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Talet till Moster Barbara MMXVII
Hvarandes en verbal batalj mellan tvenne bröder, vilka ej på något endaste 
sätt äger underkunnighet om måttlighetens välsignelse.  

Roller:
Broder I: Högstämd och lyrisk, på pekoralens brant balanserandes. 
Broder II: Lagom rund under fötterna och inställd på att rulla flaskan.
Barbara: Närvarande men ändock icke. Mosterlig!  

Invokationer i vilka tvenne till kynnet olika bröder presenterar sig. 

Invokation Broder I
Höge Carl-Michael, skaldernas skald, som åt sällskapet givit så kostbara skatter
av texter och sånger med fullödig halt, kom hjälp mig att vackra ord finna.
När Moster ska hyllas behöver jag allt, som hjälper mig talet att gagneligt ratta
så meningars mening behåller sitt salt, och hyllar vår ärbara kvinna.

Provokation Broder II
Höga av brännvin du dryckernas dryck, som mäskfatet fyller till dryckeshorns kanter
Pokaler och ångor med fullödig halt, kom hjälp mig hindra min lever att svälta
När Moster ska fyllas så blir det nog ballt, att stjälpa en tant som är fullast bland tanter
Menisker och klänningar sprids överallt, och lämnar sin kännbara hälta
 
Broder I 
Barbara, du som har namngett vår högtid
Du som ger värme när vädret är kallt
Mottag ett tack från en bugande samtid
Du är vår peppar, vårt socker och salt 

Broder II
Marsala, som smaksatt vår härliga mäskburk
avger sin värme från jäsningens fat
lyss till ett smack från en sugande vinkork
efter en bränning till ljuvt destillat 

Broder I 
Härliga moster, du storslagna kvinna, 
Som bröderna hyllar när vintern är här
Du har i mörkret ett ljus låtit brinna
Mottag den hyllning vi till dig frambär 

Broder II (luktar i en flaska)
Härliga dunster som aldrig försvinna
Skapta ur mylla och vinstockens bär
Destillationens krus ska få klinga
Allt blir till fyllning i fat och artär



Broder I
Moster, nu ödmjukt men ej panegyriskt
från Brödernas hjärtan här fram mot dig bär
genom strupens mitt språkrör, för tillfället lyriskt
allas vår önskan att hylla dig här 

Broder II
Det där låter sjösjukt och karikatyriskt
hans brödrost till hjärna den funkar så där
hans strupe den stinker, icke sephyriskt
Han kan ju ej hejda tonsillens begär   

Broder I
När Barbara hyllas så vakta ditt språk
för spriten är ej något gagneligt genius.
Dess rumlande verkan ger upphov till bråk
Minns hur det gick för vår farbror Silenius! 

Broder II 
Det här är ju regler för kloster, fy fan
Här råder dystra och tråkiga tider.
Vid mustigt och färgerikt språk är man van.
Det blir Barbara också nog sen, vad det lider. 

Broder I
Käraste Moster, förlåt våran vän
vars klavertramp tar form utav osköna konster.
Vi ska honom uppfostra riktigt och sen
ska du se att han danas till broder från monster. 

Broder II
Ett monster, vad sa du, är bror min från vettet
av torrhet båd’ sinne och strupe förtvina.
Broder I
till skillnad från dig med det helgalna sättet
vars andedräkt är en förskräckelig pina. 

Broder II 
Vad säger ni bröder? Visst är han en fjant!
Broder I
Och han är en rumlare hämtad från gatan!
Broder II
Ett kvastskaft det har han ju uppkört, så sant!
Broder I
Nej, nu ska han få sig en snyting, den satan!



Barbara
Pojkar, pojkar, pojkar!
Så mycket ni visat som borde vart gömt
Den ene är torr och den andre vulgär.
Måttlighet, pojkar, är ett ord ni har glömt
Här har ni er moster och ni gör som jag sär. 
Bröderna tittar skamset på varandra
Nu tar ni i hand med varandra och sedan
så jämkar ni hop er på broderligt sätt. (Bröderna tar i hand)
Se där ja, nu tycks det mej faktiskt som redan
det börjar gå bättre. Jag har alltid rätt! 
Bröderna bugar mot imaginär Barbara
 
Bröder I & II (tillsammans och i bästa samförstånd)
Ordning nu råder i sällskapet här
Tack kära moster för det oss du visar 
så grunden är lagd till en fin atmosfär
Din klokhet och vänskap vi alla nu prisar

Styrka från moster får hjälpa och råda
när livet blir tungt och när allt går på sned.
Ett storartat tack går till dig från oss båda
för ljuset och värmen du hedrat oss med. 

Munterhet råder trots stormen som larmar
i kalmuckernas värld som är dyster och grå
Förtrolighet skyddar mot det som oss harmar
ty grunden för gräl den försvinner ju då
Vi somnar så tryggt uti Barbaras armar
Och tänker ej vidare mer där uppå
               
                             ~Fin~


