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Hurra Kammerater, nu igen!
Bruger Tiden vel, den iler saare hastig hen!
Denne Stund er vor endnu — maaske
skal det
og den allersidste være.
Kærlighedens Fryd er skøn, men ak! saa kort;
Blodet kølnes snarlig, Ilden svinderbort:
Rød paa Kinderne — om Næsen bleg,
er ikkun
et Øjebliks Affære.
Kys da de søde,
mens Roserne røde
paa Kinderne blussende gløde!
Oldingens Klage
ej kalder tilbage
de korte, men smilende Dage.
Skynd dig da, min Gut! mens du er ung og varm,
før det bli’r for silde, tag din Glut i Arm!
Pige — Kone — Grandmama —
er ikkun
et Øjebliks Affære.

Hurra Kammerater, nu igen!
Bruger Tiden vel, den iler saare hastig hen !
Denne Stund er vor endnu — maaske
skal det
og den allersidste være.
Se, hvor Tiden iler, lad os ile med!
nyde Glæden, Venner, før den fa’r afsted:
Proppen ud, kluk, kluk, og Flasken tom —

saa vare Forfædrenes Skikke ;
drikke og sjunge,
mens vi ere unge,
saa Lofter og Vægge skal runge!
Nu god Taar, god Taar! god rolig Nat og Tak!
Skaal for den, som skænked! Skaal for den, som drak!
Glasset fuldt og Glasset tomt —
er ikkun et Øjebliks Affære.
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S t. S t. Blicher.

Charles Kjerulf.
BLANCHEFLEUR, MIT LIV, BLANCHEFLEUR
XTatten nu stunder, snart Dagen hun dør,
^ svalt er i Rosenlunde;
Due, min hvide, med Næb og med Klør,
min Due, o, at du kunde!
Due, min hvide, med Næb og med Klør,
give den dristige Bejler Gehør,
R la n rh p flp n r
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