraa.

Kaffi faar je hver evige maaren,

havregraut og en taar av mit glas.

Siden rusler je en tur ut i gaaren,

hvor je gjør, hvad je kan, paa min plass.

Je er fuld hver evige aften

av beundring og ros for mig sjæl.

Je. har penga og hue og kraften,

men je ærgrer mig næsten ihjæl.

For je gaar her og bier og venter

paa at bli politiker engang.

Det er arbe', som kan gi procenter,

men udsigten er sørgelig lang.

Je er med i fattigkommissionen,

men je neier mig ikke med det.

Mine evner de higer mot tronen.

Gid je sat paa en sto taburet!

nn.
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Duet.
berr og fru løitnant Cøvenprup.

Famejselsdirektørens vise (av „Flagermusen").

Ref : Rainbow.

Han: min gamle var en hædersknup,

som neppe gjør mig skam;

men navnet Coituant Cøvenprup,

det har jeg ei fra ham.

Hun: min papas navn jeg rent har glemt,

det endte visst paa „sen".

Forresten husker jeg bestemt

deri mynt han lot igjen.

Ref: ja, penge, penge!

Det er og blir pointet 	  enfin!

mynt!	 eh bien! 	

er livets point.

ja, penge, penge!

Saalænge der finds penge tilrest,

straaler en Cøvenprup tilhest.

Han: jeg ber Dem blot betrakt min floss,

og lukt paa min frisur' !

kvad rolle spiller det for os,

om duften er litt dyr?

Hun: La folk faa kalde, om de vil,

vort hjerneindhold tyndt.

bvad skal man ha en hjerne til

naar blot man eier mynt!?

Ref.: ja, penge, penge!

osv.



Hun: Blev det for os no' sent en kvæld,

og vaagner man litt træt,

De ser os dog allikevel

paa støvlerne før ett.

Han: Vi indtar lunch, og hviler litt,

og rider os en tur

og nyder saa med appetit

dinër og middagslur.

Ref.: ja, penge, penge!

osv.

Hun: jeg klæder mig med fin bonton

selv om det koster litt.

min rob' er altid — sans faÇon

av fashionabelt snit.

Han: Vor herreverden er banal

en høist horribel trup.

De trænger til et ideal,

en løitnant Cøvenprup !

Ref.: ja, penge, penge!

Det er og blir pointet —	 --

mynt!	 eh bien ! --

er livets point.

ja, penge, penge!

Saalænge der finds penge tilrest,

straaler en Covenprup tilhest.
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tyrihans's vise.

nøstad fra 'floss.

Ja, tyrihans jeg heter, jeg er saa gjæv en fyr,

gjæv en fyr,

levenfyr,

kjendt fra alle eventyr.

men ak, paa eventyr har ikke længer folket tro;

væk er jo

folketro,

spør De bare ITioltke Ilke!

Tiu tror man kun paa en ting, og det er politik,

polemik,

politik

med litt vælger.dikkedik.

Selv kvinder gaar til urnen med sin nye stemmeret,

stemmeret,

hvem har ret?

Ja, det finder kvinder let!

De stemmer nemlig terrilig slik som sin ægtemand,

ægtemand,

prægtig mand;

vet, hvad der er regti' han.
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thi sender de paa tinget hen jo kun en suppleant,

suppevant

suppleant,

kun en sølle supplikant.

stemmeret er gjildt nok, og storting maa vi ha.

jøsses ja,

naget ska'

stortingsmænd jo leve a'!

lien om de nu med lovfabrikation en pust sig tar,

bra det var,

for vi klar-

er os langt med dem, vi har.

I Soria Moria rike der har vi ikke slikt,

var det likt! —

ei no' slikt=

no som forbud, tvang og plikt.

Hei, kongen griner ikke, om en mand vil drikke dram,

dikke dam,

drikke dram,

tol det rager ikke - ham.

Vi tar det ei saa nok som her med klokkeslet.

Brændvinsret,

klokken ett

op' hos os er like fett.

Og har man bare penger, kan man straks faa tage fat

tage fat

selv paa at

drive polsesalg ved nat.

r.
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)eg synes nu, saasandtsom mit navn er tyrihans,

hertillands

uten stans

maa der bli en anden dans.

Ca folk faa spise pølse, hvis de pølse spise vil,

Pølsedill,

naar de vil,

— helst med øl og dram dertil.

Es & A-
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.Reronautets vise.

Blir ni se ei muntert lag (av „Den ieirgylcia lergbken"

Paa Rorager laa paa lur

flyverne i hvert sit skur,

ventet paa den vinden, som

skulde til, men aldrig korn.

Men en aarle morgenstund

Svendsen Hoi mot øresund.

Selv han tænkte - mindst av alt,

at det nu for alvor gjaldt.

Men saa observerer han,

at han svæver over vand,

mærker til sin gru,

at han ei kan snei

'Aeroplanet for avsted,

til med ett det dumpet ned.

Da fik Svendsen se, at han

s'gu var i Sveriges land!

CederstrOm, som laa tilsengs

iført kun kvad dertil trængs,

iOr paa døren like lukt

som et monoplan i flukt.

Og baronens skjorteflak

lignet hoideroret bak,

mens han floi om Svendsens hals:

„Du, din j'aivel, her?	 hva'fals"?
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Svendsen han tænkte nok som saa:
(Plystrer)

Det gik skæm bra, hallihopsasa !
(Plystrer)

5allihopsasa hurra!

flu har jeg veien fluidet

og vundet

ved sundet.

Hien „sætens" har leg grunciet

paa, hvordan det gik til.
(Plystrer)

Det gik skæm bra, hallihopsasa !
(Plystrer)

Fmllihopsasa hurra!

flordmænds evne til at fly

har ei hittil hat no' ry.

rflen vi skal nok bertiliands

snart faa se en anden dans.

Cilloe har faat no' istand,

som han tialder aeroplan.

Flyve tror han nok den vil,

hvis han bare -faav den til.

Cilloe er en bramfri mand.

flodig med sit aeroplan

han hæve sig

over mængdens
Rys til Bergen fiol han dog

raskt avsted --- med hurtigtog

Og hvis bare skjæbnen vil,

saa flyer'n nok litt til.

Cilloes værste konkurrent

er hans egen konsulent.
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Ingen, som vil kappes me'n,

flyer slik som Corkildsen.

Skal der bli no'n flyvning av,

maa man først en motor ha.

Og da sliken en er dyr,

efter mynt dertil han --- flyr.

torkildsen tænker nok som saa:
(Plystrer)

Det gaar nok bra, hallihopsasa !
(Plystrer)

hallihopsasa hurra! •

Vi har kun én som Eike,

men mange, som storlo.

Men de, som lo av eilloe,

ja, de skal nok faa se!
(Plystrer)

Det gaar nok bra, hallihopsasa!
(Plystrer)

hallihopsasa hurra!
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Rask tar b.rvel med jorden.

stridd c,

Saa vil jeg da sige Jer alle mit farvel.

Chi nu stevner jeg mot himmelen den blaa,

flyver hoit over sjø, over Steen & Strøm og fjel

føler mig saa'n altraa noksaa ovenpaa.

til Soria Moria slot 0,3'U nu min vei,

og for kongens trone glad jeg triner Md.

Maxis! Ringen følger mig.

Og prinsessen hun skal blive min!

Hon jour! Bon jour!

nu tar jeg mig en tur.

Good by! Good by!

Og tusen tak for mig!

Ivsted! ,Ivsted!

Nmoret tar jeg med.

Salaam mes dames.

Fidieux messieurs,

adieux!

A- ui
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Fly Stallarens beretning om rikets
stilstand.

Siden sidst jeg gav beretning om vort rige,
det første valgte troldeting er traadt sammen,
dog som det synes, til lige lidet gammen
saavel for jer som for os andre troldelige.
Vel er her kommet mange ny partier,
— ja, nye love er der heller ikke savn paa;
men 	  smaatrold lyske mig! -- jeg sier:
Vi derav hidtil ingen gavn saa!

Den frihed til at følge vor natur
og sæderne, som efter fædrene vi tog dem,
den er -- trold bedre det! -- nok paa retur;
og det er dette hersens troldeting, som jog den.
jeg skal ei, konge, trætte jer for længe,
men dette, at man nu vil stænge
vor urtroldelige adgang til at gi tilkjende
vor mætheds glæde over bordets retter, frænde,
en dybfolt pris av kjøkkentroldets' medium,
ved lydelig, ja rungende, at gape
vel, lige ud -- det forbud mod at rape
er dog for grovelig at krænke voren privilegium!

Luciier.
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Kristiania.

Mel. utkommet paa norsk Musiktorlag,

Rik vi som lever der,

vet hvor deilig byen er,

Se den kun en sommerdag fra aasens top:

Solskin over fjordens speil

og de tusen hvite seil

veier larm og sot og taake tifold op.

Eller se den vinterdag

med de hvite aaser bag

og en dyprod sol paa skyfri himmel
	

Ja,

hvor det billed rammer hul

rike minder i mit sind,

tryllet ind i navnet: Kristiania!

Mine første taarestrommc

første sværmerier ømme,

og min ungdoms skjønne drømme

knyttes til Kristiania.

Om mit liv du danner rammen,

du og jeg, vi hører sammen,

du min fødeby, mit Kristiania!
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Intet sted er der slikt liv,
saadant valg av tidsfordriv;

ingen ungdom er saa glad og let tilsinds,
intet strok sig maale kan
med vor egen „Karl-Johan";

byens damer er de vakreste som find's!
Og en snefrisk vinterdag
i de unges glade lag,

hvilket fond av livskraft vil du mote da!
Sunde tankers djærve sprog
glimter i hver øiekrog

rundt i skog og bakker ved Kristiania.

Mitt i larmen, travelheten
er der plads for ungelomsglæden,
og et poesifyldt Eden

er for os Kristiania.
Slik du er, slik skal du være,
netop slik er du, vort kjære,

eget, gode, gamle Kristiania!

Chr.
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Kokkens og kjøgemesterens vise.

Bes. av „StIrcoui".

Kok: en menn

skal jeg idag Dem by,

som rent forbi vil - fly

mit stolte kokkery.

Jeg er kry;

;eg kan mig ikke dy.

For den er splitter ny

her opp' i sky.

1.11. sats av „Det 1)VtC kompani".

Deres illajestæter ikke giætter

hvilke retter frem ieg sætter.

Kaalrouletter og kroketter,

kotteletter, omeletter.

Jeg tænker nok, at kosten fet er,

bedre mat De leter etter,

og poteter!

.Kjøgern.: Alt til P. A. Larsens etiketter,
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IV sats.

Kok: En grøt av aprikos

med deilig hollandsk sos,

og eggedos, ansjos og lungemos.

Vi tar non kalvehjerner

Kjegem.: og drikker dram, „tre stjerner".

Kok: Og saa en skrolle:

En blind høne

å la Berner.

III sats.

Og bankekjod og dyreryg

og nyre rød og hjemmebryg.

Og flodegrod og ollebrod

og dyrekjød med suppe sod,

Og saa tar vi litt peppernotaer,

honsefotter, gulerottcr,

gaascstek!

Ja, den æter vi med ltraas og spek.

11 sats.

Ja, fricadeller og moreller,

kantareller og makreller,

karameller og sardeller

Kjøgem.: og buteller vin fra kjælder

Kok: liu gaaselever, fyldt med trøfler

og kartøfler, biff av bofler!

Fin kompot!

De kan tro, det smaker jævla godt!



33 —

III sats.

rlu fleskepandekaker flade,

og en kande marmelade;

raffinade, limonade

og litt kalvekarbonade.

Kjøkkengutten steker vafler,

Kjegem.: og vi drikker av karafler:

Curgao!

Det faar gaa, ja, som det kan og maa.

M sats.

Kok: Syltelabber og tomater

kokte krabber og salater,

saa en bønsebullion

med rekesaus og champignon.

Og saa en fin prinsessepudding

fra den danske kjøkkenmødding.

Delikat!

Flot med grønsalat og fisk paa fat.

IV sats.

Saa tar vi til dessert

en benløs fugl med fjær;

vi og forsøke vil

en røkesild.

Kjegem.: Litt skum, som spruter frisk

Kok: og saa en lutefisk

med appelsin

Kjegem.: og æblevin

Kok: og en rosin.
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UT sats.

tilslut et røket grisehode,

stekt med løk, gir fart i blodet.

Kjogem.: Ekstra sec, den gudedrik

Kok: og knæk og slikk og hermetik.

Vi slutter først ved morgengryen,

og da er det med menuen

stop, min ven!

hvis du ei vil ha den op igjen.

ITioilv!

:H Ret! Inarsch! nu hele koret!

Marscb ind til spisebordet!

naturell har os et gode git:

Det er den skjære, skjønne, store,

svære, glubske, kjære appetit!

nage',
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Muske -Wen.

mel.: Det er blot en gammel vane (av „Flagermusen").

Ca andre sukke, om de vil,

jeg drikker ut og ler!

Der findes ingen sorger til

for kongens muskeffi. .

Er pungen tom, nuvel saa faar

jeg vinen paa kredit.

Sæt frem, hr. vært, hvad du formar.

Du faar nok engang dit!

Illin pigelil er like sod,

om penge ei jeg har.

hun kysset ei med mere glød,

om jeg en Krøsus var.

Tiel derpaa jeg Dem giver

mit ord som kayakr:

:': Slik var og er og bliver

en fri inuskeW!

I bayerne ved Fontainebleau

til klang av „la Berceuse"

jeg hører lette føtter smaa.

Ilh, la comtesse Chevreuse !

Et mote i den mørke lund

ved Amors statuette

Den lille skjælm nok holder mund

med alt, hvad han har set.

men staar en lytter lumsk paa lur,

rflordieu! Kom frem, min ven !
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Saa gaar vi sammen ut en tur,

men neppe 	  hjem igjen!

flei derpaa jeg Dem giver,

: : mit ord som kavalM :

Slik var og er og bliver

en fri musketër!

Min pigelil er aldrig sur,

min kaarde altid klar.

Og jeg vil leve pour l'amour

og do pour la gloire!

Et kaardestod i rask duel,

en springende granat

blir vel den død, jeg faar. Ruvd,

slik dør en stolt soldat!

Men de, som staar ved 'maren tyst,

de tinder nok, — vær trylt!

at kuglen sitter i mit bryst

og ikke i min ryg!

ja, derpaa jeg Dem giver

mit ord som kavaler!

Slik var og er og bliver

en fri musketër! :i:

-m.
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Stortingsvaskekonens vise.

Mel.: Visen om Landegren. (Svensk).

nei Di kan tru, de' er'nte let

me' skuringa i stortinget.

kopla hopla tralala!

Hei, der er værre end Di tror

i baade sal og korridor.

5opla hopla tralala

Jøsses, aassen blei det vel,

trala laiala!

hvissom nite vi var tel?

tro la lala!

Rom ei vi me' kost og klut,

saapevand op, soda, lut,

saa blei det se. 'nes nyelli ut.

Om stemninga i tingets sal

var hoire eller raddikal,

kopla hopla traiala

saa har jeg set mit hele liv,

at skitten var konservativ.

hopla hopla tralala!

'lommen inaa de' skuring tel

paa aneslags offentlig ste!.

Og bedre skulde stelle' bli,

orn jeg slap til med filla mi.

jeg sisu' ta han Langeland.

og sope'n ut paa kal=johan.
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Saa tok jeg mig en ord'ntlig klut

og vaska sjælve Gasse ut

med saape og en masse lut.

Ut skulde ogsaa Oddmund Vik.

Men hva' ska'n gjora me' en slik?

3a, hva' ska'n gjøra me' en saan' ?

De' fins ei lut, som biter paa'n.

Tja, fek jeg dissa bort derfra,

saa skuld'en Konnow nok bli gla'.

For da saa	 næsten fri

for alt, som hetter brydderi.

Da kund'en sitta dagen lang

og sova i sit partemang

Rei, aa var de' naa jeg sa!

Partemang? Ra langtifra,

slikt vil'en Konnow aldrig ha!

For den, som maa i tinget fly,

er partemanget blot til bry.

Men selvom Konnow ei har det,

saa har'n ialfald ka bb en e t

Og Madsen me' sin næse lang,

som sorjer over „væias gang",

han vil nok skjønne „tidens tegn",

naar thommessen jeg vasker rein.

Men fremforalt jeg ønsket, at

biskop Bang jeg hadde fat.

han trænger nok, de' er'nte fritt,

at vaske sin „erindring" litt.

For den er noksaa fuld av skitt.
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Ja, fek je'n blot til bøtta hen,

saa skulde slik jeg snakke me'n,

at de' gik lange tider hen,

for han erindret no' igjen.

han jugefanten mister Cook

for mig og filla hadde bruk.

hopla hopla tralala!

Men mister Peary	 never mind! --

ska' tru, om han er mere rein ?

hopla hopla tralala!

han sier, han har svart paa hvitt,

Ura la lalala!

for nigger Nansen var me'n dit

Ura la lala?

Dom sat nok kosli' begge to

i hytta hos en eskimo

og spelte sveis i tre' og ro.

Men Amundsen paa skuta si

han passer nok paa ruta si.

hopla hopla tralala!

De'r gutten, som har vaska sig,

og han skal faa en smask a' mig.

hopla hopla tralala!

I m.
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Reporterens vise.

bolnienkolrendet 1no5 (av „Verdens undergang").

Rt kampen for tilværelsen blir Mimer mere haard,

man ser blandt andet av den biff, som paa cak man fa-ar.

Og alle byens kellnere gik nylig fra sin piads.

De vil ei mer betale glas, som andre staar i knass.

Rt ta en liten rus er blit for dyrt for dig og mig.

Kun pengeniænd og lazaroner gaar paa den galei.

Og alt som heter trælast staar i uforsvarlig pris.

'Gil trøst har kong Alfons sendt kongen vor en „gylden Vlics".

Den gik galant!

Kongen blev saa gla',

han til Fernando sa:

„Alfons er sull,	 til tak, fra mig en tørfisk han skal ha!

Kjære hr. infant,

si ham, at minsandt

jeg sender ham en avholdsmand som spansk gesandt".

Av klubber og foreninger vi har et vældig tal.

At være med i fire-feen er noget, hvermand skal.

Og staar du ei i nogenslags, saa gaa du blot en dag

til handagard og meld dig i „Det norske Bokmandslag".

Ja, heller bør du havne der end gaa til det komplot,

som nu vil restaurere nedpaa Rkershus's slot.

Chi nu vil Sinding Larsen gjøre gamle Akershus

til bedehus, saa folk med gru vil si: „Ve, se de' hus"!

Det blir galant!
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Men der maa siges stop,

for nauden kravler op

ad trappegavlen til sit lyse drømmerikes top.

thi det blir sikkert saa,

som hvermand kan forstaa,

at den restauration vil aldrig eiret faa.

I Lillestrømmen Glomoren steg, saa hele byen svam.

Man spiste oppaa taket og losjerte i en pram.

Og noget maatte gjøres med saa toilesløs en flom.

Da var det selve stortinget in corpore, som kom,

Straks vandet blev til orden kaldt, men stanset ikke lel.

Og Bratlie brukte klubben, men det steg allikevel.

Men da saa Christian holtermann tilslut om ordet ba',

da stanset flommen pludselig og trak sig bort derfra.

Den gik galant!

Knudsen blev saa stolt,

at han en tale holdt:

„Se, nu har selve flommen faat pointet i sin skolt.

Den har sikkert set,

at gjør den ei retræt,

saa kommer vi og kniper den med hjemfaldsret".

For vores politi det gaar ei altid like glat.

thi hvis det ei er russen, er det pølsesalg ved nat.

Hu lager arrestanterne andragender istand

og søker om at bli forflyttet ned til	 holmestrand.

Feer trænges klarligvis i poiseenden en rosin.

Og hør, en vakker dag saa sagde Beichmann til Mossin :

„Vi maa ha pol ti hun d ." Og saa kjøpte de sig dn

og drog til Frognerparken for at holde prove me'n.
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Den gik galant!

Straks en betjent

i hastig flukt blev sendt.

Og saa blev dyret sluppet, hvor betjenten hadde rendt.

bunden fløi i hast

og bed saa godt sig fast,

at manden ei slap tinda, forenet bukserumpen brast.

til utstilling i Bergen sendtes alle verdens ting,

og for de stakkars dommere det gik nok litt i ring.

men nu har komitëen fundet paa no' helt patent :

At gi medalje kun til dem, som ingenting har sendt.

Og skulde no'n av dem, som ei har faat, allikevel

nu -hilde paa at gjøre kvalm for slik en bagatel,

saa har vi jo fra artium en fremgangsmaate lur:

Vi kan jo bare faa istand en ef terpa a= cen s u r.

Den blir galant !

Da gjaldt det kun,

at hr. commander Cundh

vil bistaa ved censuren med sit centertunge pund.

thi om en ting er gal

og aldrig saa fatal,

den gaar nok med commanderhjzelp og „5anegal".

m.
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Petter Smarts vise.

Iflartdolinpolka.

mit navn det er Petter Stilart,

very smart, d'er klart.

hvor kunder snappes kan,

der er jeg førstemand.

Jeg altid er i mit ess,

immer vel tilfreds,

naar blot det gaar express

med business.

Før har jeg gjort i stentai og glas,

nu gjør jeg mest i margarin,

Mig er en branche vel tilpas,

naar blot den gir en cbance

Jeg har forsøkt med torvstrø en stund

og reist i darneundertoi.
(holder op et par dame-underberdtlar)

Den har jeg smuglet med paa grund

av tolden, som er blit saa hoi.

"Jeg kjendt er i hver en krog,

taler alle sprog:

Francais — avec bravour!

And Englich--to be sure!

Utid Deutsch, meine herren,	 ach!

ist mein Cieblingsspracb!

rflagyarisk, russisk	 hei!

er nix for mig!

(Dans).
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Jeg kjendt er som Don Juan

og som fin gourmand,

hver diskeclames ven

og dus med }<dineren.

Og alt hvad som heter kunst

skjænker jeg min gunst

især kvad man faar se

paa varieté.

Som kurtisør er jeg sans concurrence:

„Frøken, mit navn er Petter Smartl

head om vi gik paa en allerførsterangs

cafë og spiste å la carte"?

Ser jeg saa hende ind i eiet s a a ,

smiler hun og tar min arm.

Tlever i verden har jeg truffet paa

en kvinde, som ei da blev varm.

Mit navn det er Petter Smart,

very smart, d'er klart.

hvor kys man hole kan,

der er jeg første mand.

Jeg kjendt er som Don Juan

og som fin gourmand,

i høieste forstand

en gentleman.
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fleklemandens vise.

mel.: Slik som verden nu gaar fremad (av "Verdens undergang").

Ry alle monumenterne, som findes i vor by,

er der ingen som kan by

paa litt kunst av rang og ry,

ja, undtagen Rbel oppaa Ilisseberget, han som kry

stikker enden op mot sky,

skjønt han er jo rent ut fy!

batt er ganske splitterny,

støpt hos hr. Polezinsky.

Om Karl Johan paa hesten -er det bare det at si,

at han aldrig i sin ti'

har lært hos henger at ri.

Mens den arme vergeland stil evig tid maa lide men

av at „Frelsesarrne'n"

om hans gjennemstøpte ben

holder bønnemøte me'n.

Ja, De skulde bare se'n!

Det er hellerikke greit at staa som Kristian Kvart

med dyrendal og bart

mellem bær og eplekart,
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mens alt hvad byen har av spurveproletariat

har hverandre stevne sat

og huserer dag og nat

og deponerer klat paa klat

i hans Oldenborgerhat.

Ified Asbjørnsen paa „baugen" er det næsten altfor galt.

Fyren sitter saa fatalt,

naar man ser ham ret frontalt.

De fleste pleier straks sit oie blygt mot jord at slaa.

Men man skal bare passe paa

soget bakenfor at gaa.

Se, da vil man nok forstaa,

hvad det er han sitter paa!

Men allerværst er jamen benrik Ibsens monument,

der, som Bjørnsons, minder plent

om en nokkelostagent.

Selv jeg er ikke pen med mine lysegrønne ben,

i en skjorte mindre ren

og med efi nøkkel fælt til gene.

For jeg maa jo staa der me'n,

saaat alle folk kan se'n.

Flor & 11--
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Skjønhetsraadet.

Kristianias grundlaggelse (av „Paa kroningstur").

Kristiania skjønhetsraad er dannet,

Skjønt --- dannet var nu sterkt at si.

For raadet, det er sgu saa blandet

Fit dannet kan det aldrig bli.

Og tænk R r c tan der blev den første,

Skjønt borgermestermaven dog

Inegteligen er den største

hos hans kollega Christian Krogh.

Men han Rrctander, han er saa gruelig

Flink til at være duelig

Udi alt muelig.

„Firctander har en lyrisk aare",

Saa skrev forleden „Verdens Gang".

Og nu naar han er litt ad aare,

Slaar aaren ut i skjønhetstrang.

filen denne herre smaa Rrctander,

han er igrun' en hidsigprop.

han burde kun vært nummer ander,

Og aldrig sat paa magtens top.

Arctanders rolle den blir nok temmelig

Sliten og utaknemmelig,

Bent ut sagt v in elig.

Det første raadet nu maa gjøre

Er renlighold paa Carl=johan.

Forbyde søppelmænd at kjøre

Illed lort i aaben vogn og spand.

Og negte baade vaar og sommer,
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at „backfischhurper" over 40

Cr ute og gaar fo r mørket kommer

— men det er netop hvad de gjør !

: : Og bed at bruspavillonerne,

flu netop i sæsonnerne

har whisky i sifforierne. : :

Saa maa de se at faa no fikst a'

Det arme storting i vort land.

Skjær halsen av paa statsraad Quigstad.

Saa blir nok han en dygtig mand.

Fit faa no' skjøn t av Christian Knussen

tør falde svært for raadets mænd,

han ligner mest den tobaksbussen,

Som tygges om og omigjen.

: : Og husk at næsen paa Christian Michelsen

Dominerer hele skikkelsen.

Faa den bort lidt kvikkelsen !

Og skjønhetsraadet maa befale

br. Scharffenberg at holde kjætt.

Forby ham offentlig at tale

Om alkohol og ølgeschåft.

Og lille Vogt i „Morgenbladet",

Som holder slik en tør avis,

han burde vogtes litt i badet

Paa Fæstningen til billig pris.

Og da vi alle er blit av Spa rre lei

saa synes jeg, gubbevarre mig,

at raadet kan be'n at karre sig.
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trollets vise.

Mel.: hollieb! (Geo jael son.)

Mittre hode: Ja, naa vil vi gape,
vi trehoders trold.

Venstre hode: Og naa vil vi rape
fleire hode: --- i dur og i moll.

	M. hode:	 hollieh!

V. 	 h. hode:	 holliah!
M. hode: Dette o=olet, som var saa bra,

V. hode: vil vi ha
H. hode: mere a' !
	M. hode:	 :1: bollieb!

	V. & h. hode:	 bolliab!
H. hode: Det var mye til real dram!
V. hode: Real dram!
H. hode: nam! Ilam!

M. hode: Øsch, men det e' naa
det leie med det.  

V. hode: Vi drikker for eti og
H. hode:   blir fulde for tre.
	M. hode:	:: bollieb!

	V. & h. hode:	 holliah!

M.hode: Dette o=ølet det render bort.

V. hode: Altfor fort
	H. hode: 	 er det	 g j ort!

	Al. hode: 	:,: bollieb!
	V. & h. hode:	 boiliab!

Ni. hode: ellers er det naa moro au ---
V. hode: — moro au!

N.hode: bau! bau!

Fl	 ni.
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Rask hylder Massiva

Mel.: „Cherry".

Deres røst

klinger klassisk og er uten brøst,

skaffer sorgen lise, bringer trøst.

Ca min tak og seirens laurbær høst!

trylleri

ligger der i sangen, mig har De

vundet, bundet, bastet fast deri;

giv mig aldrig fri!

0, hvis du vilde, du lille, du kjære, være glad i mig,

da sikkert skulde jeg lulle dig, stelle dig, passe dig!

0, min ITtassiva,

vær ei passiva,

men vær min viv, ah diva, bliv, ah bliv min viv!

Jomfru skjær,

mot mig arme ikke grusom vær!

Jeg har vundet dig saa saare kjær,

og at være tvær dig ikke klær.

Flør min bøn,

fagre type paa det skjønne kjøn!

r[ok du skjønner mine suk og støn,

dans med mig til løn!
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Dansen du træde med glæde, med liv og lyst, ja kom, ja kom!

hvor vi skal juble, ei snuble, ei falde, men let hvirvle om.

0, min Illassiva,

vær ei passiva,

men vær min viv, ah diva, bliv, ah bliv min viv!

Deilig dans!

Intet binder mere sind og sans:

han i bendes arm og hun i hans

svinger de og svæver uten stans.

Ca mig faa

blot en stund til denne lykke naa,

skjøn ITlassiva, hor mit hjerte slaa

blot ved tanken paa:

r►lassiva kun et sekund at se dig i dans med mig, ja mig!

Chi ingenting bringer svingende fryd slik som det, nei nei!

0, min rflassiva

vær ei passiva

men vær min viv, ah diva, bliv, ah bliv min viv!

Es.
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Danseusens vise.

Pas dc'espagne

jeg er fodt nedi Barcelona

I anno 90.

Sota, smukka og let paa skona

Og skarp og vitti.

Mina oina de er saa brona,

Og denna sango

Er et smukt akkompagnemango

til min randang).

Mel.: Ca rflachiche.

Saa naadde I from Spaniel]

Rmericanien.

And dansed for the yankees

For fukte bankees.

Oh! you should seen the niggers

With pretty figures.

their hearts were nearly broken

As I dansed Qake filalken.
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Mel.: Petite Conkinoise.

Derfra reiste jeg til France

Ah! Mais mon Dieu alors, charmant man

der kan danse,

Vous sku set: Souper dansant intime

En aften „chez Maxim".

Les coquettes

Chansonettes

De var klædte i bare slør.

men ces messieurs kun lo å dette

høist intime toilette.

For det klædte

Les grisettes,

tres charmante nu som før,

Og vi dansed med humør

For en begeistret kurtisør.

Mel.: Der bor en baker.

Og derpaa kom jeg til gamle (lorje,

Med hus og hytter og ingen borje,

Paa sola ser jeg det li'r mot kvæld,

Tilen halling danser jeg likevel.

Mel.: Kjærringa med staven.

Jeg har danst paa svalen

Op i bakedalen.

Springedans paa sætersvolden med en døl

hallingkast i taket det har jeg gjort sjøl.

jeg har danst paa svalen

Op i hakedalen.
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Dollarvals.

Und endelich

So reiste ich

Tiach min

Beliebter Wien

rflit „Walzertraum"

Champagnenschaum

Und Strauss=

Musikens braus!

&h! Wien er gut

med Wienerblut,

Illacht mich

So

Und jedenfals

Ist ingen vals

So fin

Wie bier im Wien.
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Slutningssang.

Mel.: Vals av „Dollarprinsessen".

Fantasiens gudinde:

Ru har det ende med færden ;

brutt er din rings trylleri.

Stængt er din eventyrverden,

skapt av en sterk fantasi.

Varsomt dig bærer mot jord

alfernes flagrende kor.

hil dig, du dristige drømmer,

du gladeste yngling paa jord!

Rask:
mel.: 23 Skiddoo.

Saa vil jeg da sige jer alle mit farvel.

Og min tak til hver og en i denne sal!

med Rautet jeg flyr over Steen & Strøm og tjeld,

stevner atter mot den kjære „jammerdal"!

Fra Soria moria slot gaar nu min vei,

og for Ciskens papa glad jeg triner ind.

Maxis! Ringen gir jeg dig!

Gille Disken du skal blive min!

Bon jour! Bon jour!

Ru tar jeg mig en tur.

Good by! Good by!

Og tusen tak for mig!

Rvsted! Rvsted !

bumøret tar jeg med.

Salaam, mes dames.

Rdieux messieurs,

adieux!

11—m.
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