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VEXELPOEM,
5 ■’

Bachus :'

Drick ur, drick ur den skummande pokalen, 
Det läskar strupen oeli det dödar kvalen,
Det tänder blodets Ijnfvaste begär 
Och lifvets bilder uti rosor klä’r.

Den nyktre:

Håll inne, gud, med dina fagra toner —
Dess makt förtrollat världens skilda zonei 
Din dryck är gift, som mördar lifvets kraft 
Ocli suger musten utur ådrors saft.

Bachus :

Driek nr, drick ur ! Det eldar unga sinnen 
Till hugstort mod och skänker ljufva minnen 
Från ungdomstidens glada sällhetsda’r,
Då lifvets flod blott stolta drömmar bar.
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Den nyktre:

I glasets vätskor dränka våra söner 
Sin barndoms oskuld och sin moders böner. 
Se, många tusen af vår framtids män 
I brott och last din giftdryck fjättrar än.

Bachus :

Drick nr! Det skänker rikedom och lycka
O

At arbetsslafven, som bekymren trycka.
Det målar himlen i lians tankars värld 
Och skapar fröjd vid fattigmannens härd.

Den nyktre:

Ha, hvilken lögn! Se in i våra kojor,
Där faderns flaska lagt hans själ i bojor: 
Hvad sorg och kval och nöd, som saknar namn, 
Med hungerns barn i trasig kvinnas famn.

Bachus :

Drick ur ditt glas, du som har guld att gifva 
För ädla drycker, hvilka själen lifva!
Det hvässer snillet och ger lifvet glöd! 
Pokalen höj, där drycken skummar röd!

Den nyktre:

Hvad blodig drift med mänsklighetens snillen! 
I vinets pärlor, tanken I förvillen —
Den rike fattig blir, den ädle full af skam, 
Och af talanger uslingar I skapen fram.



Bachus :

I sköna flickor ocli i glada tärnor,
Drick ur ert glas, det alstrar kvicka hjärnor, 
Det gifver glans åt blicken, färg åt kind 
Och smeker själen likt en sommarvind

Den nykthe :

Förbannelse! — Tag lyssnar till de toner, 
Som bryta fram med makt från millioner,
Där tårdränkt kärlek endast törnen gaf,
Ocli jord föll tung på drinkarhustruns graf.

Bachus :

Drick ur, drick ur den skummande pokalen, 
Det läskar strupen och det lindrar kvalen, 
Det skänker fröjd i litvet, lugn i döden 
Och för oss lustigt genom alla öden.

Den nyktre:

Den dryck, du egnar lof, är lastens moder, 
Och styggelsernas far, vanvettets broder. 
Först när din tron i spillror ligger slagen 
Skall för vårt släkte randas frihetsdagen.
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EfUrtfyck förbjuden.
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