
3 t o p n u  1 i d t, S m i t !

Jacob Scavenius laved om paa hver Skolebog,

seksten med x ej staved mer nogen 3kolepog!

Hangen Elev blev b ister , Læreren blev perplex,

saa gik vor Sprogminister selv lien og blev til  Ex -

og saa kom der en ny, og lian raabte i vildende Sky:

Naa,stop nu lidt,Smit! Lav om det Skidt,Smit,

tryk sexten blot som før va^ godt.

Og vi fik X-et Scavenius exed;

det stumme E - Gudskelov at det ble !
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Daslig der søgte Kasser t il  Samaritanen hen,

sligt ikke M &&XK  rigtigt passer Hr.Pastor den og den.

Alvorsfuldt Talen lyder: Schrøder det er et Skarn, i

spis ej den Mad lian byder, Schrøder han har et Barn!

Har han de'? næ,sese! naa, han er vel ej ene om de '!

Næ,stop nu lidt,Smit,den gaar for vidt,Smit!

gener' det dig? gener' ej mig!

Lad du blot Faren om hanses Baren -

lad vær og muk - gaa du før hjem og vug!
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Pyntet var hele Staden med Flag og grønt saa flot,
Folk gik i Tog paa Gaden ud ad mod Kongens Slot.
En Assistent paa Pladsen Harme det har forvoldt, 
modig SM3IK mod Folkemassen styred han Gang'ren stolt, 
liens han brasede paa ,kom en Melding, og den lød som saa,:
Næ,stop nu l id t ,S m it ,og rid i Skridt,Smit!
De kan v^st bedst foruden Hest - jeg melder a 'Sm it,staa  heller a 'Smit! 
Araberen maa De før stille hen!
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Ligger Du flot paa Landet,kør' ud og ind hver Da' -
husk saa skal Du blandt andet Kortet i Lommen ha'-
tag det kun op - sig værsgo' naar Konduktøren gloer,
vis blot ej som Moresco,at det er fra, i Fjor,
for saa b i l 'e r  Manden g a l ,og g i 'e r  Togføren dette Signal:
Hej,stop nu lidt,Smit! en Mand kør' frit,Smit! 
han skai sgu' a '  - Ja,han skal sgu' h a '!

aa,vent - aa skidt,Smit! det sker saa tit,Smit!

l a '  m*g komme til  Byen,saa skal jeg nok forny 'en!


