Samson var træl i filisternes land
(Samsons død, Dommerbogen 16. 23-31)

1 Samson var træl i filisternes land,
var en plaget mand:
Der lød så vild en glæde,
med sus og dus,
der hørtes daglig kvæde
i Dagons hus:
Dagon, vor Gud af det røde guld,
Israels kæmpe han slog omkuld,
mægted at binde
Samson, vor fjende;
ved kværnen står
og for svøben går
nu han, som gav tusinder banesår!

3 Samson han stander med strengeleg,
både rød og bleg,
sit lys, sin kraft berøvet,
til spot og skam,
han er saa dybt bedrøvet,
i hu saa gram,
rasende sukker han mangefold:
Himmelens Gud, som har alt i vold!
Falsk overlistet,
styrken jeg misted,
lån mig af den
kun et glimt igen!
Da fare min sjæl med filisternes hen!

2 Højtid der holdes med pragt og glans,
der er spil og dans,
til ofring bløde okser
i hundred-tal,
den vilde glæde vokser
i afgudshal,
skummende bægre af bollen fuld
tømmes til ære for gud af guld,
støjende skriger
drenge og piger:
Det hør sig til,
og, som alle vil,
vi danser en dans efter Samsons spil.

4 Samson, han kalder ad smådreng brat:
Jeg er træt og mat,
hvor står de stærke piller
til rygstød bedst?
Lad mig, imens jeg spiller
dem stande næst!
Spottende svares: Du ser vel her
pillerne tvende, som huset bær,
til dem du læne
skuldrene pæne,
men, sagte sagt,
tag dig vel i agt,
du ikke dem ryste af al din magt!

5 Samson, han stander nu midt i sal,
både høj og sval,
sit lys, sin kraft berøvet,
til spot og skam,
han er så dybt bedrøvet,
i hu så gram,
tusinder klæde i pynten trygt
lægteret, højt over gulvet bygt,
pillerne rave,
bjælker begrave
da brat i grus.
under sus og dus,
med Samson det hele filister-hus!

