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\/i er et lystigt Folkefærd En Verden, spændt i Snørebaand,
* fra alle Verdens Kanter, os passer ikke ganske;

vort Rige er saa noget nær der faar man ingen Vennehaand,
et Bjerg af Folianter; men kun en Vennehandske;
men Ungdom gav os Indfødsret, der dyrker man en Poesi,
hvor Lykken slaar sin Vinge, som skæres paa Maskine:
og hvor Druen vokser tæt, Kernen mangler indeni,
der samles vi paa Thinge. og Hakkelsen er det fine.

Men vi har Tro paa Solens Glans, 
naar blot vi se lidt Skygge, 
og vi tør trøstig binde Krans, 
før vi kan Huse bygge.
Om Verden var et Hav af Graad, 
sang vi dog glade Sange:
Haabet er en lille Baad, 

i men den kan rumme mange.
Chr. Richardt.

MAANESKINSDRØMME
Maane, svigt mig ej, 
og lys mig paa min Vej, 

at jeg i Nat kan naa min Elsktes Bolig!
Thi jeg det vel forstaar,
skjønt langt fra mig du gaar,
at med min Kjærlighed du er fortrolig.

I
Du skrider frem saa mild,
og dog med sværmersk Ild
en hellig Sorg sig i dit Aasyn maler;
du veksler Farve tidt,
og smiler dog saa blidt,
derfor jeg véd, du kender Elskovs Kvaler.

Gud Amor har dig kær,
han staar dig ofte nær,
og han sin Fakkel gav i dine Hænder,
at du hver Ungersvend,
der har en kærlig Ven,
skal vise Vej til den, for hvem han brænder.

C . Hauch.

m  ^A fie/se. DRIKKEVISE
I—I urra Kammerater, nu igen!
*  ̂ Bruger Tiden vel, den iler saare hastig hen !
Denne Stund er vor endnu — maaske 
skal det og den allersidste være.

Dag paa Dag henruller brat som Sky paa Sky, 
knap vi arrivere, før igen vi fly!

Barsel, Bryllup og Begravelse 
er ikkun et Øjebliks Affære.

Spild ej, du svage, 
med Tanker og Klage 
de faa og ustadige Dage !
Langt bort med Sorgen !
Tag Glæden paa Borgen!
I i m i  / n/ v i n  1 i n a s  K/l s\ n  t


