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C*å öfkyldigt det dr , at folja Snmtnarens Uclaiv
de anbud, til anfldllande af hvarjehandaHuJl'

f-efof öck fdllfkapsnojen, få nyttigt bor iettA

anfcs, i anfeendi til en mera Utvidgad veflds-öch
mennifho-kdnnedöm, fom derigenom vinnes* At

rsfä fd>" nojets fkuti, dr ingalunda at latä Bfl»

gra makliga och med galler tilfliitna •oagnär fraifi'
Jldpä Jit tonia vdfendc, och med blixtens faft
flytta fig ifrän en ori til en annan, for at för-
fkingra fina finncn, eller upleia nya tilfdlhn iii
Jirdsligheier och fidrmande tidsfordrif. Philofo-
plien pä hnclsvågcn kar gifvit de refande Car#*
vanerne anledning, at under refan afven -öpna o*

gonen'for naturens bchaglighcter, och nyttja det
allmdnna fdrjlåndet fafortf foljeflagare. Men man
"kan refa i många dndamål , och altid hdmta ett

finfkad frulit, tien vinningslyjlne upjoker fieri
iilgångar at rikta fg och andre. Den naturkiin-
nige fd/ler fina fkarpa blickar tippa hvarje 6rt
och plautä, ja uppå hvarje hviinlande lirdk i luf-
ien , fom han på fdrfkilde ortcr for at fe-
dan 6ka Jit Syfiem eller nnturalie-cabinett, BcrgS-
tniXnnen refer for at uptåcka malmarier , och nå-
,scs ej med ]ördens ytor , idän trdnger til dcjs in*
nerfia grmier; den larde fyjfetfdttcr fig Smfoni
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med nptdclande af orternes Idgen Och mennifknrS
«lika lynnen, omfom med utgrundande af IcCgar-
iiaS Och konjlernas fkick hos farfkilde folkjlpg)
Statsmannen hvdlfvcf innam.fin tankekrets vigti-
ga affigter, och förenar likfom i en enda punEi
Ma andras fåfcmal. Monne da icke naturens be.
traktande kan opna for mennifkjan, fafotn menni-
fkja, det gladajlcf uit at foniojas ? At umgåt
med jig jjelf, med nattiren och fine likar; at an*

i/efnda dfven de ringafte kunfkaper p.g til nytta.
6ch upmuntras af den Jlira tanken, at Rcligiö*
nen förfdtter mennijkjan i hogre , ja gudomligdt
kdnflar. hvarmed mun kein vandra i åfynen af den
Ofynlige; med et ord, at njuta lifvet, och gt(U
das under des framfkridande ognablick detta
tilhorer och dgnar thcnnifLjan. Matie man då
icke begdra ar.nan rtdngorelfe for" en kort Soitti
tnarrefa dn den, at afjiglen värit et ofkyldigå
noje, helgadt flundont at Religioncn ,' ftundom åt
tiaturen. Jlundönt konfierne,



[V åjet bar aldrig linnu värit långvarigt, Na*
-* ' luren baj; utfått des mångfaldiga fron lika
tncd blotnflrcns. Såfom deffe, Ikola de 1 beba»
gens lubdcr upväxa, hinna til en hallig ocb för-
ganglig fägring, förtjofa ocb faknas, Pryden
dcrförc, J blomfter, iköna alfter af den vaekra
Sommardngen, pryden en tid det fålt där J up-
runnit, det fköte där eder afikurne ftjelk blifvit
fäftad, ocb eder hiomina prälat, Ocb ] blom.
tnornes ocb vabrCns afbilder, rena nSjen, upatn*

made i naturens ofkuld, intagen en tid den kän-
fiofnlles finnen, uplilven dem ocb förtjufen; up.
inuntrcn den dygdigc,at hinna det föremål, fom
af fvaga finnen aldrig fkådadt, men på långt af»
fiånd tiibedt, är hela naturens uphof ocb des
bärligbets rJtta urbild. O! burn förvillande tan-

ke , at Himmclens Uphofsman cj fkulle tilliltä nö-

Jet! lian fom i hela naturen, 1 bvarje mnrgonfo-
lens fträle, i bvarje i hvarj» doft af
blomflren, ja i bvarje blick af ofkulden ocb be.
bagen, tildelar ocb utbjudcr nejet. Muru irran.
dc, burn furfmädande tanke, at finnens lifliga
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nöj® vore i ftändigt krig med efterlankcns , fsr-
nuftels, ja fjelfva Religionens, denne gudomli-
g* väktares alfvarfamhet. Jag hörer den kär.flo-
16fe och otackfatnme Faqiuren klaga och knorra
deröfver, at hän har fä eldiga finnen , fä håftiga
begär och lidelfer; hän önfkade at kurina utrofa

dem; hän bjuder ock vcrkeligen til at förftena fit
brdft och bortjaga alla Smhetens ljufvafte intryck.
Jnfvet och des verktyg förefalla bonom at vara af
uedrigare daning, än at hän Ikulle fåfta lin up-
tnärkfamhet dcrvid, Längt Mn at erkånna lif-
vets värde, oeh med förnuft njuta fmlighetens
förnåjelfe,, anfer hän lifvet fom plågornes och
Jafternas hamn , och finnen fåfom de farligafte
klippor, Uti fit högmod uphöjer fig den ftolte
Cato, laftar lifvet och verlden, förfmår, förak-
tar och flutljgt förfpiller detta himmelcns lånj
och dir uti Klofhcts djupa hvalf, hörer jag den
btk"pade och lorUäldc Munken, med inbillad an-

dakt predika för den fängflade Nunnan om fin-
nens och nöjens fördömlighet, famt ifrigf påyr-
ka deras utödande. Men knapt har hän lämnat
fin tankes irring

,
förrän hän under bar himmel

emottager af naturens hand alt förtjufande nöje,
och detta Kiolter-helgon födes å nyo til menni-

fkja.



7
*ja. Hvarföre elä lik Negren, pä den brännan*
de fandheden, i fit ftoft förbanna Ljufcts Konung,
fem dock fånder fma välgörande blickar pä fme
otackfamme barn?Åro alla finnens nöjen förnek-
ligc derföre, at de konna mifsbrukas, eller aro
de förhatlige för Religionen och den fanna vishe-

ten? Ncj, fe ut kring hela den iköna fkapclfen;
ujot med dina finuen och igenkän Skaparen. E-
hvar du vandrar, ftoftets fon! ihogkom at hela
denna rymden är det Tcmpel, där den Evige fkall
tilbedjas och dit offer ät honom frambåras. Men
ack! huru våhrlike och flyende aro vara nöjen ?

Dc likna tiden och lifvet; tie föråndraa med
otaliga fkiften, och Ikola faknas. Men de kon-
na likvål oli inbildningen ä nyo förnöja. Kom
derföre du glättiga Himlaängel Inbildning! Koni
at leda mig tilbaka til dc parker, de bergsbyg-
der, höjder, lunder, blomfterkronte fålt och flod-
begjutne dalar, där minc linnen, där tanken och
hjertat funno näring för röjet och känflorne.
Huru hardt öde hotar fjlriln 1 Sedän hän full-
komnat fin flygt emellan tufende blomfier, dem

lian kyfst, och fråntagit deras balfamilka nedlar,
beredes grafven för hans nöjen. Vid den förfta
böftkylan darrar hans fpäda lif, och utflocknar.
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Med lifyet förgär hela nöjef, Rlcn dc med kän-
fior begåfvade yarelfer kunna ockfä dä höltens
flormar rafa, ä nyo njuta det flydda nöjet, Jag
fkalj njuta det nti inbildningen,

Ungfamf hade naturen afklädt fig ylntrtns
hvita flöja, och begynt at vid den fkflna vahrcns
blickar f<srnya fit utfeendc. Solcn fyntcs tnajc-

fiåtifkt höja fin bana,..och hurii högt yar lian
icke redan på himmclen fkriden, jiår Flora halla-
de honom til mdites, "Vålkommen Ijufa Dfott,
fade hon, at återuplifva och förfköna minä fa.lt
och cleras alfter. I fkenet af dina välgörande
fjåt Ikola* tufendo blomfler upcjvickna, och rny-
riader lefvando kråk bada figj dig viii jag bcrc-
da en krans af de utföktafte rofor, hvars purpur.
glans fkall cfterhånna dig i din nedgäng. Men
burn fcuktloU beftrålar du della mörka torn och
deffa kalla mnrar, hvaraf denna Staden yfves,
Förgåfvos fkadar ccn fkÖnft Amaryllis, ,dit feger-
tåg på den ljusblua himmclen, då tvånget binder
Jienne vid Stadens buUer; finncr väl frihcten och
ömheten, deffe jordens mägtige beherrlkaro, få-

krarc ikydd ä,n has bygdens barn. Jag yiHo kai,

la hennc til minä parker, jag vjllc beftr<s hennei
vlg
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•yåg mcd blommor, och Daphnis fkall hafta i hen-
ncs tjufande fpår. Tvlen du, o Dagens Konung!
fltall jned dcn vårmar.de ihålen du lockar biet tii
rofcns fköte, åfven forbinda dem." Su taite
Flora, och förfvann. Lyflnande tilhennes intagan-
de ftåmma, låirnade jag Cnart alla de tvungna

riöjen, fom flad.;le!i,adcn tilbjuder, men borta
V»r Amaryllis. Jag anträdde åi i fållfkap mcd,
någre få vånncr Sommarrefan, för at upfinna nva
åmnen och föveraål for minä iinn.en, til nöje och
fågnad; naturens och konfiens måftarvuk ai'o Öf>

\cr alt utfpridde, och draga likafom gen o m en

tTolliHomä kraft til fig det nyfikna ögaf; Det
var denna banan, dår nöjets frukter fkullc fkör-i
das, ja där ockfii ledsnaden borde mistas,

Med fnållt och hafiigtlopp genomfors den ödfli,

ga trakten,fom, kringotn denFinfka Hufvudlladen
beiågen, låmnar de tydligafle prof på inbyggare-
nas ödelåggande hand, Nakna och torra bergs-
kullar, vildare ån de Islånufke kale bergsbyg»
derne, pii alla naturens fkönbete-r, pa
I'miflren, lundeir.e,'och Ingajne, gåfvo endaft
tiikänna luun konften ofta yanflälfer nr.tuien,

Där fom en alin ån flit och omtanke borde täfla
at fövfköna naturen , och göra famfundslifvcffår

A 5 den

9



10

den nitlflce fimbetsmannen, den v!fe, ja ock för
tien arbetande dagakarlen bade drågligt och in.
tflrdes glåttigt, genom anlåggningen af fkuggri-
ka patker,' fruktbara fålt och alla konftens upftrt-
iiingar, dåi 1 fer man nu cndaft en vidftriikt men

. oodiad betesmark; hjordarne drifva omkring och
ujuta en ringa föda, i det fiållet de kurde bafva
den rikr.de, Dår uprefa iig ftraffets oliygglige
minnesmårken ,

til blygd för .tidehvaifvet och fe-
dernas värd. Förgåfves hånger den olyckiiges
lik lippa' et rysligt ftcgel, då brottet icke i iit
uphof motas. Finnes då icke något medel i Hf.

vet, at äterkalla den förförde, och upmana ho-

aom til dygdcns eftcrflråfvande? Aro lagen , re-

ligionen och upfoftrun toma namu, utan intryck
på fcderne? TÄr hånda at.man en tid fkall här
vandra endalt ibland ohygglige ftraffpålar, eller
fkall uplysningen finna utvågar at hindra laflef.

nas utbrott, och naturen itertaga iin fkönher,

Men nu faknade ögat hår alt intagande behag;

orat feck i Mllet för dufvornes och lårkornes

ljufvafte toner hsra de fkrålande korparne, io.n

på de bergige kullarne uphofvo fin förtretliga
röft, .Sinnet blef ej förnöjdt förrån »an nalka.

des angenåmaretrakter. Redan hade folen fkri-
dit



elit ti! den läga horizonten i våfier, och varnåra
fin nedgang, då aftonkvlan påminte vandrare at

hvila fig i den fvalkande däldeiu Enfligheten
och det fnart utbredde märkret betog finnen ali
liflighet, och ISmnade dem fmåningom til f6m-
nens och inbildmngens dvata» Tidigt om mor-

gpnen fpriddes ändteligen den upgåertde niorgon-

rodnans flrälar ut öfver jordbrynet. De filfver-
like fträlarne likldtn ti kade utlör minä af en tung

föran matta ogonlock. Morgonens klarhet bebå-
dade en vaeker fomniardag,— Mit <sga! fe omkrlng
dig. Det vida ljusblåa hlmmelens hai'. Midt uti
defs omkrcts, nåra til middagslinien , framgär
den fclotrunda cldllrimande hirnlakroppen, Solen,

Vid dcfs framfitrt fågna ffg alta naturens barlV
Allmagtens anda flägtar iFrän. öftra jordbrynet,
och Ihaxt framlöpa en flock af ljiifa molnfiäckar,
fom cj väga at formSYka dagens fkönhet, utan

Vid det de med glåttighet fly långs ät den låga
horizonten, förhöja dagens glans med lina fkug-
gor. De fly och nu fynas de ej mera uppå
himlahvalfvet, fom nu hoit och hållet uplyfes
af de fiammor, fom fpridas ifcån Solens eldklot,
Tufende vingade kråk koinma fram ur de nallen,
hvari dre undan nattens kylä värit dolde, Sprit-

tande
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tande af glådje , fvlnga de fig högt up i hifien
för at upvånnas, och vlnna en få myeket bögre
glans, Hvilkcn hög färg • utfirar icke.dem; hu-
ru ftor förundran, ftort nfljö tildelar deras åfyn?
Alla tings Skapare har klådt och bcprydt dem.
Ögat kan cj fe alla de tufende invfmare i djui>
riket, fom bada fig i den förgylde dagens vågor,
De ömme fvalorne fträeka ömfom lin läga flygt
Jångs ät jorden, för at i en haft upfnappa föda
för lina ungar, ömfom af lätta vingen uplyfte,
klyfva dc fnabbafle ftrålar, Lifvet och glädjen
rörcs i deraa bröft. Middagsfolcn har verkat
dcm, Hnru angenåm fyn? Huru lifligt afnfålari«
de dcn eyigt oåndlige naturcns Herrc, den o-

fynlige, fotii dock i naturens fkönhct och vishet
låter fig fattas. Ju mer jag långtar at fe dig'>
dcfto mcr intages jag af den pragt, den rtijng.
fald 3 fom råcicr i naturen. Likafom ogat och
defs blickar gifva Zemiras anlete ali flgring
och lif, la uplyfer oekfå det purpurftrålande klo.

4et hela naturen. På den fpegeljimna böl-jans
yta fer jag Solens afbild, Hkfo.m ifrån dcfs ljufa,

thron ncdlunkt, til at åfvcn for vatncts fkråinda
.flack utdela fit glättiga fken. Strirompwi.e, ut-
fpridde gcnora det morka djupet, lyfa opp den

iteni-
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Ifeniga nakna ftranden, och updrifva c!efa invå-

nare til lek och glådje. Straxt fer rean tufende
fiflkar fimmande i folbaclclct af och an, roa och
förnöja % öfv«r det' «ltvålgörande I.jufet. Lin-
driga pufiar höras ifrän iödra våderflrccket. Sak-

• iafufaficVnalkaS de böijans yta. Nu krufas hon
af dem, och ftfåxt fynas pa häfvets våta rymd
de vigotiic uti jåinn och fakta uphöj.
King och fall gjutas AfvM den på hafvet afbil-
dade ljufa Drotten. riågtanie åio törbl och

im framter fig för det hårryckta ögat et nytt fÖr-

Indradt behag. Vlgorhe fjilla fig, och heia ytan

daJlrar af de fkönafle pårlor, l&ngt fkönare'Ba
den ftålte Monarcbens med brilhhter infattade
tnantel. Hiriilafköhhet! hiiru du. förnÖjer tnitt Ö-

ga! Åt en annan fida* betrafctar jag den på et

afftånd lyfande lunden. Defs lÖfrika tråd fågna

fig (sfver det på defs grenar blixtrande ljufet. De

Jjiimma fommarvådren bl&nda fig med afparnea

och björkarncs veka toppar , fom buga fig för.

tlagens Konung, Hundrade yr-och fkridflockar,
fom i trådens grenar, fatflt under deras blad fig

ffirgömt, yra och hvimla 1 luften, Hvem har da-
nat dem, hvem tildelt dem lif och nöjc? Hvem

tildelar tnig r.öjct? Allmagt! Du förr.Öfcr'migi
Llc
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Låt mig ånnu fkåda tJig uti ahdra dinn undcr-
vcik. Urder naftan oandeliga oiiifkiftcn af ut-

figter och belågenhcter, clem middagsfolen gaf
ali fågrihg, feck tnan citer 5 mils våg, på långt

■hali undcr Ägnafikte et af de vackrafte ftållen ,'■
dem näturen framdanat. *) Våsen ledde genoitt

det mcd guldgula ax bekrcSnln, ocb fruktbata Säl-
let, på hvilket de Ijtlmma fommarvådren upvåckte
lingfamma vågor, likafom på et baf, fom lindii-
ga vindar uprört. En fmal ocb jåmn å lopp
långs mcd långa åkerbrådden ned til den falta
fjAn, fom at en anuan lida ulgjorde en vacker
ocb långftråckt vik, fom fyntes vilja förcna fig
mcd den nSrintil framrirmande åen. Landtudden,
lik en lång racn mera jåmn och platt bergsrygg,
omgifven på hdggc fidoraf fjoar, gaf hela belågen»
heten det vackrafte utfeendc.' Man lag långs mcd
åcn en af naturens egna hånder plantcrad löf.
ikog, fhindöni tåtare, flundom glefare. De bvit*
flammige bjfirkarne fpeglade fig i «len klara böU
jan, ocb gåfvo henne tiibaka fin grÄna fkugga,
fom flridande med det melian löftnlden framftrt»
mande ljufet, förcflålte på åbrådden afyn af en

med gtdd bcflrödd grön mantel. Sjelfva landt»
rys-

*) Aminne Gård i Halicko Sokn.
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ryggen hade äfven iklådt fig Floraa gröna drägt,
med tufencle blomfler utfirad, och af de vackra-
fte Ikuggor bcprydd, dcm löfträden från fig ka-

flat. Igenam afparne och björkarne IS g maa pä
andra fidan om det långa nåfet den cryftallifka
viken , pä hvilken himlagloben hade flrödt fit
klara filfver, Iluru fkön utfigt för at hänrykt

Öga! Huru lifligt målancle Gudomens glans, den
intet dödiigt öga kan eller far fe. Förtjuft i
defs afbild, ikall jag tilhedja, beundra honota,
det ofynlige Majellälet, fom i den fköna natnrcn

lämnat få tvdliga fpär efter fig. HvarifiSn flcul-
le jag hänleda den prakt fom jag fer, om icke
från Gud, naturens och alla varelfers Far. Mä
aldrig en fådan blindhet betaga en dödlig, at

hän ej igenkände fi n och vetldens Uphofsman.
Nej, jag Ikall hånryckas. Om jag ej kan fe dig,
du Evige! Ikall jag dock vörda dig, Mit hjer*

ta fkall vid dina drapliga verks ålkådande up-
tåndas til dit lof och tackfägelfe. Skulle jag

vara Jlummare och känflolöfare ån de fjädrada
fångate, dem jag hörcr i lumien qvittra med fi.
na fpäda röfter. De förnöja mig, men än mera,
Jag förnöjes af det gudomliga, det höga, ja det
högfta af alla föremål för tankcn. Med uplyft

hufvnd



ImfvUcl åt himjnclcnville jag fvitiga m!g !;6gra
til den Eviges fijernotngifne thron; men jag

fvigtar ; vamnaglcn tvingar min fpäda bildnings-*
kraft, tvingar mine finneii til jorden. jag ler ut

åt den vaekra luudan t fom mella.n fpegelklara
böljor uprefer lig lik et paradis. Hår är det
min Mmda lyra fkall böras. Ach ! at hon mä hö*
ras af den Evige!

Du Hirnlamagt, fom himlar årrt,
Och ttiillioner lif tilbe,

Hvafiä laf de vciidar fkola båra,
Som ånnu cj filtt clagen fc,

Til dig jäg vfigar 6gat lyfta,
Min tankc årnar til dig fyfta,

Dår du et evigt ljus beboi'.
Mit Öga flyr -

- tncn kan ej hinna
Din tliron, kring hvilken fljemor bijsnnaj

Ty dii är evigt, evigt ftor.

Hur kan jag drifta til det HÖga,

Ja, bögua målet af din pragt?
Ncj, jag fkall blott nied dödiigt oga

Beundra fpärcn af din magt.
Då du en verld ur floftet vlckte,
At denne matken lifvet rfickte,

Du låt mig veta hvem du år;
Den
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Den jord, hvars mödrafköt' mig hyfef j
Den himrnel, fom af folar lyfcr ,

Af dig et fynligt vitne bår»

Ach Evlge! h vara nåd jag rÖner,

Meh kan dig aldrig fkäda få;
Tag da emot den fuck, de böncr,

Som fran mit r6rda hjerta gå !

Låt mig en hånryckt låffang fånda 5
Et fldradt rökvårk villigt tånda

E6r dig i denna blomfterlund!
Hår /kali jag för dit fotfpår falla,
'Och dalen utaf gcnljud fkalla,

Då lyvan helgar denna ftund.

Min Oud! få vågar jag dig nåmna s
Hu* obegripligt vis ocli god!

Du velat i naturen låmna
Din rnagts ocli Vishets minnesftod»

De blomfter du på fåltet bredde,
Den fågring du i dem beredde,

AU vitnar at du nöjet gjöt;
Och delta lifvet fom du prydcr ,

Sora frihet, kånflor, hÖjeh tyder»

%
Ifrän dit rika väfen fict»

B Ollit
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O! lår mig då dig värdigt dyrkä,
Så långe lifvets anda

Din Gudomsftråle må mig ftyrka,
At hjertat til din dyrkan försj

Så fkall jag fållt på jordcil vandra,
pj nånfin dina domar klandra

Mcd dårens blinda öfvermod;
Naturen fkall mig nöjen dela,
Och aldrig fkall mig hoppet fela,

Om jag ock drånks i fmårtäns flod.

Ja, nti dina armar, du välgörande Allgod»
het, fkall jag innefluta mig, på denna Icna gräs-
bäddcn, under fkuggan af den jämritgrenige a-

fpen, hvars rÖtter vatnäs uti flodens ftigande böl-
ja.— Men den förbi middagspumffcn redan fram-
hvälfvande folen kallar mig ifrån denna fällhe-
ten, Jag låmnar dig, tyfta fköna park, för at
fortfätta min gårg til Ijelfva bygden, Den ar-
betfamma goda värdinnan kommer til mötes, för
at emottaga refande. Hon bjuder fållikapet lii-
ga in i fina mm, och burn 'upmårkfam blef jag
yid den ordning, den trefnad här röjdes! En
dryck frilkt vatn, håmtadt från klarafte kallan

,

fvalkade förft lifsandarnc, fom af dagsbettan
blifrit mattade, Dcrefter framfättes af värdin-

nans
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haris vålg&raride håndcr uppå tarfiighetens bord

några få utfökta råttcr af Landets afkafthihg,
Lyckliga landsbygd! ån har icke det förderfiiga
öfveiflödet kunnat hos dig littrånga oeh qvåfva
naturens enkla och okohJUade anordning. SH
Jkild man år ifrårt de förita behofvcts tider, di
mennifkjor naftan liknade de vilde djuren vid.
upfökandct af fÖdoåmnen , få Jkiid år man ifrån
fenare tiders onaturliga vålluft. At uptänka tu»

tende kiåsligheter och ahråttniiigar, tned mang»
faldig koflnad omår.dra och likfom omfkapa de
euklafic lifsmedel, at icke åtnsjas med föda för
behoi'v"et,utan åfven föka föda för ögat och prakteft
och den ISjliga tåflingen, rned et ord, at upoffra
ölt för gomen, och än mer för den ftora aran at

fe finä bord fvigta under tyngden af rnånga fat i
fe dår tidehvarfvets Uplyfta fmak! Nej !.lyck-
liga enfald i fedcr, 5 lefnad och nöjen; du fak-
nar rnånga diktade behof, tnen år förröjd under
ftjutnirigen af de nårvarande. Med tackfamhet
för Gudamagtens Vifafie godhet til mehnifkjor-

iies fågnad och riöje, hade man hjutit denna
landtvåiluft och förfrifkning. Sedermera roäde
man fig Ömfom med at fitta i fkuggan af löffa-
len, ömfcm med Sfkådande af en i jårnbojor

B 2 beva»
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bevakad vilcl björn. Ehuru ifrån defa fÖrlta
barndom genom mennifltjoagan tämd, röjde hän
dock fin viltla natur genotn fit grytnma late. fotn
bÖrdes från hans öpna gap, och raferiet fotn fyn-
tes i defs upfyn. Tilfa.Het förde mig ftraxt tll
ininöes, huru ömkligt ofta älven mennifkjornes

tilftånd år. Kati en Jaftfull mennilkja, en vild-
fint lagbrytare , en förhärdad brottflig affnälaS
mcd ftarkare bild, ån af denne gryhime tyran-
nen för de tama djuren? Hvad björnen är af fin
natur, det år den brottflige genom et ölyckligen
fÖrderfvadt finnelag , genom ondlkans hårdhet,

famt luflarnes vildhet. Björnen i kedjor kun-

tien, och mlfsdådaren af lagars firånghet tyglad,
bafva faiycken likhet. Men atk ufle dödlige!
Kuru ofta rafar du grymmare ån det öförhuftige
djuret? Du löfer tned fråckhet alla lagehs, rell-
gjonens och famfundslefnadenS hand ; då IkogS-
tyrannen låter fig af gifslar och kedjor tämjas,
Beklagansvårda fyn, du förtager mit nöje; jag

ryckcr mig ifrån dit älkådande til angenåmare
föremål,—Man tog affked ifrån denna iandsbygd,
och for til långre åt öflern belågne orter, Man
tåflade likafom med den fnabba Sölen, fotn Ikred
jdt lågre och lågre ned til våftra horizonteli.

Lyck-
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Lyckligen anlände man åfven til fkogsbygden,
vid famma ftund, fom Solen pä andra lidan tvårt-
öfver var fårdig til nedgången. Nu fyntes cj

mcc denne lyfandc Himlavandrarcn. Hän hade
gätt til hvila. Så beflöt jag åfven, efter min
vandring; förnöjd låmnade jag mig til fömnens
lugn, förnöjd vaknade jag; ty famma himlaljui

tcknade följande dagens behag, famma fkönhet
upväckte hela naturcn til glådjc, nu fom den
föregäende dagen. Hon upgeck ockfå på faro»
tna gudomliga befallning. Quittrande ikaran ,

fom i fkogen nåra intil hade lägrat fig, föng den
uplifvande Gudamagtens låf med finc krlng alla
böjder fvåfvandc, och från de närmfta bergen

älerbefvarade toner. Huru upmuntrar icke Ikä»

peifcn dc dödligcs finnen! Delfe uprörde, och

af en båftig glådje intagne, fortfkyndado mig

til en litcn dåld, där kållans Hilla for! blanda,

des med alarnes fakta fus och foglarnes qvitter.

Huru ofta hafva icke, tånkte jag, bygdcns barn
bar älkådat, ja åfven njutit förnöjclfe af den fkö-

na naturen! Det år fant, känflan af det höga j

fanna och Iköna, målle genoin frnaken upvåckas ,

och fordrar en hög grad af uplysning ja of-

taft «n lyckligare fjäls anlåggning, hvilkct de

B 3 fiäfte



22

flåfto mcnnifkjor fållan hafva ellet kunna åga j
«nen natufcn har et allmänt vålde, och defs Ikä-.
deplats är öppen för allas (innen

~ är rik pä de
ymnigafte upträden, och förtjufar alla åldrar.,

Huru lyckligt, at icke den enfaldigafte och rin-
gafle menmfkja, fom lyckan och ödet förglömt,
ar utefluten ifrån den alt omfattande Förfyncns.
godhet. Denna kalia har vilferligen mer än en

s

gång upfrilkat den trötte dagakarlcn, och hau
har ujutit fvalkan i den löMckte lundcn. Hat
hafva vilferligen månge herdar förnött en olkyl-
dig ungdoni) dä de betat fina hjordar, och kon-
tit det fallalle vänfkapsband; och denna tyfta da-
len har yäl emottagit mangen klagofuck af en

öfvergifven. Glättigt lyfer denne morgonfolen
kritig hela bygden, och våcker de trefnc åker-
niannotne til fit arbete. Se huru de fafla med
rnyrorne, och arbeta under de muntraftc länget,
«huru de fjolfve icke Ikola Ikörda. Natur! hu-
ru rikligt du erfätter den olikhet, fom börd och
flånd i vcrlden medfört! Den maklige och ane-
dryge finner dagens hetta brinnande, och har
knappaft en gång fkädat den Iköna dagens up-
gång. Med alla naturens Ikatter, hän lig tilvå.l-
- och årft, äger hän icke den linncs förnöjelfe

fom
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föm armodejs fon, hvilken rjuter Skaparens fårfta
vålfignelfe; och hvilken utfikt af en rik belöning
rjuter icke den ftåndaktigc dygflen!

Detta n<sjc afbröls gcnom en påfkyndad refa
långrc fram uti den naftan obanade kopparbergsla-
gen., Om; finnet ofta ångfladcs öfver en niödo»
fam våg, afmattades af den brånnande folhet-
tan, och befviradcs. af raånga, bekymmer och o-

lågenheter, få fann det dock en tilråcklig hug-

«ad af andra förcmål. Omfom gladdes ögat. af
vackra belågenbeter,, öpiforn fyffelfattes eftertan-

ken med alfvarfamma, betraktcller. Huru brant,

huru ftenig, huru bugtig och farlig var vägen!
men den ledde til idoghetcns, tii yikedötncns

hemyift. Ja! huru mödofam år icke mcnikliga

Jifvets hana.. Det jncd plågor, fjukdomac, o-

lyckor, ycdervårdighetcr ofta behäftadc lifvet £(5-

rc r dock en trött vandrare til förnöjelfens bo-
ning, om ej förr, fä vid ddtdcns härhålds-rdft.
Lifvet åy ju grundadt af AUgodheten. Skullc
det ej leda til honom, om ockfå underflundoin
i fmårtornes qväljandc fpår? Lät icke dit finnc,
du dödlige, qväljas ! Lät fjelfva fafan uplyfta
dit hufvud högre up lii himlahvalfvct, där dig
rnöter lifvets hänryckande blick; ja, lät fjelfva

plågan lifva up din tunga at låfva den Högfte,
B 4 och
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och var ns]d med din beftåmda lott. Snart fk»«.
la olyckans fpår låmna<lig, och likafom du fnart.
får vandra på de jåmnafte flåtter, på blomfter-
firade ångarne, fnart uphinna den. höga bergs-
kulien; fkali du ock en gång låmna en bråck-
lig hydda til förgänglighetens dyftra graf, men

fvinga dig up St himmelens ljufa rymder på o-
dödlighetens vingar. Hvarföre fkulle du dä.
klaga 6"fver din jordifka batias mödor x och få
långc hoppet bemannar dig? Hoppet, grafven
och odödligbeten fvåfvade för min inbildning,
vid famma ftund tnan nalkades närmare det
efterlångtade hviloftåilet. Solen bade redan för-
»it låmnat verldcns fkådeplats, och fkuggorne
utbredde fmåningom fit fvarta flor öfver den-
famma, ja öfver minä dunkla ögon, när åndte-
ligcn mun ur fkogens djupafk: dåld blir varfe et
enfligt torp\ hvarifrån en kort \åg ledde til
kopparbergslagen. *: ) Vålkomjnen derföre ,du
fålla ort, där niine finnen fkola bvila< ifrån da-
gens tunga och bcfvårlighcter. Du tyfta, djupa
natt, tag emot raina fvigtande knän i dit fkSte. j
låt dem dår hviia, tiis morgondagen våckcr mig.

Anförtrodd åt den gudomligt vålgö-
Vandc fömncn, förnyades jag likfom til at mcd

iiöire
Onjerfvi grufva i Kilko Socken,
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fl<srr« ftSndaktfghct emottaga forgen, öch hnlga
mig lii omvåxbnde åmncns befrak:.ando. - Bull-
ret hördes rcdar» af dc i erufvornc strbetande da-
gakarlarne. Jag fkyndar mig-at befe- dera* idi ,-i

het 'och grufvornas afgrund. Ögat kari ej up-
tåcka nederfta djupet» meri <srat fcör flaitirandb'
flåggor, 1 flcrc äterbrutne återfkaii. Begårct
til at fe ovana och fållfamma f&-
rer mig ner i fjelfva grufvan. Ju djupare inan

kommer, deito kyligare blir Liilcn, lik rriedvin-»
terkölden, Bcrgets kalla ådror och lnalf fprU
da hår en evtg kylä. Huru ftark »ysning betog
min kropp, dl jag ncdkom til djnpct af gruf-
van! Huru f&rvUlades min fyn af flriden emol-
la n dagens matta fken, fom nedkaftades i gruf-
van, och mårkrets töeken, fom för evigt fö-
rer hirftådes fin en liiga fpira. Uptånde fpäde
faklor tjente ej til annat, ån at framte en flörre
f&rfkrårkelfe, Ilår år afbilden af grafvens evi-
ga mörker, dår de dodlige en tid ikola g&n-
mas. Anden fkall cj fångflas af natten. Uptänd
mig gudomlige ftråle, at rått vårdcra natten,
grafven, mörkret ! Dc åro prof af din vålgöran-
dc allmagt. 1 detta bcrgets kalla barm inneflu»
ten , fkall jag tanka på döden, Ufvets tyrän och
defs fkyddsångcl. År han kke de nfiiges, de

B 5 iva-<
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fvages, de dödliges vänfafte- ledäre ? Hän emot-,

tager ju jordens barn allefamman utan afvund.
De fållc leder lian til Pasadifcts; ljufa gårdar,
tuen de olalle, häpna min tanke! hvart
tner hän dcm? Obegripliga afgmnd! bo mäter
dig? Den brottsllge, den laflfullc, daren fkall
hår anten qvåfvas, eller plågas i cvighct, eller
genom mörkret framftapla til at fåka Iju?. O-
begriplige Förfyn! jag kan ej fatta dig; rnen du
år vis, du år god. 1 evighetcn driftar jag nai-
kaa nårmare at fatta dig; Nu erfar jag de mör-
kafle bvalfven fkymma dagcn från minä 5-
gon.—Mcn hjertat leder til dig» Din näd andas
det. Din nåd fkall jag läfva.
Ach Obegriplige, du verlds oeh verldars Far!
Ifrån din allmagts hand fit urfpmng lifvet har,

Til dig fkall lifvet återvånda ,

Och på din vink fkall döden fånda
Til dig de dårars hop, fom firaffas af din nåd,
Den nä.d, fom bryta fkall den djerfves öfvcrdåd,

Men evigt fålla dygd! ur plågans fk6te väckt,
Du driftigt fegra fkall vid dödens nordanflåckt,

Då mer ej håmdens äfkor braka,
Ej nattens fafor fkola vaka,

Nej! Himlens Gudafon fkall natt och död foVflöra,
Och dig, du fålla dygd! up til dit urfprung f<sra.
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Sängen flSts* och de mörka grufchoren fva-
rade med darrande återbrytningar och fuckade,
och de kringftäende voro häpne. |ag låmnar
deffa dyöra hvalf, och upklättrar i dagen, Hyil-

ket ombyte!. Min kuina kropp omgifven af var-
ma luftångan, ögat uplyft af folblickarne, alla
lirinen förtjufte af naturens Ikönheter ! En forg-
fcn blick kaftades: tilbaka tik den tökniga af-
gvunden, bild til grafven, tik dödens boning,
tuen af ljufct äterkallades. Nu (kali jag begif-
ya mig til den nå,rbeiägna bergskyllen, där Iju-

fet nyfs ulbredt fin filfverduk. Med muntra fieg
klifver jag upför dcfs flutta brant, hinner up
och fåUet mig ned pä den ljusgräa klinlen* Huf-
vudet lutade jag mot en mäsbeväxt väli, och
bade hela fäktet uuder mit ögnafigte; hakoin mig
yar en tät, vfilbevåjct löflkogj fom uppå denna
höjdcn belägen, gaf hela utligten fit behag. Lin-
driga fydvällvindar komina emcllan träden,. hvi-
nande fram til minä öron. Upmärkfamheten tU-
tog» och jag i'Sg hgru afparne voro författe uti
et fladdrande fpel. Löfvcn fkiftade fram och
tilbaka fma gröna fårgor; ljufets ftrålar förhöj-
de deras glans. Altnarne och lindarne ftråckari.
de fma veka loppar fram ur fkogen, n&dböjde
fina hufvwden för de ankormnaude vindanie, och

voro
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VcTro uti Mndig lek. Dc hSgftammfg» granarne,
fom öfverft på bcrgct iipreftc fig, tycktes likfotji

ftrida med vindarne, hvilka ville fpela igenom

deras/tåta grehar; de päminte mig, huru ofta
minä Lidelfer och böjelfer ftrida ora hvarannan
uti det uptånda bröftet; huru ömheten til flut
öfvervinner och fegrar på hårdheten och kfinflo-
löshefen, famt huru ofkuldena nöjen fiigta ge-

jiom et plågadt hjerras fkölu. AL <:n annan kant,
åfven vid en uphöjd lund, vånde jag mig ha-
ftigt. Straxt fingo öronen et gladt nsöte af lju-
det efter de behaglige fkogsfångarcna, fom flock-
tals famlade uti trådtopparnc, nu begynte fiåm-
nia in lina cjväden. Dc qvåddo ömfom kärlck
och forg, famt upvåckte med fina toner mig at

ftåmma in med dem. Sakta blåfer jag på min o«

vana fi<sjt en forgflig ton. Snart höjdcs flåm-

man, och bygdens barn, fom icke vifste hvari-
från klagoljudct kom, lyftnade dcrtil förvånade.

Jnbildningen och defs bfor, höppet, våckcr kän-
fian. Ach! huru åro ickc lidelferne i de dödli-

ges hjertan likfom i en beftåndig iirid! Kårleken
år icke utan fin farhöga at fakna lit föremåij

fruktan förfvinner och omvåxlar med hoppet,
Och forgen blandar ofta den bittrafte kalk f<sr

tvän-
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tvånne ålfkande, och i hvilken fSrtvirbn kaftaf
fig icke den olycklige , fom öfvervåldigas af fin
kånfla! At föreftålla, upvåcka och f lila partio-
nen förmår tonkor.flen båft af alla vitlra kon-
iler, och den år åfven lika -gammsl mcd menni*
ikjoflågtet. Den vildc Caraibcn, fom i.napt rird
et enda rcdigt uttryck tecknar fina tanfctr, fin-
fier dock et ovahiigt r.öjc i fånjgcn och torcrnas

biandmng; herdaiefnaden har under fina enfliga
ftunder alt id värit åtföljtl af iin okonfllade flsjt,
och fjelfva bafnaäldren , fom ånfnj icke kan iit-

vickla fina begrep otk kånflor, fkapuf fig fjelf
toner. Den uplyfte och förådlade metfnifkjan
kan pa mangfaldigt fått uttryeka fina paffioner. —*

Men hvilken fågring, hvilken lek råder hår ne-

der på blomfterätigen , ner för befgets iotter.
Synen förvillas af ås otaltgä fSremäl, fom hår
fÖrete fig. Upp ur gröna bådden framvifa fig
tufende blomfter, tufende fkönhcler. Den fljern-
lika och inöhvita. f jullörten (flellaria), tien fa*
phirfårgade täi ka Jårgut mig cj (myofötis fcor-

piordes), det cryftallifka Jlottcrblnmftret (parnas-
fia), den högröda dn,j-neglikay, (dianhis deitoi-
des), det miingblommiga hvita tlggrdftf) fpirrea
uimaria) 5 den vackra rofen och purpurfårgad»

åker'
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åkerbdrsblomman; Ivuru iömöjandej huru Vackfa
fdr ögat, fom färvilladt ibland fkönheter, ej
vet hvar det (kali i fynnerbet fäfla flg. 'Hafligt
blir jag varfe up.på rofens halhitfprucknc knopp
et vingadt kråk. Det var den rofenfårgade jung-
frufjä.riin (Papil. virgaurea), fom långfamt fålde
fin a tåcka vingar, och fatte fig på det blom-
ftret, fom til fårg likiiade hehne. Med iin fpröt.
lika mun kyffer hon den ftötia rofen, och drar
fmåningom til fig defs nedtar. Hundrade guld>
beprydde fjårilar fyntes fnnrt flyga ibland blom-
ftrcn. An fåg man Euphrofyne, bvilken tåcka
fjåril fatt ilt nawin eftcr en af Gracerne, ått
fåg man tlcfs fyfter Egle, an den i minnet tack-
famma MnemoTyne; nu ftråckte Apollo iin
famt i höjden fvåfvande flygt Öfver ången, öch
fålde i haft fig ncd i gråsbådden. Huru niaje-
ftåtligt framtågade denne fjåriln, nåmnd efter
Vishets-Guden; men fnart fåg jag ej rricr hönorti.
I det ftållet komttrer Cydippe, nårmar fig til
befgskullen, fåtter fig uppå minä axlar, likfom
for at bctyga iin fågnad 6fver den okånde åfkå»
daren, fom hade lågrat fig på berget. jag var
orÖrlig, ty eljeft hade värit fara at tien ämitia
Cydippe blifvit fkråmd at taga iin flygt, Huru

hade
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hn cl e jag pj tilfulle at no>ga betrakfn henne!'Defj

mängdubblade mantlikc ögon, defs pårlfina fprfl-
ten, defs lena hår ofvanföre hufvudet och ner
vid vingen , och defs pråktiga vingar ofvantil i
rubimoda vSgor , med guldgula inblanclningar
bepryddc, pndertil med de flarkafte guldfiåekar

'Utfirade. Defs lindriga darrande med villgaf.fl*.
Huru mycket fåmöjande på denna fjåril f I en
haft feck jag fe bcnne , och i en haft flög hoit
bort, til at fuga fötman af våplingcns pipiga
blomtnor. Giidomliga magt, fo m danat natu-
ren, och uppehåller hcniic! Iblard blomilren
utdelar du ali uplånklig fägring. At fjårlarne
fkånker du både lif och rtöjen, och hvad fkånk-
te du mennifkjan? Lif, förftånd och kånfla at
bcundra dig, at förnöjas öfver naturen och tnetl
naturen,—Långft ned i fkogsdålden, emellan tri.
den, hvem fcr jag?,År det icke en ung herde,
fom i dälden betat fin hjord, och undcrtiden
h<srt på foglarnes och raine toner. Til at vifa
en menlSs tackfamhet, bar han plockat-cn rifva
med låfkande bår, den han åinat håmta til min
förfrifkning. Jag fkyndar mig ned ifrån bcrgs.
kulien, m<ster honom, frågar hvär han upploc-
kat få fkfina bår; han fvarar mig: "bcLv ner j

dilden,
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dälden, mc elän jag v&lladc fniha Kr-’’ Med er-
känfla einottog jag Hans fkänk, ÄUkvärda äl*
der, ofkyldiga berdalefnad ! Du bar altid värit
anfedd för dygdens moder. Det fynes fom va-
nan at ufngåä nied de tneniöfe bjordarnfe med-
for delta 'oikuldens intryck på det böjliga men>
nifkjobjertat. Hvarföre prifas lian eljeft fäfonr
cicn gyliene tiden?

liifnmelen vär aldeles klar, Inga mölnflåc*
kar fyntts, Meh hvarifrän kommer det åiklika
dånet, fom brakär i befgsnejden, och upfyllet
hela granifcapet ined fina dundrande ljud? Ovifä
hvad det Vore, ftyrer jag kofaii alt ilårmare St
det ilållet, hvarifrän förftä dånet hördes; det
var vid grufvorne. Sfraxt vid min ankomft ka»
flaf jag pä et lär.gre, affiänd ögoneh fit den djupt
hvålfda , dimmigå afgrunden, och flraxt blir
6gat väri* Ijungeldeh i det 'märkä fkötet, ha-
ftigt fvåfvahde omkring hvalfvens djlip tned et

förikråckligt brak 1 fine fpar. Dånet fördubbla-
des tnihgfaidigt gencm det echo, fom den evi*
ga nattens pelare gåfvö ifrån fig, Hurii majc»

ftåtligt ljud, likfom de alkfulla moinen, ncdßör-
tande ifrän bergsbojden, gettona föriäriige knal-

lar
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lar väcka jorJcns blpnad. Jag upföktc «ifa-
kcn, och fann at elänet var af bcrglpidngningen
i grufvan. Den ena grufvan- frarade den andia
liti ouphörliga knallar i flerc timmars tid , och
dc-n tyfta joiden fuckade öfver det våld, fpm.
tnan foiöfvaue i defs inncrfla fköle. An lät hen

■ifrån fin afgrund utgu et kalit töeken, fom i fvai'.
ta hvirflar fpriddes up i dagen, ån kaftädea
fpillrornc af mainien up utt» defs barm ånda tH
•himmelcn. Andteligctf faktatta fig bullret, Språ
ningen uphtfrde, cch mi begynte de trefne, hår«
dige bergskarlarne vinda up dc fkerfvor af mal».
inen, fom i grufvornc blifvit brulne ur 'iina å>
dror. De hitiils i mörkret f&rväraöe jordtuifc

fkatter fingo tiu (e ljofet, och prålade mci'
är.dliga färgor; koppannnlmcn, fpridd uti hvar».
.jehafida figurer, ån nti firinior, ån i flerkåntigat
fcorn, lyfle up licla den öfriga llenaricn, ''Kvar?
Jian futlt, och fkulle fnart hafva bcdragit et
fiyktigt cllcr ovalit öga, fom kuntle inbillat fii£
fe fjelfva guldet. Svafvelkifen nårå beflågtact
nied kopparn, i anfeende tll yttre utfeendctj.
röjde en hiattare gul fårg. Bergarternc fåreMU
te likaledcs dc vackraile uifcemlen. An Fråeii
ville fig Sköiicn i Jih {häliga mattgfflna S 1

C 4a
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ån fyntes Qvarzen med niångfkiftandc olika klar-
bet och figur; ån framglittrade glimhiern uti fier-
dubbla bvarf. Hår fägnades ögat af de lk6nt
lyfande hergcryflailerne, bviike'fnto invid hvar-
sndra på jåmna ytan h£ en annan bergart. De-
ras mårigkantige prismor br6to ljusftrålarne i ficr-

fkiftands fårgor, och tindrade likfom det eldiga
sgat hos Amaryllis. Pä en annan lida feck raan
fe grattater uti form af fvarta körtlar fitta lik-
fom ingutne uti et annat bcrgsämne. Hvilkcn
oändliga prakt jag fer, och du bar legat l ärtils
fördold i jorden, och fä myckct år ånnu för-
doldt f6r mig. Huru litet är det jag fett, och
kan fe! Huru litet begripa af deu evigt fördol-
<ia naturen!

Evige Skapare! du endaft kånner den natur,

fotn du framdahat; mcn jag år blind. Hvad jag

i en ringa fkymning kan te, fkall leda mig til
dit lof, och til min förnöjelfc. Din hcmligliet

fkall jag ej djerft vilja utgrunda, anten i naiu-

rens daning, eller din flyrfel med mermfkjorne
genom religionens band. Harii myckei obegrip»
ligt måfte förblifva i religion! Hvarföre fkulle
•t inftrånkt förftånd våga klandra och måflia?

Hurtt
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Hulfu: thet år det vi kanne? Hvem har ånHU in.
fctt det helas famihanhang ? Fly derföre tll »t->
grundens mSrkcr, du fårmåtha, fpotfka h6g*
rnod, fråcka inbillning, fom laftar hvad du ickö
fÄrftåt, och hvad du cj foft förflå. Tyftna, dit
djerfve religitfnS-hådaro , tyftna, beuhdra Föify-
hens allmagt, och din egen fvaghet, 1-ighct, r.e*

drighet. Vili du blifva vifare, ga at bctrakta
haturen utorfl tlig och ihom ttig; vcrlden forrt
ömger dig, och kroppen , fom hyfer din egeö In-»
bilfkc ande.— Hvilkeh Förvirring fporjes itke i-
bland mennifkjör , då frågatt ar o'm religionen»
clcnna ögnafteri För de dödlige! Om månge liii»
hås

, foni utan 6f'tei'tanke, blott efter vanan Och
tipfoftrah halla fig til en antageii gudalåra , och
föiblanda oftä gcnoth en djup vantro de tydli»
gafte fanningar mcd förborgade låror; öm åtef
andre finnas nog famvetsömme , fom ftadna nied.
fina underfökningar för den tninftä fig yppandd
fkiljaktighet, och icke en gång våga at genom-
trätiga eller fkingra de molhj fom brcda fig fÖt
deras ögon; få vifar fig åfven en icke ringa det
af folk med Uplysningens narriri på tungaii, foin
Uti fin inbillning tro fig Veta alt, och dömtnä
»tn det okånda med en tilförfigtj fom fkulit»

U & l>t'i.n>
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bringa fjelfvc den tkerpfinnigafte (il rödnad. Icke
nog mcd omdömet, iftan; det urartar fåfofti alla
andra förhaftade begicp, ofta lii de ohyggligaftc
förfmådelfer, Stftnnftotfe lii kallfti och
förakt för gudalåraii; Sjclfve I'anningcns; för-
fvarnre 115. flumme, dä-r de bord« höja lin roll e?

mot bådc vantron och gudlöshetcn; lagens och
råttvifans fkipare ncdtyfla anten af förfagdhct
ellcr med et hemiigt lclje deh hådelfe, fom o.

tron i ffljjihållet utbreder, och de, förr.fimc vilja
icke flöra fin maklighet med fä. låga åmnen och
pöbeljoller , fom religionen i deras tar.ke upvåc-
ker. Så fväfvar det förvillade mennlfkjofinnet
emellan tufende afvågar, ocb Btcirk&per med en

fen ånger det liign, fom kunnat i religionens
namn bercdas.

Jag flöt minä betrakfelfer, ty dagens Ko-
nung var redan ffirfånkt til -en lågre thron pä
våftra himmein. Defs högtidliga nedgäng fkall
jag belkåda dår pä bergfpctfcn, fom kiönes af
lummiga afpar och lindar. Straxt d& jag *up-.
kom, mälade Cg för min förtjufta fyn fådcsrika
fålt, omgifne af de grönafle gråsvallarnc. Lju-
fet af den purpurfårgade aftonfolen fpriddes e.

niel-



irellan axen och gråfetj vindarne i flne bchagli-
gc vågor och hvirflar, uprörde hela fåltet. Grå-
fct blef fnart et rof för Hans hårjande flag. Men
de halfmogr.a Jjusgröna axeti flodo qvar, tils en
tiiråcklig vanna linge bereda deräs korn til mog-

nad, hvaraf landtrnannen fedan fkall fe fit bopp
upfylch. Purpurfkenct förlorade fig ftraxt, och
jng girk r.ed ifrån berget, i famma ögnablick
fom folen låmnade fin banc. Stegen ledde lang-
famt til hvilohyddan.—Följnnde dagen var til af-
refa hårifriin beftåmd. Mom i flållet för land,
fcck man ru genomfara hafvets böljiga yla. Nylt
åmne för et upmårkfp.trit öga! Stormvådren hade
ånnu icke hvirflat fram ur fina fydligs nåflen,

utan de behagligt flåktande våftanvådren fattc lif

i de enflfga Lundernc, och kiufadc väta fåltets

yta. Vågorne, fom deraf upvåcktes, lektc fram-
fär fpetfarre af våre köllöie båtar. Somligc af
dcni 1 rt gcnomfkurne af framfinmmarne,
andre fiter tvurgne af de flata åraraes tåta drag,
crjnco . örnlika cirkhr, och uphöjdc fina
(kummi vbublor öfver andre vågor. Soi.

orne målade på fåltet långflräckta rader af
pårlor, alt efter den rand, fom de låttrodde bå-
tarnc efter fig läuinade. Utfigtcn var ät vjda

C 3 fj4r.

37



38

fjärden, i hvars flut flere byar rned fina vålbe-
lågne ågor fvntes, Nu fArbyttea, fjärden iet
iSngt, fmalt, och af Jfeogbevåxte berg p 8 båggo
fidoj omgifvet fund. Stvårdernp voro aldeie»
lugne. Ingen fjöfogel låt h6ra fit Jåtc frän vas-
fen, ingen fängfogel på höjderne; vådren voro
åiven likfom förflummadc af beracn, få at de hvar-
ken hördes , eller upiörde det fpegeljåmna,
fundet. Man framläckade fkogsdufyorne med
ftöjtens gälla ljlld; men de hördes ej. Tvårtom
hör man huru echo i nianga hvarf återkaftar to-

rterne. Sundet öpnade fig fnart i en annan mcd
vikar och holmar utlirad fjåid. Ararnas ftyrka
fövdubblades, och i en haft kommer man in ien
vik, dår ögats flyktighet ej blef varfe nfigot ut-

lopp, fflrrån ftraxt invid firunden, dår en rad
mcd vackra Ifingbladjga pilar fkymdc utfigten af
Utfallct. Huru. blof ickc 6gat af bcflöitning och
«sje blandyis betaget, da det oftymodeligen iT,r

fe farten af jollarneftyras igenom en knapt famns
bred canal, fom gpck ; flere bngter fram, Årar-
ne uptogos, och man drog fig ('ram medelft dc
utftående gräna qviftarne af pilar och björkar,
fom iangs med vattugrafven »f nattiren fjeif blif-
Vit planterade. Botnen pa canalen fkiftade helt

. grön
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grön af dcn gi'sna flemmcn, hvilken fjÄvåxter-
oe låmnat. Eftcr omårkligt korrt lopp, flyta
jollavnc ut i vida fjården, fom lyfte af vagor,
lyfte af vikar, fkogar på bcrgshöjderne, byar,
ängar och åkrar på fidornc. Kunde man annat
ån vid fadant ombytc, fadan omvåxling af na-
turens vackra bclågenbeter, intagas och röras
lii fömndran, ja förftummas ? Man fyftclfatte fig
med blotta bcfkädandet af få Qtaliga föremål.
Sjålen flydde til flgat, Tankarne kunde cj pä
något vifst åmne fåfta den flygtiga nyfikenheten.
AU ting fyntes författ i lek; årarr.e ftiidde mcd
böijorne, böijorne med vådren, vjdren fpelad»
bland fkogcns barn. HIUU haftigt lppp tiden !

Man kom nu tit ftranden, där våta elementct
bordc låmnas. "Farvål J fålla fjöbygder, far-
vål J vikar, j fund, J nojen,'' fadc jag , ka-
ftande en Sterblick åt dem, och fpatferade fram
et ftyeke , tils man råkade resvagnarntf , fom ha-
de gjordt en l»'ng omvåg landvågen. Således

fortfattes rcfan til andra orter , *) alt långre åt
C 4 flftern,

<s ) Ifrån Kilko Sockn retle man genom An-
Ikog, Filkarsbruk, Bilinås och Ekenäs til
Fagervik, i rnedlet af Kari* och Ingo Sock-
nar bciäget.



Sftem, "enoni flrn; bergverk, fivilka tJels til Itop-
parmalincns, dels jårninaltnens beredande biifvit
inrättade.

EKuni dak yägen var, kcmmer man dock
©mlidcr pä en jämnare acb bredare väg. Dcfto
fnällare geck reiän; men genotn flere krokvägat
och langt uppeMU, an lände man . fdrft cfter et
d}r gn til det flället, den nya vidflråckta bruks-
och bergsbygden, Fagervik, fom liknandc eijjhct

(&tad, kutide ge tilräckligt tillällc f<sr upmårk-
fambeten i flcrc dagar.- Solen bade ännu någta
timmars tid at dröja på iin 6fre hana, da man.
»alkades-densia ort. Viken, hvaraf denna ort
fätt, fit näöin, gaf lands-vägen et bebagligt ut-
feende., Planterade p-ilar 6kte figringen» Alla
Upbygde hus voro likfotn -uti lina röda rnantlar
klädde; tSgen och grändeeno lika ordentiiga loin

gator i liäderne. Btukskyrkan midt uti bygdenj
dc fkönallc, vaekrafte gängar af lannat, pilträd,.
alkar och andra flags tråd funnos pä färlkilde
Mli, får at utfira bclågenhcten. En allec fördc
til I'jclfva hufvudgården , fom likt et flott, np-
höjcle fit ftälta hufvud ofver alla andra-hus. Af-
tofifkymningcn hade redan forebadat nattens in-

40
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tundande ögnafciitk, o ch hvilaus fåjlhct.j da ma»
företog lig at ,va'ndr.a ut i frifka hifien. Da ali

'ting cljeft dcnna tjden-pä dygnqt plär vara hei?
gaclt ät enfliga tyfinaden ; då nattetis dok är ut-
bitdl öfver joiden; då dennas inbyggare pläga
r-jula nödig ro vid den tunga fötnnens anfall; dii
ali ting är llillt och lugnt på de fläfie andre or-
ter; hÖrcr nian i det fläilet .här i bruksbygdcn
fiåndigt buller af forffande ftröramar, flamrande
hamrar, gnällande blåsbälgar, brakande eldgnil
fror, fanit kloge arbetarc, dem fotet befprängt
rned fiätkar på anletet, bch eldslagan, fom fpri-
c.es ifran ugnarne, gjor.dt roöfkbruna på bändien*
br<3ft och ögonj bar far nian fe ljusfirömniar up.
lyfa verkllädcrr.e, och forffarne arbeta på at kring-

fsra de tunga bjulen ; bjplen åtec Uplyfta och
nedfälla hannarne på de glatta flåden. kivenä
ville cj åtkåda della konllens underverk, På c.

na (lållet *) hamrades ftångjimet i ftna fyrkan»
tiga långa litiier, fcm gniiiidc undcr I'iåggarne,

och fprakade ifrån lig fljernlike gniftror; på et

annat flålle ip: ' !) fmiddes cMs de verktygen , fo m
tilbakahålla vårmen i boningsruuHr.cn , dels do.

C 5 foia
*) SlSngjarnsliammarcn.
**) SpjdU och Spikhammaren.
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fom fåfta ihop bjålkar til fkepp, och bräder tfl
tak och golf uti vara boningar. At en annan
trakt *) var verkfladen för fmårre ocb finarc ar-

bete, Hårifrån åter lyfte i möikret den eldfpru-
tahde ugnen,'"*) fom likt fiLtm frauikaftade hvirf.
lande eldsvågor i den afkgråa Uiften. Kutu för-
fSrligt, hi-ru majeflätligt! Hela ncjden uplyftes
af ISgan, fom utfpriddes i den roörka luftkret-
feni Jag haflar mig til detta ftålle, gcnom de
kyliga fpatfergårgarne. Rummet, bvanfrån då»
rict rxJrtUa, nalkadcs. Uuru befiört blef jag?
bjcr'at klappade, ej af rMfla, ulan af fömndran
och häpenhct. Elden lyfcr ut ifrån nedre ugns-
botnet genom en öpning; hettan flår emot fyn;
jag håpnar vid det arbete, fom de fvettande, ar-

betfammc månnerne uthärda i denna hetta, fram-
tor dcnna Tartarus. Om hvarannan båra de
fram den fmjlta, blodrdda jåi'ntnalmcn i långa
ikäflar , til at nergjutas i hvarjchanda former.
Firnfljfamhcten leder drm under avbctet. Arbe.
tet nekar natthviian.— l3 å(idan, bviiken ofantlig
bålg, fom iippehåller den Tattarifka clden ! Luf-
ten frainhvlnar med fotfande, in i mynniugen af

elden?
**) Rnipbammaren,
m) Masugnen,



eldens cat»?, viet nedfallande af den tjutande bäl-
gen. Vid Irånga mynningen af ugnen förcflållcr
fig för ålkädaren et eldshaf, hvari fvall.a vågor
af det upfmålta järnet, Corn ofyanifrån neddrop.
par. Heltan baddar ut gonom den breda muren.
Snart förbrännes man af defs våld- man mäfle
draga lig tilbaka, Stadna likväl ånnu nägot luet
hår, mine darrande fötter. Min ande fatta nrod
at begrnnda naturen och evigheten !

Jas; pSminner firnxt mig, burn fflrfkmcklJg
pillning dc (siVe-n>aturl : gt,uplyfto Lårare, i Guds
beliga ocb dyrkansvårda ord , låmna på. evighe-
tens) plågor, och den hårond, fbra fkall drabba
lafterne, mennifkjoflågtets miisfofter, tjranner,

våldsverkare, ocb afgmndens bröder, F£r{krHck«

lige målning, förlora dig ur mit ögnafigte \ Dack
nej! Mit beftörta öga, niin hånryckta iubillning!

du har bårtils fått bctrakta, naturen i iin fkon-
bet, fin f<srtjusriirtg s fit noje, afmälande eyighe-
tens förnöjande Ijufa tbron- Gä nu, at åtmin-
ftone tned et ögnablick betrakta naturens för-,
fkråckliga fkådefpcl, plSgornes afbild, Huru för-
fkråckligt, rysligt afmalas Tartaren

, laftens evj,

ga boning ! Dcfs ropnark, dcfs gvymme årglar
bcv»'
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fcevnka den, (åc at cmottaga gudlöshelen, ty-
rannic-t, menfkjo-fiendfkapen, uti den djupaftc
ocean af eld och fvafvcl, i en btinnandc fjo.—
Min fkråmda fyn for haftigt fårbi alla deffa mii»
tiingar, fom hafva til affcende at föreftälla evig*
hetens plågor fåfom de fvärafle, och derföre få-
fom de måil affkråckande, ifran lafler och brott.

Ach du brottslige, gudlöfe! om ej kroppflige
plagor, fådane fom religioncn brukar til'affkriio
kande bildcr, drabba dig, få vet at din pfågo-
ande fkall följa clig gonom lifvet och grafven, til
tvighteten. Samvetets CLval, dina qvalda kån-
fior utgflra din fvafvelflod. Kunflan af dit brott

, fkall vara dci; matken fom fråter dig. Men vak-
naufling! och du Evigc ! vaka öfver alla mcd
»lin förfyn. Lår tien bi.im.le ilåren, föndcrbryt
den broltfliges trotfande högniod; affkråck niii»
liomf.r dödligc ijrån lafton och plägan. Du be-
Iflnar den bräckliga dygdon ; du gjuter lifvet
och n6jet. Bclöfves det mer an at ålfka dig,
allgoda Våfende! ffir at iindgä ftraffets hotamlc
fvärd ? Fordrar du ep båivanda rådfla af dino
ikapadc: verk, för at blifva tilbeiicn, och fe di.
na lagar ujpfylde ? eller år det detta innerliga
förtroenda til din vita iiyrclfc, detta hopp orq

dit



elit befkydd, och denna djupa vördnad för elit
majcflåt, fom Ikall ftyra vika gårningar, och led*
faga ofs til fällbetens lancl? Bn flaf och en brott»
flig fruktar, itien den dygdigc ällkar och hop*
pas, och glåds.— Efter nilgra minuters fiumhet }

geek jag ifrån elettä vefuvianfka ftällc tilbaka 5

genom den tyfiafie fpatfergåflg, emcllan Imdar
och pilat, längs fiicd flrömmens forlfande eanal,

Vatnet fyntes aldeles mörkt , löfvcn pä tvådcft
voro iklådde fvarta floret, oatten undanfltyrr.d»
fjelfva fpåren för vanclrare. Idvilan och löinnen
blef cfterfökt, och njöts imder iiändigt ccliq af
forffar och hamrar, hvilka fpöklikt dånade i
drfimmen.

Morgohdagen användes til aneita fekflröd*
fer för finnen och tankanne. Daggen var reclaft
foifkinivrad ifran jordytan J nwgonkylan hade
fickiTt låmnat de fpåde blomftren, når jag föivts
långs med en löftråds-plantering til den udden,
Jivarifrån man mcd tillijelp af fp."ng gcck <sfver '
til naturens fria luftgård. *) Genom flcre in-
gångar i flcogcn frnmkommer man ti-J. ena fidaa
af fjon, på hvars ftiand ilar en dubbel vcdrad»

Hura
*) %n faolme i Engelfk fniak,
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Huru oförmodadt at fe (leffa vedrader förbytää
til et luflhusj med dör ooh luckor förfedt, foto
kunde inhyfa trotte vandringsmäu. Man gär in,
och får firaxt genom lutkan le at fjöfidan en li-
ten flytande kolme, fotn fväfvade af och an för
vågen. Man kåmnade lig til fömndran öfver kon-
it ens upfinning, til nyfikcnhetctis och nÖjets for-
ökande. Härifran geck inah åt ch annan fida af
hoituen, Warelt genom fkogen brandylle dc vaek-
)rafte Vikaa» Midt litx en af elein, hade konflen
upfort et Chinefilkt cirkelnindt luflllolt, innan-
til med vaekra mälningar hcprydt. Molnflåckalr-
ne, foto undanlkyinde folcn, betogo til en del
glanfen och fågringen af utfigten, och taan fkyh-
fdacle lig genom konftiga gångat til fkögens dy.
Hra park. Et berg uprefer halligt fit bufvud; vid
defs fötter finner man en koja lipbygd, foto fkul»
le efterapa Eremitens cnfliga bcmVift, fcller af-
bilda defs forgsna lefnad. jag begifver taig til
den dyflra Eremitagen. Huru tylli burn ikumt!
hvilkeii haknä hufvitdlkalle pä bordet! hvilkel
korfs! hvilken taåfsbädd dtftråckt pä den kyli-»
ga bergsfotem Tag emot taig iskällä 'cnfliga
grottal

Du



Du grafveru hem och lorgsna Lild!
Tag i uin famn mig Öfverlåmnar,
Dår långt från verldens buller
En ftund jag döden fkåda ämtiar.
Mit hufvud ned pl mattan fåldt,
Skall tankans lugna fållhet njutaj
Och 6gat ut åt korflet ftåldt,
Mä tiuar, tårar ehdaft gjuta,

Hvad åf vål menfkjolifvets lott*
SägEremit; —hän hörcs fvaraj

’’En famling utaf fel och brottj
s,Där dårar lig nied däfat para.
’’De lahot verlden fruktfamt bär,
”Med qval Och plSgör lifvet höljas
”Och fjelfva qValenä fyllhad år
MAt qväfvas uti ångrens böija.”

Ach! mer ån fälle Eremit!
Dig laftens ftormaf icke hinnaj
Din himla-andagts tyha nit
Lär altid lika heligt brinna.
Ej.nägoxl fvaghets dolda gi£t
Uti dit hjerta oron fprider?
Du lyder blodet* kalla drift’j
fc] kannet nöjct, men du lid*t,

Dock
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Dock nej! jag n<sjet ujuta (kali
3?ä lifvets ruödofatr.ma banst,
Och -finria hugnad i mit kali,
Och Teger öfver luflars vana.
At dygdens tjusning vill jag nÖjd
Begår och hjertats känflör gifva.
O! Det fkall bli min fallhets hsjd,
At lamma d.y-gd hos andra lifva.

Farvålj du Ödfliga koja; jag viii ej förakta
t!ig, mcn ej ftadna qvar uti oin cnfligbet. Mit
lif fkall Mandas mcd bcla natufens, riiit ögä
'förtjufas af ali äefs pragt. Moinen baTva' bort*

flygtatj himmelen ly fer i fin fkönbct. Den Hög-
fle, fom iitbredt moinen , 'bar ockfii fkingrat dcm>
Huni bar ickc folen uplyft den där på et af»
ftånd upböjde blomftergardeii ! Hela naturens l'ä-
gring tyckes bår vara genom konften fSrenad, tri
at våcka de gladafte känfior hos åfkSdare. Lycki
lige de fom rått kunna betjena fig af nöjet! Håf
fer man de rarafte tråd naftan ilrän alla verldens
orter fanilade; -Fikontrådcn ftiia fina ånnu omo>
gna frukter, Citronlrådet fina fclonmior, Cypres»
fen ftiir djr få forgfen, nu-d fina grSna barf om-
gifyen, Cedeni uplyfter fit ftttta hufvUä Lögro

å»
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Sn andre, Lagerhåvslrädet metl fin krånia hjeflfa
iti idt ibland alla. Mullbårsbladen kringhvärfva
tien hvifgväa ftamfnen. Där flingrar fig vlnran-
knn, och kaftar här och där lina drufkiafor—Åt
on annan lida blifvcr man varfe de Ikonalle blom-
Her. Pevfianfke Kcj ferkronan kan ined fin a hAja
färgor göra fjelfva Monafchcns krona dcfs fägrlng
Uralia;. Hyacinthcn, mtd lin niörkbläa färg , fä
klar fom bläa hinnan omkring Tetis vaekra o-
ga. Tulpanerne, Narcifferne, Adonis, Jafmi»
nerne, Neglikornc, burn, dråpligt färgadel och
tien fä intagande Rofen, fom är betäckt af fin
högröda fintecknade, flöja; ja’g for nti henno fjelf*.
Va Daphne afbildas. Det är icke fötgäfves, fortt
Skalderne lagit llg anledning at läua lina fårgot
iirin den vackra naturen, da dc af uikla behagen,
o cli fjclfve Naturforfkaren, midt Undec fin cn-

ftimlna giiig i fkogsdålden , dår lian hopfainlat
lina gvåsftran och laf-artcr, blifver'mcr iin en gilng
rörd, vid åfynen af den fköna Afnaryllis ellcr A»
donis, hvars namn ocli fägring leda hafls inbill-
nihgskonft, lika foni til en hei annan verld. Var*
{amt gSmmer han dcn fp';ida blomman, til erfått-»

. ning och åminnelfe af fjelfva urbilden, hvars fak*
n.ul plågar hans hjerta. Hvllkeö behaglig öfver»
gång ifrcln den ftumrna naturen til den lefvande,

♦ D och
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och än mer,' den moralifka vcrklen! Mefi
fruktlöft fkådar han hår de utvaldafte blomfter,

om ickc hoppet leder honom til den tid, då de.

ras frukter fkola fkordas. Naturen tyckes ingen

ting gjordt blott för ögat och en utvärtcs prakt,
ehuru detta dotk redan år et af defs åndamål;
hvarje ört och planta medförer fin nytta, fom,
ehuru ofta på afftånd, ja äfven förborgad, likväl
altid bibehåller defs vårde. Skulle då mennifkjan
tro fig innehafva denna ådla platfen bland varel-
fer, blott för en utvårtes flygtig beunclran af fä-
gring; eller är det detta yttre, fom fkall gifva
dygden och aran defs hela glans? Se hvilket o-

förftånd innom en lagrad hjeffa! Se högmodet,
fäflande fina ordensband, och låfande i fina Itam-

taflor; h<3r de.t eviga jollret ur fkönhetens låp-
par, och den toma låffången af d;fs tilbcdjare!

och huru ofta bedrager icke ytan ? måtte man,

då framför alt fäfta fina tankar, fin undran och
fit begär til det verkliga. Det fanna moralifka
lynnet, eller med et ord: dygden (fom år grun»

£ad på fanningen) är fjelfva kårnan och frukten,
alt det öfriga år likfom fkalet, eller fjelfva blom-
man. Lyckligt, at af naturen åga en go<i ut-

värtes anläggning, meri ftort, at bilda fit hjerta
til dygden ,

och vara rjyttig! Och denna blom.
fter.
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fifeif parterren , fom det flygtiga ögat trof Vati
blott för fig och lina halliga blickar anlagd , by*
Ifcr dock ifinom fin krets många nyttiga läkeörtet,
dem man kUnde och borde nyttja, i fall ickö
lyftnaden för alt det fotn icke är af fofterjorden,
och den tinga patriotilka ahdan, ännli vore tör
dc fläfle hinderlig, Rfedan fer jag nagra blom ■
mor förvifsnade. Ach! få fkall äfven alt blekna
och förfvinna; ja delta lifvet fkall åfven en gång
uph6ra,och frukfen förll mogna i et tilkotnman-
de. År det då fällfamt at nöjets tid är kort?
kottare än våhren och defs blömfler. Detta fa-
gralle Hiille af alla, denna vackralle af alla vj.

kar, i denna fkårtrakten, måfte jag fnart öf-
verge. Men aldrig öfverger rnig naturen, ai*
drig kånflan, få långe lifvet är til. Och du E*
vige, Allfeende! du har aldrig öfvergifvit mig.
Skulle mit hjerta Vara få otackfamt, at af hog-
löshet glömtna dig, fom låtcr nöjet flrömialä
flyta i naturen til de dödelige? minä tankat bÖr*
ja med dig, de Ikola fluta med dig.

Min förnyade Snfkari blef lipfyld, da jag
efter några tails refa feck otnfamha en ffirtrogen
vån. Du ömma vånikap, fom la ofta bevåldi-
£at niine kånflofulle finnen! huru genoinflöt du

D a, hela
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hela hjerfat, och uprörde minä lidelfcr! Mvll-

ken gudomlig Ikänk är icke vänfkapen! Det är

knapt möjligt at belkrifva defs magifka kraft,
etnedan mennifkjor ofta , utan at förut hafva

fett hvarandra,' fms emellan fympathifera. Den-

na likftätnmighet uti begär, fmnesrorelfcr och

tänkefått, grundar fig til en ftor del pä orga-

uernas befkaffenhet och kr.oppens anläggning.

Icke nog med det, at man ler med dem fom Ic,

och gråter med dem fom gråta , (ty denna fym-

pathien är allmän, och IkÖnjeS i fynnerhet uti

fkådefpel) men det förnämfta uti vånfkapen, är

tänkcfåttcts och viljornas noga fammanftämmel-

fc. Den enes fuck eller klagan likfom Sterfva-

ras i den andres hjerta. Det nöje, fom hos den

ene £<sdes, blifver likfom å nyo fÖdt hos den

andre. Utan tvifvcl har «pfoflran åfven härvid
myeket intryck, dock naturen det mafia. Men

huru lyckligt är det icke, at Religioncn fam-

manknyter vänfkapens band. Huru ofta år ickc

et vänligt upfårande, et vålmenande uttryck nog
piägtigt, at blidka, at fdrmildra fvagbeten hos an-

dre.
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dre. Oveldugbeteji nckar cj fanningcn, men det
chriftliga , ådelfinfa faktmodet mildrar andras fcl,
mildrar med det famma vänners hetfiga finnclag,
förbättrar mera än den päckantfe bögmodiga
flrängheten, O! du ömmafte, mildaftc af hila
dygder! dig Ikädar jag med högaktning, dig ål-
/kar jag, och vil efterfträfva dig.— IVline tankat
leddes mi uti enflighcteu at bctrakta mennilkjo»
naturen, defs vårde, foin i fynnerhet af Reli-
gionen förböjes. Forfynens vishet företer fig
uti flere defs vidflråckta anftallcr. Ach! hvil-
lien godhet förcter fig uti vänikapens ljufvafle
frukter! Huru ofta bar jag fkördat dem? Hunt
ofta Snlkat at fkörda de ypperfta? Huru bar det
änglavingade hoppet fväfvat ofta för minä fin-
nen? Min framtids bana bar ,ödet bortlkymt. Ö-

dct! nej bimlcn Ijelf, ty mennifkjan fåfom fvag,

fåfom mennifkja, vore cj kanfke lycklig, cm

bon förut fåge fin framtid, defs nöjen, och defs

föreftaende modor; benncs beflåmning är ju at

arbeta fig up ifrån ftoftet til bogre känflor, til
ådlare, ja gudomliga dygder, begär och nöjcn.

Hennes fSrmögenheter b6ra utur den yttre fin-

lighetcns [linda utviklas tik de fullkomiigafle.
D 3 verk-
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verkfammafte och eldigafte krafter. Barnet i vag«

gan, med linga begrepp , yngljngen med finli-
ga, ofkyldiga kånflor, fkall blifya med tiden,
med mannafildren den ådelfinnade, vånfafte, red-
ligc, menfkjoömme Chrifhie, den nilifke medi
borgaren, Såg han förut fit <sde, da hari åntm
lag invecklad i barnbojorne, eller lektc med fm
bjelra ? Kunde han blifya et Förfyncns redfkap,
pm han ej vånde iit fmne alt ifiån barndomen
til at föija ofkuldcn? Kunde du dödlige vara,
trågen j dit åmbete, om du filge förut iitgån-
gcn? Kom ihog du år fvag. Huru, of ta fpeglap
tnan fig i andras olyckliga eftcrdöme, men kan
åndock cj akta figj Dygden fkall altid hafva.
med fig ffirnöjelfe, anten under lyckliga, ellep

mindre lyckliga, eller ock olyckliga åden i veri*
den. Det år nog. Mera behöfver cj en dadlig,
Förfynen har nekat henne at fe framtiden, rrlyc-

ket mera at utftaka den famma. Vid ftormarnas
tjut vet man ej når hirrimelen fkall klarna, och
vid himmelens klarlict vet man ej når ftormap

ne öfverfalla; men man vet at Förfynen ftyrer,
gch at famma h(Jga hand fom fände ljufet, fån,

der mörkret, Sp. åfven måfte man erkånna. af;

den Höäfte blandyis efter fin allvifa pian delap

i lyc*



lyckans gåfvor eller brifter; men nöjet dclar ban
åt alla. Alla hafva boppet at hugna fig med.
Ja, boppet förer mig på inbillningens ‘gyllenc
ljufa fkyar bögt öfver jorden , öfver minä fm-
nens. föremåU Mecl boppet gör jag otaliga ut-

fvåfningar. Jag vil fe den Oåndlige, jag vil f®
evtghcten, fe framtidens händelfer, mcn mit 6-
ga blir fltumt af det flor, fom moinen utbrcda-.
Likväl fväfvar boppet, förnöjer ocb glåder.

Eviga bopp i lifvet! Du breder för minä föt-
ter vånfkapens lätta duk, dår jag med rjusning
nedfaller at tilbedja Förfynen. Vänfkapen, fom
fkall vara mit följe genom lifvets, anten ljufa
cllcr muina, dock altid glada .dagar, fom fkall
emottaga plågornes och mödorncs fuckar, fkall
aftorka ögats t"rar, fkall ftåmma fin lyra med.

min at fjunga den Evige? lof, fkall forepa fin
känfla med min i alla lifvets omfkiften ; vänfka-
pen, fom til flut fkall fitta vid min fjukfång,

ftum och vacklande, da jag ler fit plagan, upl.yf-
ter mit hufvud åt Himmelen, undfar en ftyrkpn-
de blick af Allgodhctcn, och med famma lanta
ftyrka tröflar den ftummajorgsna fortrogna; ber
med frimodighet' förjaga forgcn, och le med

D 4 mis

55



56
tfiig af glådje. Ach vånfkap! Du fom fkall e-
piottaga min fifla fuck i lifvet, når jag dör, når
jag öfvcrläninar mit minne åt dig, och mit ufla
ftoft U jorden, du fom fkall f6lja mig til graf-
vcn, begjuta mit ftoft med tårar, ftr<s nigra blom-
fler pä grafvcn, fucka och fåga: "Han lefde
nöjd, mot ufla god, mot vånfkap öin; nu glä-
des hm i et högre lif, elit jag fnart eller lang-
fatnt fkall hinpa-" Eller fkall jag mcd famma
Kånflor fe vånfkapen förr låmna det jordifka ?

jag vid defs infomnande i dödens dvala,
Jåmna mig at fmårtan och forgen, upvaknad desi-
fr:"n, följa cfkulden til grafvcn, flrö cyprcflcc
derpå, och under en forgfen lutas klagande to.-

ner, dem djupa grafchoret äterbrytcr, låmna
qvarlcfvorne af henne , mcn uti en fömyad,
happ«ts fkyhögt fvifvande flygt följa. dig til
Himmelens granfkap, tils jag kommer til ■ gräa-
fen emcllan lifvet och odödlighetcn , dår jag cj

mera fcr elin gudahatn». -
- Omma vånfkap! du

år himmelens dotter. Jag har igenom böppetfl
fynglas fett min framtids fkymtande oviffa d.ag,
Ognablicken fly, och jag hinner nårmare ocb
jiårmare fram på banan. Sä har ockfå folcn
hunnit redan ned otn hcrizontcn a til den för oCj

okåndc Ipanan»
■N»t-



Nattens våkter åro förbi, en annan dag är
inn-e ; ljusilråiarne lyfa fran den klaraftc himmel.
Hvad är dcttn för en (lag? Helgad til Gudamag-
tens utvårtes tjenft, til en offcntlig dyrkan. Sal-
la landtbygd! hår andas man ej den förderfiiga
luft, fom högmodet och den inbilflca aran plå-
gar pu andra Hallen, i de uplyftarc llörrc flåder
kringfprida. Man arulas hår en ren luft. Chri-
ftendomens upriktiga nit upbådar mennifkjornc
til Templets helgedom, dår Guds ord fkall för-
kunnas; Huru ofta hav jag ömkat Eder, J to-

mc, fakunnige fjåiar, hvilke med flit förjagen
Rcligionens himmelfka ftiåiar, fom kur.de och
borde genomtrånga crt mörker; hvilke fflrakten
det gudomliga, årcn uprorifke emot Samfundets

förfta grundlag: dyrka Gud, Lår Religion, få
blir du en fåll medborgarej ttien ] viljen ej blif-
va lålle genom dygden, genom vordnäd för
Chriftendom, ulan genom edra fkuggverk , lom
öfverhölja edra laficr, Vånden anligtet til riim-
ien, til helgedomen, l&nen orat åt afkan , at
uppcnbarelfcn, få kunnon J blifva fä.llc 3 Edert
högmod brytas. ■— Man går in i tcmplet Vid

klockorne; matta dan. Murarne. gåfvo ifran fjg
cn förfriikande ky 1a a oaktadt fenimarns ljumma
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luft verkade uppå dem. Kylän breder en belig
rysning i kroppen. Sfunden är inne di Reli»
gionstjenllcn begynner. Evige förbarmare! dit
lof ikall fjungas. Halelujah!

Gud! jag år vä.l blind och fvag,
Dock mit tryckta bröft fig. glåder,
Når jag i dit1 Teriipcl tråder
lippa denna hclga dagj
når frän belgedomcn ljuder
dit trcdubbla Gudanamn ,

fotn ur bjertats tyfta famn
kånflorne at höjas bjudcr;
når ifrftn et uptåndt bröft
ångrens fuckar blygfamt tisjas t
r.id! ach nåd, lät ömbet röjas ;

Ho* vär matta klagoröftt
Gudars Gud i bjcrtat hsres
fvara: jag förbarmar mig.
"Lycklig, om på laftens ftig
"cj dit hjerta blindt förfÖrcs.'»

6en vld orgors gälla ton

belga chorcrs röftcr klinga,
och til fjelfva Himlens thron
fma famljud hänryckt bringa,

•ch
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•pch når religionqns tolk
til ähörarns, hieltä, talar,

euumar i och mcd trölt hugfvalac
vankeimodets I'vaga folk.
Dii, o Gud! jag välluft kånncr,
nicr ån den af nöjen yr
dina helgedomar flyr,
ilande til löjets vänner.

Himmel! hår \\å detta bord
har jag dig min dyrkan fvutit,
och jnit lijcrtas offev burit,
lifvad af dit fvålsningsord.
3M3- likfom en rök förfvinna
dctta lif du uptändt har!
Evigt mä mit blod förrinna,
pm jag nti lifvets dar

‘ A

glåmde mig din död påminna,
fo m åt ufla fålihet bar;
pch om jag en kånfla hyfer,
mindre öm men brottsligt fvag
til at kränka djerft din lag,,
och för lallens gift ej ryfer,
IMå yid cfpmfens mörka natt

grymt din äfka mig fårfölja
ppd til evigbetens bölja,
där du gräns för brotten fatt,

Men



60

Mcn o du ! fom dig förbarmar
öfver den fom ångren bar,
haftande i dina armar
fvår jag at jag trogen år.

Man fkulle i fanning 'forgäfves foka bland
alla de vittra konfternas förcmäl nägot bögre an
det gudomliga, något ådlare och Ijufvare in an-

dakten och den hogtidliga tempeb jcnden. Och
likväl anfcr den fjelftånkancle

, den böge, inbill-
fke och lårde tig ofta förolämpad, om ban blan-
dande lig med don cnfaldiga menigbetcn, fkulle
bivifta den offentliga andak:en. Tufende fördo-
mar hindra andrc ifrcn en den nyttigafle up-
muntran; och bo vill bcfkrjfva de mångfaidiga
biifter, fom för den uplyfle och fromnfe våcka
hans önfkningar, at fe Jcyrkofjcrftcn binna liöj-

dcn af lit flora ändainäl ? Sä långe en ufei fäng
och än uflare versart och fängämne nyttjas vid
detta högtidliga tllfälle, burn fkall man yånta
at de fria konfterna fjelfmante fkola rned lina
anhångare fl'römma til hclgcdomarne? Nej, bjucl

fnillet och ftnaken at fflrena ali fin ftyrka och
bcliag til Rcligionens årofulla intryck på mcnni-
fkjors hjertan; förvis alt det otånkbara, flåpan-
dc och plumpa fran de heliga fångerna;' för-

drif
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tkif f3et fkrålande ljudet, forp färar örat och
anfiändighcten ,

iftån tonkonlien, nien gif kcnne
tilbaka fin vårdighet; upmana , i Rcligionfcns
hcliga naitin, lärare at mcd flit och förftånd och
kantta tlrifva de vigtigafte fanningar ti! få väl
tie enfaldiges upbyggellc, fom den uplyftes för-
kofran; nien for evigt förjaga från canzlen alt
det omogna, platta och myltifka, ioni få litet
gagnar; befördrcn, J fom vnkt-n öfver lärmi och
ferternc, alt til den yttre andaktfcna helgd och
renhetj få fkall ntan linna Chrillerdomen åter
Uprcfa fig nr fit förfall, och med käilekens o-
uplösliga hand fatnmanknyta famfundets Icmmnr,

Vålfignade anftalt! Välfignad den l'om uppe-
håller lifvet och Religionen ! Välfignad väre ock-
få hvar och en redlig rnedborgare! anten den
förfte i famhället, ellcr den lägfle, fom bcfor-
drar tro och dygd genom Religionen ! Ve! öm-
kanrfulla ve! öfver den fräeke förföraren, lätt-
färdige, fom flånger Religionen ifrfin fit bjerta,
och ifrän tufende andre fvages hjertan.

Huru nöjfamt framlöper ej tien etagen, fom ]hcl-

g.n til vigtiga betraktclfer, huru uplifvas fmren!
En tiel pa eftermiddagen gaf det högtljuclnnde
harmcjiiika clavcret et fymphonifkt Ijud j toner-,

na
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na tolkade blahdadc lidclfer, och ingjöto dd
ömmafle kånflor. Sorgeh börtles uti fin afbiut-

Ha laga och hlngfamma ftåmma, iblahd vilja f-
rcftälla motgängcns ftormar, rnyrans ångfliga
knot, lifvcts fålllict och elåndc, ibland åtcr 6m-
ma vånners affkcd eilcr tyfta dälenS lof. Glå-
tljcn uti fina låtta ä hafliga, jimna t«ner, tolkade
rörfynens vifa ityrfel och ofkttldenå nijen. Har-
pan ihflåmde uti nugra mantra Vifor, öch fåilgeii
förenade fig , få at rummet uplyltcs af gkittighct,
lek, barmönie, famt hundrade gchfvar. Man l:c-
---håfver icke vara virtuos, eller rnåftare i tonkou-
ften, f<Sr at kanna eller domma om defä ljufva
intryck; ty om få Vore, huru f,i vore vål då i
tilfällcj at upmurtra fig med detta glada tklslor-
drif? Det år känflan och en naturlig böjelfe,
fo m få vål bildar tonkonflenj fom emöttager defs
intryck. T6r hånda år denna vittra konit, ju
enklare och fantiare, defto verkfammare; och

framför alt måtte icke ton- och fkaldekonften få
hiycket åtfkiljas, då de likvål aro fyfkon. Mot
qvållcns haftiga ankomft gjorde man följe med
fållfkapet til en nåra intil fcSrbilöpande å > vid
livars bugtiga ftrand den grönaftc bådd likforri
tilböd fig at vilja tjena ofs til at hvila. IfrSil
vaifen uphdajtade jag nSgra gråsftrån, dem jag

knöfc
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kn6t til en krans. Jag påminfe mig vånfkapen,
och fållc kranfen, fom til defs minne blifvit
knuten, lippa mig fjelf. Det var likfotn jag
omgifvit mig med dc lenafle bojor. Hunt nöjdt
båras de ickc til vånfkapens ära! Med en lått-
rodd 6!i()ock klnrfs den fpaka böljan längs
med Sen, tils jag flrandade vid en angenäöi dal,
ur hvilkens fköte båifokällan faktligt framväldc
lit klara filfver. Alat omringade kallan, fom
flst ned i Sen. Hår i dalen. Tyfla dal.
3VI inc ögon voro ömfom vånde St den vaekert
bclågna, med alar pä fcågge fidor belkuggade
Sen, <smfom St det blomflerlköna fåltet bakom
mig. Hjertat, hvart? — Svara mig, 6mma vån.
ikap! Minä toner balgas St dig. Svaren J lun-
dar på defs vågnar. Lundarne äro tyifle fom
dalen, från hvars enflighet längefedan Neflerga.
len flygtat. Kom tilbaka ömma Neäergnl, fom
få ofta klagat kär. Blanda med dina driller A-
maryllis namn. Men du bar flygtat. HvemJkall
då återfära defs ållkade namn. Undcr det jag
nåmner vånfkapen, fär jag på långt afßänd , i-
från et fkyhögt berg, pä andra lidan om Sen,
hsra et ijud. Det fkåmtfamma echo fvarade gan*

fka klart. En flund börde jag detta bedråg*
liga genljudet, men for ftra*t derpå bort ifrSn

dalen*



dalcns Ingna tyflhet. M6rkret Ikyinde redali
alla boningar.

Våtfignadt iter det förfla mste jag Får af
ijufetS fkönhct. Aldrig kan jag tilfyllcft betrak-
ta defs fågring. Slrälarne frr.eka minä kinder,
och upmuntra finnet. O! at hon ma rÖra A ma-
rvllis ! Dcfs lif ådlarc an den flutnma folcns;
mcn eldigbet har hon länt af dentie. Kån*
flofuilhet och ofkuld föthojcr henne framfor alt
naturens verk. Ora morgoncn begäf man fig
til''f}6S) til en nåra belågcn ort, långs med
tvånne de vackrafle Rar, MångfaldeSfi :<f utfigter

kan knapt mäiß«. Man koni fnart up til den
på en backc högt uprcfia, uråldriga byggnadtflj
et åldcrdoms minncsmärke, hvars famnsbreda
flenmurar tyektes vilja trotfa lidcn och förgäng»
ligheten. Inom dcm hördes echo hafva valt flt
glada hemvift, ty det rninfta låtc fördubbladc*
til det gållafie ljud. Ifrån de fafta grfia murar»
nas glasbetåckte öpningar kaftade jag en haftig
blick utåt. Huru ny, ovanlig, dräplig utfigt
öpnade fig ftraxt! Ncdan vid båcken ricdfiSrta.'
de den forlande ftrSmmen, fom hade fit uphof
ifrån en lång å; flrömmen, fedan han blifvit «

klippovne bruten, flöt med en ftillad vag hed i
sn
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en liteti infjö, på alla fidof omgifvep af löfrika
träd, hvilka fkytade for ögat öpningen, hvari*
genotn vatnbt tömde flg i en annan ftor fjärd af
falta hafvet. Fjärden fyrrtes åfven öfver löfik.o*
gen, och ögat kunde ej annat ån med förnöjcl*
fe kalla tina blickar mi åt ftrötpmen, nn åt in-
fjön,nn åter likfotn fväfvande öfvel* lundert ä
nyo åt fjården. Behagliga, iköna belägenhet!
du kan gifva åmne för den Vackraftc taälning,
taen jag taäfte ftraxt lämna dig, Mig färcftår'
kalfva dagcn, och refan långre fram.

itnntiiclcn linclc nu iklådt fig molnets cäfågt,
Bell tyekteS likfoit) vilja bcrcda mig til forten,
Jonien faknade (rt glåttiga titfccnde, töknet v;\t
Vida UlTpiidt 6fvef defs yta. Snaft blandadd
fig i töknet et giftj fom tiilika med Ulfien m«
andad, oroade refandcs iina kånfla. Ju i
Mi taan kom til et. ftålle, vid allmånna f,

hara til den befåile Suden, deilo Horre ved«|«
vårdighct upkom. "Hvadan denna bsfmittadö

fragadc jag, "något villdjur rhåfte vis-
''ferligen hår i nejden ligga, <sfvfcrlamna<; , I
*'f(srrutneifen." '>Ach nej fvarades tnig ,
J)villdjuret njutcf af fin baneinan den enda och
"fifta tjenllen, at defs blottade lik

I "i jor»,
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"i jordens dolda fköte, men hurii ryfer jag vid
åtankan af den uflingen, fom hår li: ;cr." Tå-
rarna flöto ned för bondens folbrånda kinder. Måns

snlete var våndt emot mit; jag mårktc uti defs
drag den djupaftc ftnårta teknad, fom genom-
trångde mit hjerta. Uti forffatt tai berjftar han

migj "at et mennifkjolik, under baia himmein,
"halfrutnadt, ligger ftraxt invid landsvägen. Den
"uflc , utåldrade, uthungrade, hvars lik detta
''var, har för tvånne veckor fedan blifvit ifrln
''fåftningen fSraffkedad, bortdrefven. Hvart fkul-
"le han dft taga fin tilflykt?— Fly frän barbarer-
"na. Men han hade ej hunnit långre an hit,dl
"kroppskrafterna öfvergåfvo honom. Döden var
"til mötes, at belcdfaga honom til en olynliga-
''re, lugnare, fiillare verld; han faller ned pii
"gröna gråsvallcn, lågger händerna i korfe i.p-

"på bröflet, befallcr iin ande ufi Skaparens. och
"Förloffarens armar, våntar för fit lik en jord-
"vall, fomnar och dör. Han vånte tficr

— men förgåfves. Hans lik har legat
''vidöppet i fin ohyggliga geftalt redan , tvånne
"veckor.- ' Straxt vid det at talet uphorde, pe-
kar bonden pä liket, Huru rysligt! Kom då med
mig, min vån, du fom ock en gåi"g fkall dö,
fade jag! ''komi at lalla tårar, ej pi grafven, u>

tan
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tnn här pii den usleS ftoft. Fly ifrån ofs ,da
yra hop , fom låttfint troir, at tårar blott af fvag«
het rinna. Fly; men du mit sga! gråt.

Ach usla menfklighet ! beftört jag hit dig fkådar,
I djupet af dit qval, i bojdeh af ditt blygdj
Ach! hvilken evig blygd, fom brottets afgrund

bådar,
.Och qvåfvet hjertats rått, och menfklighet och

dygd,

O! hvilkeri ömklig fyn! Httf Ifyslig full af
fafa!

En menfkja Hålgd af blod
(,

af matkars tand fåt*
tärd;

Uppå defs spna bröft de vilde drakar rafa,
Och ogat, hvilken fyn ! i ormens boja fnård.

Et odjur, fkogens barrt , pa vida fåltct mcVdääj
Dcfs usla lif år fpildt, defs kropp hör matkert

til;
Dock hindrar menfkjans dygd, at det af matkat:

fkördas *

I gropens flutna graf, hoti djuret fkydda vii.

E % Mea
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Mcn hår Hvad fmårtfam btfck! den fvultne

tiggarn ilannar,
Sen honom jordens barn och joiden Sfvcrgrr;

Hans filla hämdcfuck, defs grymma död förban-
«ar,

Och döden fom en fkånk af lifvets Far han ber,

Så grufligt fkådefpel, vål måfte menfkjor röra ?

Hvad de hans lif föniekt, de at lians fkugga ge?
Fins ingen ömhet qvar at n.i i Jkj: i ;-.tcrföra,

■Pins ingen enda lår, fins blott förhårdelfe?

Ncj! änihet hvilket namn för Tigren til at

kara!
Uti defs vilda fyn fcr du vål nagon tår !

Ve! Tigrar Jikar ve! Vc ! Det år cdcr åra,
Når eder likes fuck mot bårda klippan flår.

Ve ! hilrda tnenfkjobrc-fl:, fom icke lårt at

Ömma
För ufclhetens nöd , defs qvalda lif, defs flut;
Kånn, om du kanna kan, den dom fom fkall dig

dömma,
Dit famvet, Religion! Nej ! döda dem förut.

Dock
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DoCk aldrig afdrig än du famvetsröften dårar,
Den hors vid hvarjc ftund i fjelfva nöjets

fanin;
Cch lamma gung elin mun med löjet dygden fl-

rar,
Skall utj humdens fpär, du båfva för defs hamn.

O! plågors, laflcrs Iropp! fom detta jordklot
höljen

Med molnets fvarta flor, med äfkans tåndafkyT
Huti et åiidlölt lopp , J dygdens barn förföljen;
Förljenfien tranar af3 och la.llhct mäfte fly.

Den ene uti r.öd för brödet mäfte kråla,
Han bcr naturens Far men fvigtar fiutligt ner3

En ann i luftans fk<st fcr fira likar triila,
kSer mcd förakt, cch åndtligt ilyrgct ger,

Men djerfvc! tror du dock at deJa fatnma
Sde

Med fålie van, faft utaf lyckan glömd.
Ncj; lyckan flår dig bi, men qval din fjäl f<sröde.

Dän låckra brottslighet år af dit iamvet dömd.

E 3 Ach!
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Ach! Himmel, endc Gud, fom verldars öden

hvålfver ,

Som på vårt ufla klot båd' qval och nöjcn gflt!
Jag fsr dit med helig rysning fkttlfver,
Pin gödhct vördar jag i fjcliva plågans fköt..

Och om min blindbct ån din ftyrfcl ej kan fatta 5

Ty jag är bljnd at fe, at domma år jag fvag j

Så Ikall mitt fvaga vett dock för min åra ikatta.
At tilbe dig, o GudJ nti din vifa lag-

ITvad fkymt för dödlig' fyn ! Gud ifiån rnolnet
ljungar,

Han vJiltrar rnoln på moln, och åfkans viggar bår;
Och jorden fuckande 3 n-.cd bvak och thordön

gungar.
Mit <sra! hör dcn röft, fom gudavishet lår.

''Var tälig, dygdig, vis a det blifva fkall din
lycka,

"Den fåjlhet jag dig ger, kan ingen taga bort;
"Men evigbetens båmd fkall laflens trälar tryckaj
''Min- liika ljungar fram, ty laftens dag ä.r kort.
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Ja! lyfta dig min fjäl, til evighetens bana,
IXir genom ljufa fkyn du fkädar lifvets Gud.
Där ikall du dygdens lån och nya fegrar fpana,
Och dår din dödlighet förbyts i lifvets fkrud.

Stam , rcdan min Skaldmö !, din tåreflod,
hvartned du vatnat den ufles lik; din tår bar blif-
vit fedd af dcn ufles Far; ban bar aftorkat den,
och ingjutit Jiugfvalelfe uti dit bröft.

år hjertadt låttadt! Huru haftigt flyr
forgen! flyr och kommer igen; våxlar ftändigt
om mcd glådjen. Huru ofta pukallar n6jet for-
gen? 1I\:.;: :\rc fl ilridiga känflor i mcnfkjonatu-
ren? Stridiga ? Nej. Nöjets mor ber den 6m-
fintc gråta och glådjas, och famma jordens br<sftj

fom delar at fine barn de kyliga vindarne, delar
ockfå de ljumma Mgtarne. Samma hand fom
bredcr !jufct, breder irolnet; och hvad fer jag,

du odddlige Gudarragt.! i din obegripliga rege-

ring med mennifkjornc? De ögonfkenlignfle prof
■af din näd, din godhet, uti lifvet, Uti
plågorne , uti dotlen. Hvarföre qvåljas mcn-
nifkjorne vid dina famntag? Ach! dc kanna icke
at du genom hela naturen och nSden ledfagar
dcra; de kanna ej at du år god, åfven då du

E 4 fåndcr
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Linder plägor, olyckor, motgfmgar; och at de
fjclfve äro olycklige , du de åro laftfulle el,

Jer mifsnöjdq, Lii e dem at; kanna dig och fig
fjcifve,

Det blifver dock, tänkte jag vid bortrefan,
aUld en fälifam brift i (arafundslefnaden, at us«
lingar, bräckiige och fattige, ännu under alla
forfattningar, regiementen och anftaltcr, fakna
den örphet och fanna vård de behöfva, och der-
emot lättjau, vai-i en o cb fjelf&vlldet oförmärkt,
Ja ofta wppenbarligen underhålles. Det itr fant,
jag lev bär pä.ra på afftind et upreft hemvift för
fjuke och ti! ftna lemmar flcadade varelferj dc
vlrdas och ikötajs på det allmiinnas bekoftnadj
in en nuru mange blifva icke uteftangde-j och dä.
en fnar bjelp dem icke ikekes g| f&rlorade?
Huru har icke en rädande laft hit likafdm in-
Vräkt ftörfta delen lättfinnige, fom fötfört och
finittat tio mcd fig! De böra fkiljas från det ali-
manna umgängetj dc böra äfven fåfom fjuke, af
bvad griind fom hälftj fkötas; men måttc maa

dock göra fkiilnad på den laftfulle,, fom fcdan
hau föifpiit både fina krafter, och likan v.ll-

fiird} bör mcd vanårans ftimpelm&rkas, öcb dea
Oiyils-
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olycklige, fom fordrar både fkötfcl och hugfva»
lejfe. Aili! Jr då itke nägot mcdel, ut i tid
förekcmma den mängd af iaftcrn'as utmagrade ke-
laten a fom inflrönima i fjukhufen? -

tilfållct fyffelfltt den late hSU en fti
vSrd ötVcr fcdema vid allmånr>a inÖten oeh

"tnankomfter befordra lagliga giftertflål och
undeihåll för dcm fom aro i fiatens tjenfij ~ ja

åfven föd dcras efterlåmnade barn,,på. det ali.
niännas bekcftnad; oth på det de må blifta fla-
t£n nyUige, gif en tidig anyisning til hvarjekan.
da arbeten; gör fcdan råkning på oinkoft'nader«
ne och vinften för fatnhållet Men detåricke
tidchvarfvets ladande lynre, at mcd alfvare tån«
ka på det alhnånmi, fin n,iridre at gÖra cågon å-
del upoffring af f-n enJkUda vinning och öfver-
flöd, til nyttiga inrättriingar. Millionairen. fom
för lit bflga röjes £k*ull underbåller tio jagibim.
dar, föder ofta ej en enda öfvergifven ånkas fon,
j det flallet han kuhde uprefa et arbetshus eller
hofpital. Den arbctande hopen i famhåliet, trå-
nandc under dagens behof och rnödor, önfkar of-
ta fåfom en vålgårning af bur.melen, at deras o-
Jkyldiga afkfframa måtte fmåningom bortfköuku,
til låttnad för dcras underhållj och ftaten, fom

klagar
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klagar <sfver folkbrift, mifter Kkafom genom en
tårande fjukdom, fjelfva hoppct tII defs afhjel-

pande. Och hvilka betydliga flockar af hungran-
dc, arbetslöfc och viäklingar flrömma itke få
viii på gätor i ftäderne, fotn omkring landsbyg-
den ! Hvad fkall den arbetslöfc- förtjena, då ar-

bctc honom icke gifves? Hvad annat ån bctlan-
dc fkall frambringa den hungriges usliga lif, då
ingen anvisning til et tjcnligare nåringsfått yp-

pas? Den ålderftegne och vanföre måtte åtniin-
flonc med omhcc behandlas. Ehuru hans knån
darra, kunde han dock ofta nog med lina up-
muntrandc rad och erfarenhet vara gagnclig for
en upväxantle äftler, fotn behöfver tilfyn.— Ar-
betfaroheten år de öfriga dygdcrnas uioder, och
en medlidande blick, gifven åt clen gråhårigc och
nåra grafven gaende, år for honom redan en
förfmak af en tilkommande fållhct. O! hvarfö-
re uprefen, J n;ågtige och rike, och hvars pligt
def år, at uiföra menfklighetcns fak i den all-
månna fanitnanlAaden! hvarföre uprefen J icke,
i nallet för edw. toma palatfcr, dår edra blotta

bllder och målningär hunga, hälft en torftig
lad at nödens barn, fom ropa efter brfid,

och undervisning i nägon nyttig flfigd. Hvar-
före
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f<sre blifva dc fsr ficre mannaåldrar rcdan til-
tunktc och beflutne inrättningar utan verkflällig-
het? och om nägon gång af allmänna medien et

fattig-ellcr arbetsbus imättas, få antingert npre-
fer man det i forte af et palats, dår högmodet
riftar konftnärernes natnn, til beundran fsr dc
krymplingar, fom efter et balft feculitrji fkola dit
intagas, eller uttSmmcs caffan i förtid, få at de
Viprefta väggarne hinna fö.rr undergä tidens bärj-

ning, än jnrymma nagrc arbetande. Erncd-
lertid fvåfva delfe ilatens mercndels nyttige lein-
rnar omkring uti fyfslolöshet eller iortryck, och
föijden af det förra Sr en tidig lafternas sf-
ning, det fenare äter utbredec nijd och eiåndc
på jorden,

Under fpridda tanknr fortfattes vågcn til dcn
ort, fom år hela landets fötfvar mot fieotliga
anfall, *) och innom hvara vålbsfåfiadc murar
fridcns envåldige monarch upfått lin thron- Nat«
tcn var innc, och man bcflot at hvila im i
Itaden. Dagen dårpå låt man fatta fig flfver
fjon til fåftningcn, Soglen voro nu uphiflade
«tider» välbygda flupcn; vinden blåftc något pä

lida,

*) Hclfingfors och Sveaborgs fallmng.
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lida, fH at <3et fydde nåra til vattubrynet; vä-
gornc fpelande på fidan, lyfte an framllammcn,
in dcn bakre, och ville likafoni vagga ofs uti
VÄrt lilla fnrtyg; men vid något ftarkare ilar af
vinden, kl<sfs vägen fä baftigt, at man ej märkte
annat Un den bläddriga {kuminen, fom forflade
fram om bågge fidorae. Rodret ftyrde kofan
förbi flerc kala bergs-och back-bymplar, och in-

i

nan tnan vifstc af, fSr man fc idcl murar, vallar
och toin. Konften har hår aldcles förftört na-
turein behagligheter, Oarne, fom fdrut värit
bevåxte mcd de flcuggYifcafle löfträd, ocb pryd-
de mcd de vackrafte ångar, föreftllteä nu på' fi-
dair af vår fynkiets aldcles nakna, mcd hår och
d|r byggdc ftjrrådshus, och upkaftade vaiiar.
Klipporne, uppl hvilka fjelfva fåflningsvcrkcn
Voro byggde, fågos frammanförc. Föiut kaia
och rysligc, hade dc fått genom konflen ånnu
et rysligare och majeftåtilkt utfcende. Muranie,
fom upflego högt ifrån vattubrynet , fyntes
likafom riya klippor, uthuggne och i hojden up-
vråkte. Vagornc, fom af och an fvallade, flogo
til lait eriiot murarne mcd fragg och brak. Da-
net hördcs pii längt håll. Huru dyller var icke
uJigtcn! huru ryslig! Man fcgladc nu cmcltan

tvån-
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tvånne befåflade klippor. På h<sgra bandcn låm-
Bades vånftraVarg<sn. Sjelfva nam*

tien på della fuflningar gufvo tilkånna nSgot fdir»
fkråckancle. Man hamnade, och geck up pä den
fcdnarc Fåflningen. liuru förvillades ickc et 0*

vandt öga utaF konftens måftarverk! NSgraflyg*
tigt påkaöade ögnablick kunna ej fatta en tuun»
dcdel af alla ioremål. Uct Foruras konit iii at
dömma öfver konftens undcr, och fin iner iii
at aftnåla dem fsr bildnjogen. Mit flygtiga d-
ga genomvandrade b:.{tigt alla de ftorvcrk, dctn
jag ej kundc rått fatta mcd min rlnga ikarp-
fyntbet. Nona och vftrtra Svartön , ännu kko
mer än til hälften byggde , bcfagos vid blotta
Förbifarlcn. Tvlcn mi anlåndcr man til en bryg-
ga, öfver hvilkcn man kom til hufvudfåftnin»
gen, ®) Konftens undcrverk ! Genom en träng
Och tnSrk ingang uti den fkjhöga mmen, trå-
de'r man inotn borgen. Hvart jag kaflaÖe 6gat,
feck jag ej fe annat, ån nuirar, grisvallar, oeji
mangpundiga kanoner, planterade uppå vallar*
na, uti oåndliga livarf och omgångnr. lnnotn
muramc ej annat ån bombhögar, krotkållare,
kanoner. Men hvad fkymtar emcllas deffa mu-

raj 9
GuftaMvärd.
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rar? Toppar af löftråd fynas. Man gSr for at
befe detta. Huru förröjdes ögat, då det feek
fe en liten men den vackraftc trågärd, plantc-
1-ad uppä fjelfva klippan; och etnellnn murarne,
fom bågnade denna fågring. Konfligt uthuggnä
håckar, ffora fanit fruktgifvande trån, blomfter-
fångar uti den florfla mångfald. I fjelfva hål*

leberget Var en Vattliledning utgrjifd, fom 6kte
ej ringa deffa bchagligheter. Tfi andra lidan om
canalen et lufthus, til at förnåja et helt fåll-
fkap: mcn man mftfle nafta bort bärifrån , ty da-
gen år kort. Emcllan tnanga gångars lahyrin-
tber hlnner nlan åndteligcn tip til den fifta och
ytterfta fnuren , hvarifrån fria utfigten Vai' åt haf-
vct. Naftan emellan hvarje fteg man tog uppu
Vallen, voro kanoner fatlc til fåftningens f6r-
fvar. Undef fram ocb tilbakagående ryfle jag 1
Vid rnig fjelf och bcufidrade konften. Della
ftiurar cch vallär, deffa grymma kanoner, deffa
förödande mörfare titgöra landcts fÄrfvar emot

fiendens djerfva anflag, ocb krigcts botandc fSr-
ödelfe. Huru fåkert år fambållet , huru iälle
defs mcdlemmar genom denna eviga borgen för
deras fåkerbct ! Da mandom och täpperhct, käi".
lek för fåderneslandet och aran , förfvarar defffl

ftiurai j
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Biurar, ffi fkall aldrig medborgelig fällhet ge-
tiom krigiika ltämplifigar blifva rubbad; friden
fkall flådfe rcgera uti landet, oin ockla krigsgu.
dcn ocb defs utfånde legiofier fkulle urilla at gfi.
ra fruktlola anfall; och menftllga lilVet,
det af tufende lafter och brottsliga upror ffi ofta
befvtrade lifvet, irfom hvilka murar kan det va-

ra Fredadt ? Ilvad år forn borgat för defs
lugna fåkcrhet? jo! Samvele och Rciigion,
ellei' kånfhn af Gud. -rörgåfve? föker den laft-
fulle något lugn för fina ftormande, uprorifka
begår. Af dein drifves han , mcd dctn arifallcr
han den i lians tyeke vårnlöfa ofkulden och dyg-
dert; men få långe farnvetet, denne gudomlige
befkvddare innom Religioncns murar, förfvarar
jäygdpn, fkall flenna lifvets ypperfta ledare ai-
flrig blifva rubbad ifrfin fin lugna fållhet. Ach!
hutu otaliga anfall, buru uiiingfnldiga, bedråg*

i, fvikancle förfök anvåndcr cj laftsn, men-
fkjolifvcts enda tyrann, at intaga dygdens fred-
liga thron. Jag hifnar vid åtankan af defs hi-
fkeliga brödratropp. Jag fSrfkråckes vid de ut-
vågar, fom de nyttja til at ftflra mcnfkjolifvets
frid. Rcligions-föraktct, gudlösheten , kånflo-
16'jheten, menfkjo-ticndlkapen;, ondfkan, afvun-

den,



80

den, Vekiigheten, hviike tyranniike ficndcrlÅtl
Jticra genom dc mcdcl, hvarigcnom dc ffika aC

gSra dygden vårr.iös. ■ De vålja iit iig linlighe-
tens rctelfer, fordomarncs och vanornes olycklU
ga band, famt cfterdömlncns Verkande intryck,
f6r at i Jverkct ftulia lina Uproriflca alfigter. tiw
*u hårjå de, huru upröra dc menfkliga lifvct!
Det år nog at häfva nårnftt derm Hvad ikulle
deras tnålning, dcras bcfkrifning icke g6ra. Hvem
år fom icke kånt deras. anfall, Uppå iig fjclf»
hvem år foirr ej fett, (och for deras rafcri lippa

famnianlefnaden ? De vilja utdötnma friden ifrari
1 Ikjofjåletl ucli ifrän veildcn. Mcn eviga För-
fyn! fom regerar tufende vericar, regcrar åtvert
Var iiua jordflåck, ftyrer lifvet, liyrer döden!
Hvhka förfvarshiedel har din visbct låmiiat åt
mcnnifkjornc, dine barn? Svara, mit famvetc! ty
du år ju den himla-ikyddsångcln, fom bevarai?
tilit lit', min jordifka oth eviga fällhctj fvara, O

Gud! livars dom jag kinner 'innoin mig! Du l.ar
genom Religionen Conånt den dödligc förmSga
at kannu dig, fäfoin åe(i Skaparc,
dcls omine Törfonarc, ocll evige Styrcsman. Re*
ligionens kånfia år min enda borg. Hvad ville
du uproriika finlighetj du olyckiiga fördom, och

du



ti
du laftfulla efterdomuie utråtta, då du nSdgaf
kauna et motftånd af religion och famvete, ja

af Gud fjelf, fom håmnar? o , «n f6rnojd tan«

ke! Likafom den djcrfve, bögmodige fienden,
livilken mcd en talrik flotta, famt med oråkneli*
g'a hårar fåfångt anfälle Sveas vål förfvarade
borg, då denne af bjeltar, af redlige medborga*
re fSrfvaras, utah vore tvungen anten at noc!»
"Ilörtas i wceancns afgrund, eller med förluft och
oförråttade årender draga % tilbaka; äfven fS
fkall laftens djcrfva anfall tilbakadrifvas af fatn»
Vetet, dygdcn tich religionen. Dygden fkall man-*

ligen flrida, famvetct vara defs bcfkyddare, och
religionen den kringfkansning, Äfvcr hvars fky*
liöga murar ingen ficnde fkall kunna- drifta fig at
ttpklifvä. Hurti fållt mä vål icke menfkliga ltk.
Vet då fkattaa! Hvilken fcger vinner det, och
hvilken krona fkall ej cvighetens Konung bere»
da! Minä betraktelfer flötos, o,ch tankame fys-
fclfatte fig hied et få ådelt åmne ånnVi då jag
gcck ncr ifrån vallarne, och genom andra vallar
bort ifrån fåftningen. Huru kort förefäll mig
icke den flunden, pj hvilkeh jag fätt befe få
Uhderbart verk! Huru litet kunde jag fattä, meri

huru nöjfamt tycktc jag ej at det ognablick vaf,



da jag feck anlednlng at af det Ulla ocli ytlre,
jag kundc fc och förflä, leda mine tankan til hö-
gre och vigtigare förcmål!

Man fkyn-dndc fig til en annan vltteFåft höl»
me. *) Konflen hadc äfven har uplort idel mu-

rar, vallar, torn, och upllr>pplat bombhögac»
famt i ordning ftåldt rader af canoner. Delmtom
var här ånnu mera at bcfe. Uens grafllålle,"0 )

fom förft gifvit grundritning, och genom fit
fkarpfinniga fnilie- utfört famma grundritning til
Jiela fåflnmgen, ktmde cj utan tackfamt minne
för fnillets förtjenft, befkådasj Det ltållct, f)
fom ur bårda bålleberget blifvit utbuggct, och
innom hvilket alla krigsfkepp upbyggns, famt i
en hali flyttas til våta elcmcnlct, åger rått til
högfta förundran. Man bifnar öfver det fior-
verk, fom menfkjokonften hår kunnat afladkom-
ma. At li ti fjelfva berget utbugga den djupafle
och vidalle graf, dåmma vatnet ifiån den fara.
ma medcift de ftarkafle dammar, ncdfålla deffa,
för at infläppa vatten, och fåleds utflytta Fårdigt
arbetade fkepp; dämma å nyo dammarne, och

med
*) Vargön.
*•) Geaeral Ebmfvårds graf.
f) Dockan, dår fkeppen byggas.
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hied et otroligt arbcte utpumpa hela Infjsnj föf
at bygga nya fkepp uppå torra botnet, och - - »

-- - lumi var jng af håpehhet «itagen öfvef
hrenfkjo-fnillets och konftens upliiining. Min ny-
ffkenhet blef tilfrcdsllåld, och tankarhe lcddes at

vörda det Våfendet, fotii danat fnillet, öch vid-
rhagthåller detlartimä til hyttiga könfter och veN

icnfkaper. Synerj åfverhopadcs af hya föremål.
Et flyckc ifrän dockan får man i ögiiafigte haro-
nen fsr hela-Galeren. Miclt emellan befåftadft
bergcn löpp canalen , hvari krigsfkEppeii lägo i
fad. De fynfes ligga likfom öbevåpnade, ty matl

låg hvarken mailcr ellcr tågverk, ellei-
(r)yckfet niindre cahoner uppå dem. Det gaf til*
Karina fridslugrifet. Ty de fani m 6 få öbevåpna-
de fkepp, fom lår ligga i hatnnen, årö i en haft
Uttuftäde vid fiendtliga anfall, at förfvara fåft-
hihgeh, och förfiora iierdens motrulande flotta*
Nti äro de i hatnnen. Maga de ock i det nldra*
lahglta qvarblifva! Sent, och gifve Himmein at
aldrig den dagen hiå komtaa, då man måite Ut-
teda dem ifrail hamnen. Krigets Horinat rnå va-

ra ifrän ofs och vara ftrånder Vanda l flerti fe>
cltr; fridcn deremot öch ltignet föra fin fållafte
fpira få utom fom iniiom fiiftningsvcrken och

F » haut.
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hamnarue. Huru ftor förniSn är ickc denna kanin!
Men hvar är haronen för de gerom fä mänga
plågor och olyckor oroade mcnnilkjcrne? Koni
med mig du, fom fä niycket oroas; komlölj
min tanke ät, at en flund betrakta lifvet.

Tråd, Sfingtnö ! fram pS lifvets ryi.i"»

at mellan qval och nöjen fvåfva;
Räds cj,- af qvalens fkuggor flcymd.,
råds cj, och aldrig modfåld Låfva!
Men når dit hjeltcmod dig flyr,
höj ogat til de Gudahainnar,
dår ingen forg dit finne bryr,
men dår dit uphof du omfamnar.

Du ler, ach usle! rys och fe
hur jorden olik tafla hyfer;
om våhren i fin fägring lyfer ,

fnart hafiar defs förödelfe;
mit öga för defs åfyn ryfer;
än nakna klippors fvarta brott,
än ödemarker vildt förfkräcka 5
dår flukar jorden feclers flott,
där fes orcanen fkeppen bräeka,
dår hungren gnagande förtår,

och fvaflets grynima fkurar brufa;
där



tlär pefien dödens pilar bar,
och tigrar blodbcftänkte rufa.

Så lifvets fårgor fkifta om,
nf dygder, brott, foiftöring, fafa;
få plagorne bland nöjen rafa,
kom, dodlig, ikåda lifvet, kom !

Ve! når mit håpna öga fkådar
dig, klagansvårda mcnlklighct
i djupct af din ufclhet,
och brottct, fo m defs afgrund bådar;
r.år qvald af lifvets mörka höft
en där i forflens öpning rufar,
en uti blod och lägor frufar ,

bevåpmul etjiot brodrens brcsft;
nåf alla dygdcns bommar bråckas,
vid ungdoms-yråns våckta florm,
och lallens iilfverprydda omi

i fpåda ikötet börjar viekas;
når utaf raferiet förd,
en brottsiig alla kånilor döf\ar,
och cj for Gud och famvet roid,
fin likc, fen hau möiitat, röfvar;

•n annan där af hungrens gval
til fega brottct tårfull haftar, ,

F 3 R«
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f n ofkuld

, lif och hirnmcl laftar,
begrätcr brottets tvungna yal,
pch fift för brlans hiigg fig kaftar;
när där för faderlöfes rop,
förflummad dåren örnlikt ilar
bort til de blinde brödcrs bop,
där lyckan modigt ler och fmilarj
pch när ifrån Dofindes famn
bedragarn fina artnar rycker,
defs bröft ej tncra til fig tryckcf,
tuen hatar et fä ällkadt ramn;
fj tårar, böner, trohet yördar,
yid de® hans maka heligt
mon mcd föraktet henno mördar,
och troiösheten offer bar;
Ach! niir för enkors jltnriiertårai
den fniknes hand cj öpnar fig }

men nti fjejfva dödons rtig

Ct modershjerta. genombårarj
xiTir mcnfklighet , ach \e\
tiär du den taftan för mig ftSllerj
rlvartusle fly niir fe
den haran, där qvalct mer cj giUler

,

en tav ej dygden mera fätler,

men lifvet hitnmelfkt bö/jav le?

Ur
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Ur grafven, där, Fe döden tåga,
at lifvets ban med blommor ftr3;
iorfkingrad fkall då lifvets pläga
med brottets afgrundsfofier dö.
I grafven, d';ir, fe lifta dammcn
emellan dygd och brottslighet ,

och där upväxa fe den ftammcn
mcd frukter til odödlighet.

H6r grafvens Kung och plågan hämma:
"dödlig! dina tårar fpar !

vet, jag lafternc fkall dämma,
mcn blott dygden himmelfkt klar
lina fegerfånger flämroa;

fiän de nijens evigbet,
dar min nåd och godhet ftr<smmar,
njut en förfmak, njut och vet,
jag f6r dig i döden åmmar."

Från lifvets möika plågoftig
kom ,

Sångmö! på defs Ijufa bana.
Se himlcn klar, det är jn dig
fom dagens fköna flralar mana.

Men hvad fan der få elit liopp ,

dödlig! du fom lyckan föker;
Uti villans falfka lopp
irrar du och fmärtan ökerj

F 4 Lät
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Lät clen ffäriin, fom rfu fer-
btott för ögats bildning t
}ian i flygten &t dig ler ;

Jår at fakna och ej båfva*

Ån pä Hfvefs glada fält
tufen fmickcr • röfler höras-j
för dit hjcrta, ach hur faltj
tren de cj från hjertat förasj
Fly det gift, fotn fkånkes ia
Btur nöjets gyilne fkälat;
Äy och varfamt dig pårnina
Rt taan laften flcöaaft tnälap*

Lår dä nöjets fruktet ffcördt
jfrån, dig fjelf, dit eget bröft,,
dår din, lycka , dår din träft-
Fåtnta undqr lifvsts börda.

När på vetenikapers bar»
du din ungdomstid ikall täm»
när du vid förtjenflen vaa
ärnar friika Jagrar ikäcaj
vet, den lön bcredes reti,
fom fkali vittna öin din äraj
Sn ikall afvunds plågoiken,
$n dig aggets iloon förfåia»

S'er
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Ser du där en labyrintin
utaf lufen rr.orka frägor,
fafa, ttorta ej fä blindt,
diir dig viintä nya plågor;
rnen om dock dit fnilles kraft
djg pä fanna ftråten leder,
vet, hur träng och infkränkt hede*
verlden utaf iä,rdom baft.

Når du fjelfva ftjernan måter,
ftakir fartcn af defs lopp,
når du dig ffi tröttfamt fräter,
granfkar din och jordens kroppj
når du alla tankar fpånner,
forfkande din egen fjäl,
tror dig kanna ali tlng vai,
nien få. fvagt och ringa kånncr.

Känn den vanmagt på dig rår,

mcn ock vet den fkaH förfvinnaj

rår du ifrän floftet går
at en himmalik ftyrka virinä l

Erimielen bar redan efter nägra timmars
florm återtagit fit lugn och .glans. Men kuru
långe tordc den gläda jordens inbyggare? Hvib
ken förändringslag år icke naturen underkaflad ?

P 3 Paroin
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'!•' MinH dig, fvage dddligel at lifvet mafte sm-
fom (tornin ovh lugna. I lugnets fköte, tacfca
tien Allgöde, men vet tillika, at ban mcd fam-
ttia nfid fänctet .ftormen , för at gora dig fafl: och
ofjifkri''kt uti din dygd och föriröftan uppi
honom. Når ftormen nalkas, når biåckiigheten

fkaklif din fvagä kropp ilfydda, når niatgän-
gen cri&ter din ftVtjenlt, alvunden viii fillä din
dygd , och olyekan ffirfölja dig, få tånk pS F<sr-
fyncn, och fakta dit uprörda finne! Da kända
n>ed oförlluäckt och förnöjfamt linne betrakta
dina plagor; flovmame fynas ej mcr fi rysliga
fom förut, dit lif förefaller dig fållt, och dit
lefnads .fkepp flytcr Jämnt fram, ulan at kaftas
eiler brytas af vagorne och ftormarne. Aldrig
fkall olvckan och plågan hindra eller qvåfva din
förnojfamhet. Och oin du ej kan trdfta dig un.

der motgafigen , fii f.itta mcd tackfammafle finne
af din l''ari, din Yatgorares gudahånder hop.
p eta fynglas. Medan du på hafvets b6lja feglar
fram ät et okändt mål, fom undanfkymmcs af
din ban , få kan du med detta fynglas fe fkym.
ten af evighetens fållaflc hatnn, dit inga ftor-
ffiar hinna. Se in i evigheten, i doden. Dö«
tien år jli öpningen til hamncn, til lifvets, til
ododiighctens hamn. Har du rcdan fett henne

fram-



91

franifkytnta, och är likväl mifsnfijd, Ar du tuet
tien fvage, fom flölcr bg öfyer lyckans oförrätt
på jordcn. Se eyigheten och var ej fvag.
Mine ögon voro vände at hafyet, evighetens af-
biici, och |ag förlorade tnig likfopi uti defs yi»
da utfigt, fom af inbUlnjngen blef alt nm och
mora klar.

Uppa lifyets Ocean,
dcxllig! när du modfålt fvåfvar;
pår for flonnen och orcan,
och för klipporne du båfvarj
fatta hoppcts ankare,
g!åds, at ftormen fnart fig faktar,
tl S du nöjd och fåll får fc
tnålet, fotri du eftertraktar.

Jl ccl iin horizonten klar
för dit rådda 6ga lyfer,
fkiida honoci, lifvets Far,
hpr lian tufen Jcronor hyferj
räf du harnnqn en gång riar,
VCt, du fkall dit uphof hinna,
och t millionei år
svigt dår dit rökverk brinpa!

H



Jag lämnade nu dcnna flftningens hamn,
fatnt bcgaf mig pa Slerrefan til ftaden. Vädret,
fnm fpelade emot ofs , hitidrade ali fegling. Man
tog der före til firarne, hvilkas fart öktes alt
rocr oeh mcr,ju nännare man var fiutet af vägen.
Våderieken, fom hela dagen värit tupien, blef
ockfå nu mot qvällcn tokiiig-, famt Stfoljd af
fegn. Det fkyndade pä fluprodden, fä at man
fnart var fram til ftaden.

Dagen cteruppå anvåndcs til refan at en an-

nan ftad, långre fvatn åt ofter. c ) Vågen geck
måft igenom fkogstraktev. Löffkogarae voro
ttiera fällfynte, ty granar och tallar utgjordc en-
da prydnadett. Efter en liort v%g får man åncl-
teligen på långt afftänd fc tornct af thidcns kyr-
k;i. Glftdjcn tiltog hos mig, da ftaden, fom
ligger på en liöjd , vifade li g för mip fyn. ''O
"min fådrabygd," fade jag, "nu får jag åtcr fc
"dig, fo tn föift cmottog Oiigj då jag feck fkå-
"da dagens ljus t och fom hyile mig under hela
''ungdomstiden. Välkommcn du glada hcmvift.
"Jag vii å nyo fmaka några nöjen i dit iköte,"--
Hviikcn fköna byggnad, ågnad åt visheten och
tiefs föner, fom hår finna fin nåring. Men hvem

Sr

®) Borgä.
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ar den vifc? Monne den mfmglårde, fom famlat
fig en mångd konftord, fpråkkånncdom och åi'
dcrdoms-niinnesniårken, utan at kunna härnta ctl

verkelig nytta af deras tillåmpning ? Monne den
fom ide finafte, delar kan uplöfa hvarje tanke,
och fåtta narnn pa hvnrje våndning i talet? Ar
det til et tomt fpråkregifter och evinncrliga ter-

nier på djur, på örter, och mennifkjans kroppsf.
delar, fom upfoflran fkall haridhnfvas ? Hwru
ofta mifstager man fig dock icke om medlen och
åndamilief. och tror fig genom de.förfla gruri.

deme, och likfom bokftåfverne i vetenfkflpcrne
hafva framtrångt til det innerfla och fjelfva hei»
gedomen. Förgåfveg famlar den girige fig fkaf»
ter, dem han ej vet eller viii anvånda. Fåfängt
prftlar den lårde.s narnn och uphöjda flåmma , då
han ej uti tillåmpningen pa fig och andre, vet
göra fine kunfkaper brukbare. Ungdomen bör
kanna åndamålet af lårdomen, för at blifva \U t
och det är endaft kunfkapernas användande, fom
utmårker fkillnaden mellan den lårde och den
vife. Ingcn enda vetenfkap år få ringa, at den
icke tjenar til fina åndamål. Man upfyllc dem
noga och efter fin ytterfta förmåga, fä fkall up.
foftringsvcrket vifa fin ftora förtjenft , at vara

fani.



fumhållets griindval. Men hvilkfin år den åd-
iarte af alla kunlkaper? Den föm leder at fätt
känna alla tings Ofver-Varelfe, dernält den loni
läier kåniia ofs fjeifve öch nattiren. Hutu inäiig-
faidig åf då itke visheten eller infcnfkdiga kuh-
fkapen? Dcls alllfer aro Vctenfkapcrne och kon*
Herne. Dtrai fördelnifig, fÖremål, grånfdr fmä
fcmclian, famband, fatt at afhandla dchv; fpråk»
lårdötaCtl foni &r deraa hjelpreda, vitterhelen. fom i
iynhcrhct år mor for m6nlkjofjålcns kånnftdom,
och defs talli-:.! f'drjJ<sj ;ik!cj liiiloricn uptecknande
incnniixjuns fårflcilrJa odeii , cllcr befkfifning öf-,
Ver mennifkjör i riihet Och belefvfinhet, i ii aUi r-
lig viiclhet qch medboJg*ri}g fällhct .ellfef olyc-
ka; lagarflas kutifkap, -fo m (kali låra at tj
laftcrhas utbrottj vjpfoftringens och ReiigionCi S

låra dcrertiot,foin utbrcdcr fullkomlig fälll.ct, och
Uar mcnnifkjan ; natiircns fhart fagt oråkne.
kuiifkap;:/rcnar; hurU vldflråckta iaLt för

undcrfökning öpna icke alla della vctEhikaper I
o-.h du, giidomliga fannirtg! det år dig man fflj

kcr, ehufit ia ofta forgåfvcs, men du framter dig
ijelf'mant 4 dl ickc foVdomens våUle och den li>
i',a cgennytfatl och pasfionen hindrar din gå&gt
O tnätlc då den upvåxande Sldren obcfmittail af

Ia liiga afiigtcr, kanna dit vårda.
Dagcri
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Da ff cn ftralade redari lippa tornets märkä
Ttinrar, och kallade invfinarcna , hvar och en til
idna glada yrken, når vånfkapcn ledfagade niig
til en boning, forn var helgad at t"u (vilari, den.
na i alla famfund lå oumbtrliga. dygid, lvi,ken

lornverlden dyikade fäforn en Gtidinnä, i bvars
hfigra hand fvardet vai låfladt, och i den van-
fha hångde vigtikålcn, til fronebtld af lagfkip.
rungen,. Muru li;et och iaiian bel <Jfver vid vii-
fa orter lagei nde fvård påkailas/tfch tvj.

. kotnmas, a.n tel oiva flitasl
Det Sr ffljmodligen okunnigheten ota lagbrott»
fotn mera utiåUtar til håmroande af brotten och
tyifleme, ån tuferde förklaringår Siver Råtfe»

gsbalfcen, Bibehäli denna okur:nighet, mtn
Rårk ffirtroendet och kirlcken emellan Camfup»

dets rrecllcir rui!)', få ikola de ingatuftda firna r<V
ja nti tviflcr och oförrätter. Hnni ontfågeltgt
föiljunt af fin fejntida v.ilfignelfer gör fig icke
den Domaren, fotn i tid, och mcd alfvare bi»
ISgger ftridige parters inbSrdes klagomäl. Och
likväl fknile detta enda företnål, at forlika,
fordra en alfvarligare åtgård, , Man kunde åf»
minflone afräkna hålften af alla tvifter, fotn ge»
riom en förliknings doniftol fkulle nedtyftas; och
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tlå det outia qvafvcs i lin fckfia grtttld, hurft
yfnnig fkulle väl den olyckliga fkövdcn biifyat
ty[cn <— huru månge legde tnålstnån, fom finna
fin utrakning at både åtaga % och drifva otått»
fårdiga- tvifter, muflc icke i fadarit fall förgas

af fvålt, vinglaren och fredslöillöraren fakna fit
fkydd, och hundrade protocolls-fexfterner blifvä
bcfparde! Se huru niödofamt Terfites fkär och
hvaffer fin oböjliga penna», fsr at tilfredsftålla
Bgget och afvundeh; fe hohöm för penningen up-
teckna alt hvad tadlct och lögncn tiprihtfa kan ,

och med jÄrnfttt gcnomleta alla tlptänkliga para»
grapher om upikcf och invändr.ingar, föt' at gäc*

ka lagen och ofkulden, fe honorh ttum via
rättvifans dyrkaue tiamn, ftallä liftiga Imfåt för
fanningen och aran, mcn dock flutligt blottas £

fin lughet. Hvaräft fådane falikc angifvare och
lagvrångare i mängd tinnas, dår ina.de råttvifan
fvårllgen kunna uthärda och gcnomlr.inga. Meri
ju mindre antal af tleffe flags brödfökare finnesj

defto lugnare år flaten j och medborgares verk»
liga fällhet och fäkerhet forfvarad af lageh ocb
fättvifah. Gudomliga dygd! lmru f;illan tåreä
du i hjertat , meh oftaft på turgan! Huru trot-

far icke egennyttan oeh fjclfsvåUlet din »ågtig*
ainij

9
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arm, förtyder olkuldens heliga rått', och inveck-
lar henne i tufende irrgängar. Ach! huru ISng-
famt, och genotn hvilka moln af ondlkans und-
flykter måfte ickc den lidande dygdcn fträfva til
fit lugn eller ock öfvergifven, blifva et nytt

mål för den fegrandc Illpadghcten!—Mättc dock
lagens och rättvifans heliga Tetnpel vara frifta-
dcn för olkulden, och en evig vanära brånna
dem, Tom drifia at gäcka och Förtrampa, eller
förfaka inenflclighetcns råttjgbeter. Mä uplys-
ningen i lagcn trånga nägot längre fram än ti!
bokftafvcn, och Framför alt til fjelfva det cviga
råttegångsfåttet, fom uppcnbarligt behöfver för-
båttring.

Vii bortgangen ifran detta mm, rivilkcn
ftillhet röjdts i allmånhet pä ele offentliga fara.
lingsftållen! och fjelfva hatten, fom år få cfter-
långtad för mifsdådaren, och bullerfam för der»
låttfinnjge, huru lugnt nalkadcs hon dockickel
• Skymningen hade redah bebadat a;betets och
möJornas flut, nar i fpåren af minä enfamma
fteg hafla någre förtrogne. Man gar til et ftUU
le, fom färeftållcr ånnu de tydligafte låmningac
af en borg, eller fkanfar. Lifliga ungdom! Det
var hår, fom du få ofta rnött» den nedgåend»

G SolenJ
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Solens blrickar, här upfökte nöjet bland dine
jämnårige, uti ofkyldiga lekar oth löjen, hit
flydde undan den hotande läromåftarcn, och fök-
te en låttning fsr finnet och cftertankan; Hdr
långs med flranden fpeglade dlg i den filfverkla-
ra böljan, och upletade några fnåckor til tlcls-
fördrif, obekymrad om ockfå någon paria ddr
värit förg(5md; upföre defla vallar upklåttradc,
färdig at likföm mot et inbilladt anfall föffvara
dig; Och hvilka tufende menlöfa öfningar

njöt icke din älder ! I fynncrhet äro kropps-
öfningarnc med denna älder närmaft paffandc,
och likfom gränfa til den vackra naturen; hvar-
före har man få öfta vid upfofiringen förkaftat
deffa naturens egna nöjen, och i det ftäliet in-

öfvat de fpäda finnen i konftcn at räkna vinfter
och forlufter uppå et lårning-eller kortlpcl ?

En dag återförde til mig minnet af anFsr-
vandtcr och vånner, hvars ftoft jorden undan-
gömt. Deras ininnesvårdar, huru dyrbara! El-
ler är det menfklighcten vårdigt, at enligt, nå-
gre famtides vana, med en fpotfk kallfinnighet
trampa de aflidnes ben och grafvar. Blodsban-
det eller vånfkapen uplöfes gcnom döden, och
glömikans eviga natt begrafver ofta den redli-

gafte
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gnfte »nedborgare, vån och vålgSrare. Kalla grlf>
tcr, flumma minnesmårkeji! J hafven då icke
något intryck på de niedlefvande? Man låfer på
tanrmorn et namn, taan beundrar Konftnårena
hand, ler och haftar fin våg- O, tain Pyladcs!
du var dock mcra vård an en taarmor, och dit
tainnc år blrjrgångligf. Jag finner dig här li*
kafom å nyo lefvarde; clenne llunden fkall va-
ra ågnatt til tainnct af dig. Ljufva minne af de
dagar. då den upgåendc morgonfoien gfaåde våf
tmgdom ! Blomman af dit lif, buru lafvade hon

• icke den tidigaite frlikt, den jag Ikulle Uphåm-
ta, Vänfkapen år ju ofta den ådlafle fcholatl
for förftandct och hjerrat. Mett dit lif var ro-

fens, d!n, befåtiining evighelen, och denna graf.
Ven fkulle i tiden åtfkiija ofs. Så harjat of(a

en hagclfkur den rikafte fkörd, och endaft af de
qvarlåmnadc axen fkall heppet o m en framtiua
inbergnilig beredas. Ach! evighet, odÖdiighet!
du tilbjuder at dygdige fjälar de ofkattbarafte
röjen; en gång fkall du f6rena dcta mcd vån-
Ikapens cuplösljgafte band.

Du. fom lifvets bana trådefj
och dig glåder,

»fie } fvage jordens fonl
G a Fmk-
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Frukta, hoppet fotn du qväcler,
dig förrådcr;

Glåds! du låmna fkall dit lån.

Ach! hui langfanit nattcn ikridcr,
finårtans tidcr,

för den uflcs plågohamn J
Se! hur qvald och tård han qvidcr,

och förbider
trSttfamt hinna hvilans famn.

■Men vid giyningen af dagen,
da behagen. .

lifvas uti lifvets våhr,
Se! för dfidens bila flagen,

grymt bcdragon
llomman vifsnande förgar.

Brott och forger dlg bctäcka,
lifvet gUcka

yid livart enda Sgnablick;
Skall den ftunden da förikråcka,

fafan våcka,
Sova dig ikänker dvalans drick ?

Gudl
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*!tid ! dii lifvets gnifta tårider ,

plågan fånder,
och f<srbittrar vara dar.
Lifvet til di§ himmelfkt låndfj

ätervänder,
Du är grafve>« KlIn S °ch' Far!

Red-a/i kaflade månen fit ulatta Iken på ds
•nfliga grafvarne, Men hvarföre faknas hår lin-
darnes Ikuggor? Hvarföre breda icke lönnarne
här tina bladrika grenar, och göra hela denna
cljeft ordentliga plats til en bchaglig park, där

tien tackfamme vänncn, den forgfha makan, den
gråhårige tadren nägon gång kan, under det hän
föker och återfinner nÖjet i den faknades hog-
komft, fvalka lig under de grenar, fom naras af
defs ålfkade ftoft, och hänryckt, da aftonen
breder ikymningen öfver hans enfliga hydda,
här tkäda den tilfverljufa månen fprida fma lan«
la firålar pä grifterne.

Vid bortgangep hårifräri kånde jng eri lierii-
lig förtrytelfe deröfver, at denna lilla fladen, i
jåinförelfe med hufvudflåderne, fkall åga et fä
uppenbart förctråde för dem, då nian betraktar
graffiallcn för de afiidnc. Här har man ågnat

Q 3 en
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en fårfkild plats utom fladen tU likbegrafnin..
gar , då deremot bufvudfiaderne ännu bibcbuH.it
t'en onaturliga plågfedcn at innom Templets
inurar o=h gårdar famla de dödas bcn. HyiU
ken uplysning, v år(} tidevarfvet! Nej I man år
fulleligcn öfverlygad ora ofkicket deraf, tiien än
lundrar egennyttan hos nGgre, *n årelyflnnclen,
ftn afvunden och fplitet, at verkftåila en få nyU
tig forefats; och det håndcr med denna fom
med andra allmå.nna årender, at de'komma lång-
famt och Hillan til mognad. Mätte dotk detta
ickc anknmma på menigbeters (tricliga affigtej»
lUan virma lagens åtgård!

Stunden var nu innej dä man åtcr borde
låmna denna ftadcns nöjcn och fajlfkaper, och
utbyta dem emot de håjen, fom på landet trif-
Vas. Jag begaf mig på egcntcliga hemrefan. Den
yar pl nlrmare tvånne dagar gjord, churit fjclf.
va miltalct cj öfverfkred timmarnaa anta! på et
halft dygn. Förr.öjclfen undet refan var få myc-
ket ftö.re, fom jag nu hade i följe den van,
fom alt ifrån min barndom underhulpit tnig med
fine råd. - Hans furtmiiga famtal likafom
förkortade v4g*o och dägens Ungd, få at jag
fnact koru til den cfterlingtade hemorten, den

vack»
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vackrafle af alla ortcr. Huru lycklig fkattade
jag mig åter på denna ortens behagliga fkade-
plats! Jag viii förnöja mig i defs mångfaldigt
tjufandc utfigter. Nägre veckors tid löpcr fnart
til ånda undcr landtnöjots njtitandc.—licligtotn
en morgon, når Solcn upgcck på fåflct at glä-
da naturens nr dvalan upvåckta barn, fanit tned
de ljufafte fär&or uplyfa jordens växlande yta,

-. begaf jag mig ut åt en vik i vida fjon. Det
cryftallifka våta fåltet tindrade f6r min fyn af
det fin a filfver, fom mer och mer fpriddes pä
den jåmna böljan. Vatnets inyånare begynte nu
fin morgonlek, och det var detta tilfållet jag
upfokte, för at fånga dcm mcd mit krokiga ftäl.
Huru ofta bcdrogo de likvål fin tilärnade bane-
tnan. Det var likfom de vetat af lit föreftående
odc, hvilket de derförc fSktc at undvika. Mcn
likvål fegrar mennifkjans konft tippi dcras flug-
bet. Nu griper den ena fifken efter den andra
Uti kroken, och nödgas at til fin ofärd byta cli-

mat, ifrån det viita til (
] ct torra. Hungrcn drif.

x tr naturens barn lii at upföka fin föda n var
på fit fått, och menfkjan föiftår at bercda dem
föda, för at fjelfve fedan anvånda dem til fin
nåiing. Stundom tyckte jag at det var en flags

G 4 grym-
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grymhet at fårftöra och fpilla ele kråkens lifj
fom hade lika fä vål af naturen undfått det,
fom deras fcVftåndige öfverhcrrar; meri det it
ju naturens anordning, at alt lefvandc fkall tje«

ra til mennilfcjans föda och bchof. Den ena fi-
fken måfle dcriöre upflukas af den andra; fleire
vingade djur måfte ockfi uppä fin mors befall-
■ning lefva af vatnets djur. Se bur den hög-t*
fvåfvande Lomen fållet fig ned på vattubrynet,
cch fängai, utan at vara af någor» mennifk}a
lård t fin konft, de fnållafte flfkar. Fifk6rnen
ftråcker fin flygt, och upfnappar rned fina hvaffa
klor tip ur vatnets bådd den rådda Iden. Skulle
elä icke jag af famma natur fått rätttghet til at

uäras af famma djur? I det famma jag fålunda
tånkte, griper en ftor fifk titi den dolda kroken,
och blir fnart upvindad i dagen, Mot den ti-
den då bungren kallar mennifkjan til at fylla
Jifvets behof, och middagsbettan locknde til Ikug-
gan, begaf man fig up på en holme, hvarålt e-
mellan ikuggrika trad naluren fjelf dukade f<sr
ofs tarfligbetens bord. Hvilka mångfaldiga för-
moner, behagligheter och frukter ågcr icke vfirt
fofterland, och dock firmer mängen fig mcra för-
tiöjd och retad af det fränvarande och utländ-

flca,



fka. Den' vålluftige behSfver genomfara land
och riken, för at upföka fig koftbarare alfter
och frukter, då han iikvål fer den frikoftiga
natnren dagligt tilbjuda fina båfvor. Ingen pUU
ga i lifvct år flörrc an mifsnöjet, intct dlraktf-
gare an afvunden öfver andras fövdclar. Men fs
deffa bergsb3gder priUande af vvära nordiika dmf.
klafer; fe deffa träd, af hvars bår roan kan pråffå
den fmakligafte faft, och bcreda en hålfofam
dryck. Man föraktar och trampar snängen övt,
fom do'ck tör håoda fir i godhct lika mcd örler-
ne och bladen från Congo, China och Caffcrlan-
det. Denna holttien borde icke hcller vara för-
gåten i minnets bck, för dcfs minnesmårken, |

Man fåg bår låmningor efter labyrinthcr, fom
tjent til lekar och tidsicrclrif i äldre lidcr. Vo-
re icke glömfkan, håfidelfcrnag afvundfamme fcU-y.
jeflagare , fkulle man igcnkånna roycket af forn-
tiden.

Då Solen hade fkridit til våftern, fflrcfatto
man fig at emcllan holmarne, gcnom äar, förbi
de vackrafte vikar, ftyra en iörluftande fjörcfa.
Hnru mänga behagligheter ! limu många nöjen!
Det fkåmlfamma echo tyektes hår i fynnerhet
hafva valt fit hemvift; ty det var undransvärdt
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at höra ljudet fväfvande ipcd fju fårlkilda rena
fiterfkall runclt omkring nejden, och den fifta af
dem llknade en den ftarkafie chorus. Hvilken
ftyrka i naturen! Med alla konllcns cfterhärm-
ningar jåmförd, blifver dock altid naturen o-

jämförligt, fkön, flark och rörande; och hvad
är det lilla man fer och hörer emot det mång-

faldigt ohekanta. Skalderne fdrcftälla I fynner*
het de lyfande himmelens härar och lljcrnorne

Uti f?mg och dans. Men hvilket barndoms fpräk!
hiiden af et hvalf ikall mätä den ofantliga him-
larymden, för hvilken de fljernkunnigc ännu

kko firmatt upfinna något tai cLlcr gråns. Dock
få länge vara kunfkapcr etidaft omfatta en ringa

del af verlden, må vi nyttja detta fvaga före-
Mllningsfåftet.-—Et annat ombyte af noje, roa-

dc \>å en annan vackcr fommardag. För at be-
f6ka en vån , iöretog man ater en fjorcfa åt an-

dra kanter. Batcn var tllreds, ärarne redan ut-

fattc, och nu antråddcs rcfan. En hotmc låtrt-

nadoi til höger, och til vånftcr en långftråckt

uddc; efteråt ater en holme, fom nägot hÖg-

14nd.tara pumkadc i fin gröna drägt. ÄkerfåU

ten.ångarne på iidorne omgifne af löfrika bu.
(kaf och tråd, beprydde holmen. Fjården vid-

gar



gar fig för ofs , vågorne lindrigt unrörde, tyck-
tes löi ja med, pch gufvo åt årarno ilötre fart.
På fidan affynkretfen möttc ; ögat inga nakna,
torra bergshöjdcr, ulan c!c vackrafle löffkogar.
Frammaniörc |ter fyntcs fnart en ämynriing. Vid
det nian naikades nårniare, hördes flåmda toner,
fom bcföngo landtnöjct. "Flöjtens ljud genom-
trängde fjelfva fkogarne,. och upväckte deras vin-
gade ffmgare. til t&flaj). Vid hvarje blommas l-
fyn på flranden, och på lunderne närä intil, föng
nian rofcns fågring. Vid böjderne retades echo
at fvara uppå fången, tuen dåidcrne dcrcmot lik-
fom bevarade det» i fit tyfla fkölc. Iluru vac-
ker var fjelfva åcn? den flingradje fig naftan i
oråkneliga bugter; jollen lekle i defla bugtcr,
och löjet och nöjet uppå viira låppar. Man
var redan et ftyekö franikoinmen 1 åen, då flere
flockar af vattufoglar, fkvumde af årarnes klat-
fande och tonernas dalirande ljud, flyga up ur
hvalfen. Man fer noga hvart ut de taga kolan,
och rnan förföljer dem. Langre framat i å-bvas«
fen fålla de fig ncr; dår tro de fig finna en 11-
ker undanfiykt, nicn fkola fnart fe iit hopp fvi.
kande. Nu laddas det grymöiä ilålet med fvar-
ta moidifka dammet och blykulornej man ror

alt
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alt nårmsre til knipornc, fom af hvaffen ar#

lindaiiflcyfflde. I en liaft tårVdes det, ljungande
lodet, och en af dem fiaxfar med vingen, tils

lian dör. De andre dykare fara fnållarc Jn pi-
len til botnct, och rådda 'fig ifrSn faran. Efter
en Hand fynas de pä långt hali fimniande tilba-
ka. Lodet ka n ej råcka til dem. Man haflar
Jlngre framåt Sen, fom r.u loper gcriom et mäs-
bcv*xt klrr. Up ur fankiga karret lyitar fig' up.

Riodet och djerfheten rfires i deras bröft; dc
flicka vid flygtcn fina långa halfar och öpnadc
näbbar ifver Sen, men ftraxt fSr en af dem fin
bane ; de andre rädde, fördölja fig i kårreta
djup, tiphåfvande et ynkligt och förtviftadt lä-
te. S a bcredcs högmodets fall; få gär det mcd
den bögbrSftande, itålle; din ovän fåller dig
fnart, och fjelfve din like kan til flut cj tåla
dig. Furdölj dig ifrån menniikjors, ifrån vån-
ikapcns åfyn, ty du kan ej kanna nöjet i defs
förtrolighet. Efter fiere ärtag kinner man
fram til bygdcn, där den muntre och fårtrogne
Liiimon viftas. Defs fållfkap upfyller hela den
öfrig» dagen -

• Med hotiom går-jag upför et

berg, gsnom konftiga gur>sar > cm kan fjelf in.
iät-
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rattat; vid ättftupan ftannar mau, där fdr Ög*t
föreftälles en hifkelig brant. Nedanföre dcrtfain»
mas fot lopp Sen i tina kroklga bugttr, och pi

baari lidan refle et högt, ibogbeprydt berg fi«
krönta hjefla öfver alla kviflgUggamlc {Jalflr. Li-
fhnon beråttar mig , at ifiån den få knUade ått-

flupan i forntiden, då bedna federne ånr.u voro

rådandc på våre forfåders blindbet, fleic uflin-
gar ftörUt fig ned,. drefne af vidfkcpclfen» blin«
da nit, och upmanade genom et flygtiftt hoppj
at i Walhall få tråffa fine vånnev, ooh fjclfv*
Oden, deras krigshjclte och inbillndc Gutl. Kun-
de man annorlunda an mcd rörclfe päfliinna fig
denna vidfkepliga plågfcden ? Kuru olyckligt
år barbariet och fanatifmenj Huai ttiftngfaldlgt
ibland jordens blinde barn! Tankarnc kipo til«
baka til den olyckliga hednatiden, wcn kunde
ej långe fyflelfättas med defs bctraklnndc. N<s-
- kallade dem tilbaka til Chriftcndomens filla
tid, då mörkrct måfte gifva vika ftsr Ijufct, dä
vantros-villor fkingrade?, och fällhetens rikcdo-
mar öpnades. Huru beklagansvärd 5r icke menflc-
ligbetens blindbet och mörker, huru glad år Re«
ligionens förnöjande tankc ! Hvilket dyrbart lugn
Wlbrcdes ick« i fjålen genom åfanken af et ali-

fcencU



Feentle och allverkande Väfendc ! Midt undet
lyckan.s omvåxlancle fkiften vandrar den döcleli-
ge trygg för alla defs ftormar, och tackfam vid
njutningen af defs förgångliga gåfvof. Religio-

ncn gifvcr purpurn, ja åfven Kohunga»fpiran dell

värdigafte gians, och gör Rcgenterne lytklige i

alla fina fåretag, gör dem åfven fålle innom
fig. Den mågtige öch rike, ftyrd af d,enna he-
lig.i kånfia, linner de gladafte utfigter och til-
fåiicn at blifva verkfam til fine famtidcs och cf-
terkommandes vuifard; eller fkall mau nog djerft
bcfkylla Religionen at hafva bannlyft den jordi-

fka aran och rikedomen från himmelens fållhet?
Skall fromheten och fållheten endafl upfokas i
torftighetens och ringhetcns boningar? Mert
hvifka brådjup, hvilka fnaror för lyckans gimft*
ling ! Dock om han bevarar iin fot ifrån fal-
let, och outtröttligt vandrar til flt förcfatta mSI,
huril" ftor och ådel blifver icke hans verknings-
krets! O du! fom uptagen i lyckans fköte, å*
ger magten at befordra ordning och råttvifa, du
fom innehafver den lyfande aran cller rika til-
gångar, för at utur fåraktet och armodet up-
lyfta ofkuldens trånande bam; det år Religio-.
nen, fom upmanar dig, och fkall gifva dig den

idla. ,
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'ädlafte ftyrka. Förfumma at lyda henne* kallel-
fc, och en cvig tomhct i fj'llen förebrael-
fens båmnande qval och fafan för tien Allfcen.
de fkall ptåga dig.

gör den af iyekan förglömdc, den uflc och fat-
tige få förnöjcl, få tålig och ftåndaktlg ? Hvad,

gjorde Fornverldens i ir.öikcr flappkmde Vife,
niidt undcr det moln af vidfkepelfcr, hvari de
fvåfvade, clock tryggc och glade i (in vandcl?
Kånflan af enGud! Mcd et bånligt löje,
liögft mcd en niedömkfani blick Bctraktar måil"
gen inbilfk mennifkja, (foni frln bflnidomen i
minnct inpråglat iina trosftyeken) det ofålia he-
dendoms-tilflåndct; likafom vandrnren i naltens

lugn ej fkulle kunna binna til målet, och meel
glådje vånta den .upgåendc morgonrodnan. Er-
kånnom hedendomens mörker och villor, men
förnekom ej Religionens fålla ehnru okånda in«
flytelfe i alla tidcr. Lika högmodigt nekar
den trotfande otron , at klarhetcn at' lifvets dag
bereddes genom Chriftendoraen. Mcn fe hår me«
delvågen tnellan få firidiga yttcrlighcicr, Reii-
gions-tålfamheten , och gliid dig öfver uplysnin-
gens framftrålande dag. Dår uti Rcligipncns
yidftråckta helgedoni fcr jag mennifkjor af oli.

ka
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ka tungcmal och tipfoiirnn, olika förfir.ncl oth
fvaghet, mcr elkr miildre ufverensfiåmmande
tAnkefått, alle fer jag på fit fått och cftcr fin

6fvertygclfe dyrka och tilbedja den Evige, up-

lyfta iina hånder til hans låf, och anropa otn

lans n?,d ocli vålfignelfc. Du ryfer, fvage ! för
olikhetcn af dcras framftapplande ljud, men
fc dork hvilken unuransvård fammanflåmning i
Religionens förnåmfta grundfanniflgar, dcffe Ta
tljupt i mcnnifkjorne.s finnen intryckte, cJler (a

haftiVt fig utvkklande tcgrcpp : Voida och ål-
fka en Cud, ali tings Skapare, Regent ocli D<}-
marc rifver famvetet. Förfro dig til hans vi-
fa fSrfyn ; lyd den helfg-a lag, fom elit famvete
dig fäger vara idin obiottsligu pligt och hans e-
Viga vilja; håmma och llyr dina begår och fin-

rcsrörelfcr} lef förnrjjd och glr.d i hvarje din
Fdibindelfe; hoppas af honom alt; och vån>
ta et fuilkomligare tilMrd, dår du fkall fegra
Öfver döden och vanfklighcten, och fvagheten.
Deffa cviga fanningar, lika åldriga med veri-
den, inplantade i mennifkjoflågtets barndom, bi-
behalla? ånnu i defs mcdelåldcr under tufende
ffiråndringar och fkola förblifva okullftötli-
ge, Med flarrcn p» ögoncn 3 men med helig rys-
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taing i hjcrtät, ligger dår tien vilde. Kegren, för
altnretä fot nedkäftäd, tackar fin Skaparc för
lifvet, anropar cm hjelp vid defs bcTvärlighe-
ter - fuckar efter et annat, dår hän fk.r> 11 blif-
Va dygdigare, uch tati fi6rre ljus (e dell OFir-
gåflgligSs vågar. Acb! at cj hinnan fallcr ifiän
hans Ögön , at hän fhalte med Uplyft
klm ha ikåda odödlighetcns ocb evighcfens fore--
gängate, — nTcn flunden nalkks, da
baiis (yn ikall tipklavna. Den tialkas i det til-
kommando. Dår, tnfor et Upreft altare liat'
den nitilke omfkorne ; uprörd af en belig v<srd-
had , frambär ban fit offcrlahi, ellet (ii) röKelfe

i— fvår fina fåders Gud den dyfrafte cd, och
fuckar öfver det härjade Car,a;,n; luen ban baf
c.j llyrka at igenkånna den Lagftiftäftfrj Tom
var vifarc åh Mole;, och frambar dfei måft obeiliic*
kade offer. En Qiyttot år f<Sr hau; öga, hien bart

kan cj fe. Umlfr det lian bqur (in bögtidii-'
ga Gudstjctift, ncdkakar fig dat pä en fiiten
lr.atta en af Faftahctö ui.Tvnlten Mufehnari; lika

blind med de föne, ttor ban fin Religiöns o*

■ Vilkodiga plikt lordia en- rtrang lydhäd af yttrs
andakts-öfningat, bÖner s tiSbt bch pelftgnms»
lårdcfj raen han upoi'fn\r lit bjerta U bärarnes

H Gud,
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Gud , och dcf.s fflrbarmande nåd; evigheten fram-

tcr fig för honom i et linnligt paradis. Där fkall

hän dock omfider få kanna hogre än finnligt nö-
je. Men du fom en glng från den Eviges
thron fkall dömma verldcn, o! du var dock me-

ra än en mennifkja , du . var afbildcn af den E-
viges majeftät, och glanfen af hans härlighet.
Du råder ofver lifvet och naturen. Nattens cn-

flighet år ej mer förlkräckande. GrafVcns och
odödlighetens Konung! när ikall jag Ikåda dit
anfigtc?

Ken dagens ljufa majeftät
beftrålar jordens mSrka yta,.
och ren defs purpurftr6inmar flyta
i aftonftjernans filfverfjåt;
ia klart, fom han ur cliaos flydtle
pä Skaparns förfta allmagts blick,
och hapen uppå fåftet gick,
där ftjernorne hans hjeffa prydde;
klar, fom Meffias -

- - men«hvem har
din bild, o Gudafon! ån funnh?
vidt från naturen fkild ru var,
och dina fträlar cvigt brunnit,

Du
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Du år det, foni en anda drog,
och flraxt fe, tufen folac våcktesj

din vink, din enda vink är nog
at deffa bloffen evigt flåckteSi

Högt du i himlars himlar borj
oeh varelfer ti! lifvet kallar,
Du underbar, och vis och ftorj
hvars lät kring evigheten fkallaf.

Sjelf ar du ju omäteljgj
hvetn mäter vidden af dit Rike?
hvem driftar at Utforfka dig,
fom har fdii' tanken ingen like 1

Djerf är den dödelige , hej!
den eld foni. gcnom fjälen trängei',
den bildnjng, Gud ! fom til dig fvängefj
fkall den förfvinna, ellcr ej ?

O, du, hvara örnablickar firålä
kring verldarnes och chaos rym-d j
är mig din hana cvigt fkymd,
fkafl ftofletS fon ej ljufet tälalj
ja, du är Evighetens Gud!
Och detta ftoft i naörkret h6ljeä j

luen bjertat kåtinef dina bud }

H a jag



jag höf dc FammanMmda Ijud
af dem du i ralurcn foljes.

Så dagens Kung bland moinen gjlrj
men om defs ljus fra n jorden döijes ,

Jian ftrör dock nöjen i lit fpår,

Men han fig frln molne-n fvingar
glåttig , klar och jordsns v"tn ;

hvem gcr mig defs gyllne vingar ?

Jag viii fc Förfonaren;
til hans ära viii jag flåmmä
lyrau til en helig Cäi
Gud och Chriftus på en gang','
kunde han jn brotten haroma.

Mcn hår uti Gethfcmatw,

mcn Mr hvad mörker och hvad faf a!
hvad aigrundsfoftcr .fkall jag fc
kring hplgedomenp Igedomen raf.a !

Vc dig, förrådare!
-och dig, TyräWni fom bojan fmidet
för dan du hörcr for dig bc ,

den fom i döden för dig lider;
monn blott för dig, tyrann,
och er, defs likar uppä joiden,
Mcffias ftafvar deifa orden:
"Förlåt, föxlåt, tag ann

"det
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"det blod , fom fkall förrinna ,

"och lifv-et ät dcm ätcrvinnit."
Monn ej för mig, ack mig
Mcffias ! du til qvalet ilar,
och fargad utaf endikans pilar
inunder kerffet krfiker dig?

Du d.iSr och denna dödsns timma,
ack! är han domfens förcbud ,

dl jorden fkall af verldars Gud
Wrfånkas til lin förfta dimma?
Hvad var du ~ dagens ljufa Drott ,

fom högft på himlens bana blånktc,
at molnens boijor få fördränkte
den glans du utaf Skapam fått?
och dår, h<sr demfens äfkor knalla!
Se hur de*bråckte klipporne
mcd brak och gny och thordSn fallq,
och toma chaos genljud gc!
och iiormcn, huru vild han ryter !

Meffias, det år for din död
han dundrar, och ur dundret bryter
en häroldsröft, den fjelf du böd ;

ftr-axt up ur giafvarne fig häfva
de välnader, dcm grafven gomt ;

kring Gölgatha de riåpne fväfva,
H 3 där
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dår Chriftus har fin dödskalk tönit J
pch dår den helga förlåt remnar,
fom frere lecler »röid fiätt;
få Gud uppa naturcn hämnar
de brott, fom mcniiiikjpr begått.

Ner i)tj grafven Melää s redfänkea,
Idan, fom pä grafven ooh dödarne rårj
Glädens J dodlige! Ulvot Er fkånkes,
Evig pch roägtjg uf grafven hän gåf,

Annu en tid uppå jorden hän drdjer,
banande yågen tii fåilhetens hamn ,

pien nti fkyn, fe där hän fig höjcf
Up tjl den cvige ■ Skapareps fanin,

AmiU en tid, t;ils hän kommor at ddmma
verldars och yarelfers: blandadc tropp;

håmden fkall da uppå nidingar ftrötnmaj
pien de förtryekte fullborda fit hopp,

PÖdUgc! endaft J dygderne yrken,
Jumien fdr Eder fkall spna fig håji

%

Idclig är Herren , den Hejige dyrken,
evig j oyanlklig blir lällheten där,

O, min
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<J, niin vän ! du iom nied mig vancUar lif-

vcts bana; det är Chriftenclomen fom förkunnar
forfoning och nad , det år denna läran , fom är,
dygdcns viffafe f<sd; det år bon fom med kär-
lekens band förenar mennifkjorne i lifvet, och

år ämnad för evigheten, dår bon fkall utviklas
uti fin ädlafte glans. Stridom, Chriftne! ti! hen-
nes ära, endaft med uplysnirgens frediiga va-

pen , ej med krigets och håmdens härjande lä-
gor ; firidom ej med hvaraiman otn det, fom i
dSdligheten ej kan fattas, men det tiikommande
fkall uppenbaraj firidom endaft emot lafternas
bårar och vanornas grufliga magt. Sällbeten f<s-
- i friden, och belöningen våntar den dygdi-
ge dår ofvanefter.

Foljande dagen berSfvadc mii; genom bort-
refan detla fålllkap, men fkänkte mig et annat.

Min Eraftes! är det dig jag flcådar? Du, i hvars
fälllkap altid förtroende och upriktighet , noje

och alfvarfambet viftats. Kom med mig lii den-
ra dälden. Ilär ikole vi njuta fvalkan. Du
har uppenbarligen bekänt och offrat djg til fan-
ningens och Religionens tolk ; du är äfven in-
tngen af det dyra åmnc du fkall drifva til aiåii»

Il 4 s»



j r;l ramrmttKJlriT uin 1-. iv! '.r.M;;'. VI rorrrns; Tvfrrr.

du klagar öfver tidqrnas förderf, öfver för!';,.
j Chriftenciotjien cch federne

, ofver brift j>:'< im-

ftalter at uhderhjelpa Reiigion, ocli bejfoftka

dygd ibland mennifkjorne. Du viii veta huru-
dant låkcmcdcl bör gifvas emot den ijifyerhan-
den tagainde Ja-ften, öfver Religions-föraktet,
och öfver de jkä,ndliga[le brc.t fom utöfvas.
Ach, min vär,! de fläftas fuckar' och kiagomal,
Sro ir.cr ån öfverdrifi e , och man bar en lang
tid rnera jåmrat figi ån lindrat iina rjval; lika-
fo:n den fjukc funnc nigon [ättning i iin p
dcriyenoi.i, at han qvidtr. Mångea bla-
gar af vapa, andre af oWrilSnd eller et biindt

nit, fomlige af egennytta efeh håmdj då de ej
finna fina afffgterj mm endaft den frommes och
uplyfte-s fuckan Jr grund '• - Gehqrn6gr>a mcd
ttiig tjdehvaffv* ne, och thriflna fedcinas
tiiftåpdj mf n förut betänk huru tnycket det är
man vfordrat, och huru l r fynlwets «U i tiet

hein. Nåjtan kuncle man tro, at mängen mcd
ilit eller af ijiifsförMnd viii gsra yågetl; til för-
dömmelfen brcdare , och porton til fållhetejj
trängre , geponi den långa oinvåg rnan tagit at

öfyertyga. Då man af en hei menighet, och
defs olika fattnhjgsgåfva, fordrar et låfigt min-

ne s-
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nesverk och en djup forlkning i fros-hemlighö"
tcr , cller ock falighotens ordriipgs d \oitt-
ftåller den cnfaldige, (hvars funda I bör
lcdas) föi- alla myllikcns konliord pch. inlillnin.
genä mifstydninga* och under alt detta. for«
drar ofta ftörro klinikan ån lian erhällit; da maa
vid fjejfva, utöfningen våntar den fullkojJ)Uga«
Ile fjdf-forfakclfo ,

dpjj rciiafie dygd, och mcd
et ord ffcörre Biora-Jifka fuHkumlighctci-, Jn til-
fållet i den bqrgeliga med
ver; hvcra fer då kko det öfvcrdrifna? mcr.

,cs iitrotås acn ällmånha UUtfcnjugbeteflj G
e bland incnj&helen defa elyckliga utbrptt

Hied ringa vei '..;;, och bland den iönv.l-

--i dclen beruimr!.-;; förgåfyes motas oordent-
li I eten i det timliga Jifyi i lerhåll» d3r et

O.infkränkt tili l'es til en förllpntncle vara,
och fä ljnga vanan bibchlllcr det klandcrlöll ,

fom lagen förnekarj ville mau mcd fkil foidra
flörre cnighet och frictfamhctj FSttvifaa vänfkap
odi valyilja Ibland famnjanknuTrte le mnm- i faro«
fundet, la ratti n »nfcs.Tom ba«dt«
verk för de tviftancle- , och en I l för
vlnglaren, och fjelfva unJerfökiij ttet varat
ofta nier ;in en hei nienmikJQ-aicVr. Det år
dock i Fjelfva verket at vånta fig daiiYor af

H 5 töir-
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tSmeki Begår man mcd billighet et öfverfirtn*
Ikgrepp oth himmclfkt beg3r ho> dcm, foai

Uiaßmmai i lattjans, i vulluden? ocb årelyftriå-
åtnt famn? Mcd et orcl: fordringarnc äro flöne
ån de använda medlen, ja Aarre Un fjclfva h:m-

melena; ochklagornålen öfver fcdcrnas för-
derf triffa tIL en ftor del famfundets egna bri-

— Vidari bctrakta huru otilracklig vär fyti-
krsH åf, och deraf huru föihaflade mennifkjors

uni'lsmm en blifva. Den flygtige granfkaren nan-
nat- vid et och annat utbrott af laften elier nö-
den, och dÄrnölftr ftdan tiL hela mångden;
flutar af lina egna fvagheter til andras. och med
eri flfrgä trygghet Upgöt (in fluträkntng, at det
ends i verldeti tnåfte vida öfvervåga' det goda.
Dl I åf bHHgt at fcdollii arcn klagar, bcflraffar och
hotåt • men ijeifvu fedemps vagflcål år cndalt
itl : hand. lian fom beftåmde lifvet,

OCh !'f,nåtte del*3 krafter, dömmer lijertat.

id denna nödiga erinran följ tnig nfigra
baftiga llcg kring tldebvatfvets fålt. Färfl be-

ta dtfs lytinc pa den onda och goda fidatl,
Fter gor j.imförelfe - fcdan granfka kål-

Itsftie til. fouWfyet
, och fift grurtderne til defs

Iflfckommande. Denna korta enfiighct år ej til
en



en fultkömligi undqrfcjkning ISmpad j mcn en

tekning. - - -

Se diir förft deti Evigcs ftora pian Hl men.
nifkjoflågtcts fäilhct!, Han intryckte i mcnni-
fkjans hjerta kånflan af godt och ondt, ai la-

gen, af fanning och famyete. Aro ii ke delta,
känflor (Ura förniåncr; och det Icfvaiuic 1 cgår,
mennifkjan ja alla irplyfla folkfiag kanna lii fan-
nirgen och det goda, lir det ickc et ådclt fro
til vara gårnirgar? .år ickc begåret at vara fäll
en fortfarande grundfuts til lifvets njutning och

vårde? Tvlfloiji ej om ord, oeh vågrom icke
en lann crlarenl.ct. ) låräcrfvct llgger i mifs-
bruket och oordningen af (innens inlrvck. Eeffa
föråndra och omvåxla fig mcd tiderna och upfo-
(lran; dcraf den fkiljagtigliet i folkfiags lynnc
viti elika ticler: nen altid cjyarbUfver et vifst
beflåndarde drag J lyniiet. Hårvjd år det, fdm ,

den frommcs tafar och den vifes klagan röjas ;

och denna -ifyn af lifvets elånde år vifftrligcn
fmårtande. Skullc jag framfjålla hela denna taf-r
lan ? Nej; i det llället lät-ofs kalla en blick pa

menighfcten , hvars lngimro och

nadslått fkiljer dem ifran tilfållct af få många
oordentliga utfvåfjiingar, iom makiighsten fö->

def,
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der. Uti afmode4N hydda, fe dir en i arbel*

, löetl af flna ålflcade bam emrii
flef| flsScka flna håndcr himmelcn , och mcd
VartWÄft* Wfiflä crkånna den 'vardande 1

Ihetj iiicd glåöjs råkna dagarne af fin lelnad,
eeh viintä uppå lifvets afton. Se hana bam ,

edlflfide faftiftfä tprfv», och yålfignande iin fa-
: lloftl Vånfkapen fammanbinder tvånne påt-

gränfande • .'• • Mcn ack! tån-
cipj an haftlg l&gd viti gfånfen af deras odladc
mutk, eth fngen år"fom i tid qvåfver gniflan,

lii den titbrytcr. -
- - Men jdmjomm dvj-

n!gliett<n.i rftdande lynnc. ret våcJcet ar-
betfttiiihe.ten, och denaa qvåfyer och
eerdefltlighetea, Kirl&kens förfla inftcg fker raed

ti at förena fina hjertan -- och
ti I I '■ yflglingens tediågliga gil-

Iden 5 tarfligbeten 6fv.ervä er mi el-

lei4 Hilluin tttiihies njufning af ofvcrilödets fkäh-
ksf. ndagtiglieten i faran iö-

Bfl tiårtflare l"k:.ntfkap mcd artnodet och
>ii. Ilurlckslö liieten och virmingjlyftnadcn

tiattll klfte föner i bojor och
111, oeh <'enrt' do fortina tidcrs , ac.h ånnu

ibltind u.pJyiUf* foikflag, mänges raieri och up-
rorj



ror; tuen kånflnn af lagcn och friheten Sffffe
drni til eridrftgt och-laglytlnad , do< k i

de en riödig iiplysning; dcraf den tröghef efcb
* längfamhet i religions -begreppen men relt*

gion-s-föiraktef bar aldrig å&nu grodt j d
jordmon.

Mcn hvadan dc fucknr, fom dra»
de «lÄrka fån-gelferne af förvirrade iv.6 ■
ropa cfter dödcn at, liuta lina piAgor, .af
tryckte uslingar ,

fom i nödcns ftui,.'- ■•• (U

brottet, och-folio for lagens fvärd ; ftf
ltorarc och alla ondfkans anhångarc; —■■ JiV) Ifi I
de lyfta tArar nti dcn ofvergifna ofku!de;i> 6m,
och de fvidande fftrc-n hos de lxkfordc'.'
van! du fer lagens flrånghet hoptajs feff»'
kar af brottsligc, och dc faftafte mujT.rne -eftiol.
taga . ljudct af de flamrande kecljompj di} fgf

lljafFpälarne och bålen efomof(a(t uprefts, ~,-h
fåilan någon ångerfull åtcrgå ifr"in dc ..

fångrummen, utan faft -njer i
fouderbrytakcdjorne, och halla til nya frrettj
och dock åro della blotta utbrotf- Jivfiffl \

dcn forvirring, fom rader ftundpm bjand f(

draf, makar och barn , förtaiet bland \tmfa t
lifmeriet hos de förnåmc, och falfkhetgj} { J,,,,-,,

(UI
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del -och Vandek Hvarje flånd har likafom fit
tget Ikakade mätt af fel och fvagheter, få vai
I'om af dygder. Men hvar är gränfen? och
livar är källali til det omia? ”Et ondt träd kan
”cj bära god ftukt,’’ Ack! det ärftliga är dock
tufende gängof förvårft och fdråkadt; en för-
aktad rot tiplkjuter frilka telningar, och du deffe
oinfättas i en fruktbarare jordmon, bära de en

god frukt. Förfumma detta, fä Ikall du endaft
Uphåmta de bittralle fruktCr»

Den upvuxande åklren har nåft arfvet, Tom
dock egentligt endaft år en brift på förmögen-
het och fulikomligbel:, at tilfkrifva npfojlran alla
(le olyekliga vanor, fördomar och fcder, fom i
tlefs hjerta inplantas. Vi afräkne bår alt, hvad
öfråknas b6r och kanf men då man idc fingare'
Hånden iinner vcrkan af mogna fadcrligä räd och
hiodcrliga varningar uppä fpåda linnen , bvad
bör då ickc våtitas i Uplyshingens och åranS
krcts? Men jit tnindre tilfället är, defto flitiga-
fe hyttjaä det, och hvllken forvirring! ju
ftårre tilgåiigar, defto högre förfummelfe. Skall

i
huin då titi fåmhailslcfnadcn anten blygas vid,
»Uer förakta vården oa fina hårmafte vånncf,

lina
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fina barn ? Den rike och fornåme, flcall hftfi BtJ.

fe fig förnecjrad genoni eget handhafvandp af
tien vigtigafic delcn i hans lefnads befläimiiiia;,
fom tör hånda å nyo fkulle bilda hans eget
hjerta och tånkefått? Men makligheten tel u.k.B
at fe fina barn upvåxa under fina egna £

tilfyn, öch oforftåndet år ånnu et fvilrare iin.
der. Man våljer et vågfpel, fortrör fig oftft !il
den måft oåfvade, och byter det ovårderlign nt»l«

gånget med de i fina armar ofkyldigt, haftstflde
kårlekspanter, mot et fkrålande gille, däp r, mi

dock någon gång vid fansningens flund kleggr
öfver brift och fvaghet hos ungdomsledarc, lei-
ningarne upvåxa, och då förft uptager fflrriått)«

heten-dem i fina glada lekar. Bedragna famtkl {

du bereder fjelf kallan til fcVderfvet, men åf
dervid likn6jd. Det ar tid at låmna nSgra 6g*
nablicks fkuggverk och förflröelfer emot Ihrgt
ådlare föremål- - "Men tiden och de mfUffhU
diga eöromålen afhålla?" O? då förtro dig j. tå
glådje och tackfamhet til dem . fom då de fy*«
felfåtta fig med undervisningen, låmna del-fällfl»
fle hopp för dygden, fanningen och vånfkopptj,
Den allmånna upFoftran fakfiar icke tiifållen oeh
medel til förftåndets och hjertats bildande. Mf ff f

bvad J
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!;\ id! tet rnan icke oftafi oordtiin;T eh och fjelfs-
JfålcTet dår rärda, och den'fom börde vaka öfver
LedePnÄJ vnklande eller inl'lumrad. I flållct För

, fedige och niirfke, M'.in, murömma h&<

£on gSfr» frin lårohtifen fådanS, fom i hvilkct
Jefnadsluind f>,m fijljfe, fttfl Ograftt. **■ Spara
ftifg , min vån! den öböhagligä tekningen afbri-

i det alliiiåtina läröverket. Hana til en
litinän kalla af Föfdeffvet, fkadligä ejtcrdommeiU

Keft ockfå här, da man nödgäs bå?Va för la*
ftcfiS fegfaf s drag tåckelfct Öfver den menfkliga
famhianlörnadens ofullkomlighetcr; gläd dig öf"
Vef hvarjc V.del och ftor garning, fom du up-
flcker &nt«n i palatfen, cllcr i den tarfliga ko-
jun j och i flället at fordra , det dageiis hela
ghms fkall upgå <sfver jordens ofullkoniliga
hugna dig nied det Hterikcn, foTM i naltcns

lugn kaftas på jorden ifrån den filfverljufa- van»
drärcn.

Låroftfmclet i Rcligionen;— ve! luirtt tivås-»
fcr ej tadiet fina lnordifka pilnr, afvunden för.
ktcnar förtjcnflcri, men den famvetsgrahne fuc»
kar ömfom ofver det djerfva f<si'f<sket at grumlå
den renafte kalla, ömfora (erkärinom det) öfv?i!
tien lamhet och liknöjdhct-, hyarmed Religionä*

f lårati
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lavan drifves. Om en alfvarlig (llfyn vid lårä-
res daning faknas, om fållan en ttpmuntrande
förcfkrift och granfkning af det väfenteliga före-
liafvcsi, om tillållet at ttlviixa i tiplysning bri"
fler, om man for afflgter upoffrar nitet i&t Rcli-
gionens och fcdcrnas vfud , eller ock qvåfvet
de b.ifia inräUnirgar; hnru f\ära Ikola icke
följderne biifva? Och om dår, i LagjUpiiin-
gcn , (dctta niift Religionen få dyrbara nrcdcl,)
grunden til chrifleliga fcdcr båi igchfökns , mori.
ne icke d.efs brifler verka motfatfen? Man haf
Stminflone fedt i hiarkelig grad den allmånna
hicnhifkjo-kårleken ibl'am.l flatehs lemmar (Arkoi-

na, och tviiierne tilvåxa d|r dc bordt uphöra»
Lageh år belig, uplysningcn l tiltagande, natu-
rcn icke mera tiu in Färut brädfiörtande til iagJ
brott och kärlckslöshet, ågatide råttcn ocn per-
fonliga fåkerhctcn genom de vifafle inråttningaC
fceiordrad. Hvadan da dc eViga tvifler om
ftnå och obetydiiga ting? hvadan dennå motltn*
dande ftrömmen, fom fördrånker den råttfökan-
de och frjihårdar den djerfve? Ofkulden %'r.
och båfvar för et lifligt förfät, hien faller fnart
i et annat. Höghiödct Och egennytfnh år rik
pä tmdfiykter, och iorftSr vlifigt at anten fjelf
ellcr genom fina redfkap bortblanda den kl;,i •:.::<.■

I . lak»
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fak. Mcn, min vån! hvar fkulle man ftanna
vid upfökandet af alla förderfvets orfaker ? Dc
åro kånde, och jag ler dock en framfkymtande
dag, då menfklighetens I'örvirring nphörev. Du
frågar: på jorden ellcr i lumien ?'' Ack ! fkall di
icke jorden mer kunna hyfa et Eden, och fåll-
heten, fom i menlöahetens och barndomens da-
gar nred öpna armar ftrårkte fig til den okunni-
ga äldren, icke återfödas i uplysningens och
mannaåldrens fköte? Hvilka beliga namn, Reli-
gionen, Lagen, Upfoflran, Naturen ! mcn de
böra famfält verka til et och famma ändamal.
Någonderas förfummelfe förminfkar, ja arven til
intet gör den andres verkftållighet och falla in-
Bytande på federna, likafom en lånk, hvilken
ryekes eller brifter ifrån en kedja, uplofer f6re-
ningen och hindiar åndamålet.

Ljuft, fåfom denna, im der en brånnande
middagspunkt fvalkande fkugga, känner jag fam-
maniefnadens lugn och behaglighet; hjertats be-
kymmer och forger fly för minnet af den alt
omfattande Förfynens godhet, och hoppet, min
förtrogne! hoppet at fe tidernas förbåttring fram-
Ikrida i famma mon fom uplysningen, —at fe
ftriden emellan viffa allmånna medel och grun-

der
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der' bilagd och uphäfven och hvarje medlcm
arbetando pii et enda ftort åndamål— detta hopp
må aldrig dfvergifva ofs! Och ebum et helt
folkflags tänkefätt och feder icke konna af nå->
gon enfkild mennifkja förbättras, otan detta h-

rer til famhållets gemenfamma krafter likväl
Ikall fannlngen, dygden och aran äfven ifrärt
enflighetens lugtr fmäningom utbreda fin fälla
veikan på jorden.

Aftonftunderi va* frwrt i annalkande. Mot
fkymningen begaf jag mig til enfligheten, i dert
tyfta lunden. Genom mörkgröna håckar af a*

lar, gåf jag up åt et höglåntare Mlle, dår pS
bågge fidor af backen vifa.fig fjsar för min åfyn.
Ljufets ftriminor bleknade redah uopå deras y-
ia , fom iklåddes fmåningom hatterts fvarta flor.
Vindarne bade flytt til den aflågsna fkogens
djup , ocb lato ej mer böra fig titi denna lun-
den; de retade ej heller vågorne at fvalla. Na-
turens djupa tyfthet kunde ej nedtyfta PalemonS
toner. lian ville dermed likafom an mera föf<
va naturen. Meri du Vakar, eviga Upbof, bela
naturens Far. Dit lof h<sres åfven då jorden
bvilar. I mennifkjomes finnen nedlade du dyg«
iens frö, och genom ofkuldens ädla fktiggä

I 3 bort-
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borlfkymmer och fretlar du henre från laßens
tafali.

Palcmon föng ofkuldens behag och fållhct;

Ofkuld ! under dina Vingat
Vili jag altid njuta fkygd ;

Da mig laflcns flock' omringar,
Skall jag höjas i min' dygd.
Jag mä uti högita lycka
Sfådfe råkna nojda dar;
AfVUrid mä mig ån förSrycka,
Dock i dig jag fyckan ba*»

Dyfter och lugn Sr hela naturen : knappaft
röres det minfla löf i lunden, och ingen enda
fogel lätcr höra det minfta ljudj natten fånker
redan fit vida täckelfe öfver jordcn, och fnart'
kan man ej urfkiija det minfta föremul. IJnru
enfligt och majdlätligt'! Här kan den bedröfvade
fritt tömma fit hjertas bckymmer, hans fuckar
höras endaft af den Evige , och då hela naturen

likafom obekymrad för det tilkommande, hvilar,
vakar detta allfeende ögat ouphörligt. Det år
likfom han vore meia fynlig i den dyftra nat-

tens enflighet. För hvem fkulle jag dä för-
ikräckas och båfva? Hvar åro de nattens fkep-

pel
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pelfcr, (kuggor, välnnder eller fpöken , dcm vid-
fkepelfen och rUdfian diktat på jordcn fvåfvan-
dc, i fynnerbet då nattcn utbredt fit fvcpc? Hvil-
ken ovårdighct i begreppj hvilken otackfamhet
Och vanvördnad --- r.ej,, bcklagSnsvårda menfk.
lighet! du har värit mifsledd och låmnad lii fflr-
vil.lefft. FÄrdomtjns välde år cj få lutt utrotadt.
Men fkulic vai dc oliyggligc andarne' flråt) af-
grunden kinana ftrömma i fpåren af dcn nllval-
gorande Skaparen? Fiy evigt, blinda fanatifm.
Men'du, o Evigc! hvars blickar gcnomtranga

det fördoldafle i hela naturen, ikingra med din
altvardandc förfyn det töeken, fom fkymmer
fannfngcn från de fvage jordens in])yggare. Sk<*j-

ra midnatf! rcclan fkymtär ifrån de fpridda moi-
nen en tindrande fljerna, och fnart fkadar jag

hela den omålliga fljcrnbimmeln. Ögat fiyr lik.
fom ifrån en verld til en annan, men hinncr in-

gen gräns, fcr intct mäl, förlorar- fig i hapen-
het och vördnad. Dcffa otaliga veridar åro hem-
vift för tufende flags varelfer och mcd ingcii
af dcm är denna vår jonl i nårmare förbindclfe.
Men dolda iiro hans vägar och fiyrelicplan, fom

upråtthåller alt. Tör härida fkall odödligbeten

författa ofs mennifkjor uti högre och upiyfcare
I 3 begrepp
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begrepp om denna Ikapclfcplan, tör hånda , för-
binda ofs mccl nägra af cleffa bimmelens invar.a.
re Ja, boppet Sr oryggligt, tnen fåttct och
fullbordan deraf förborgadt. Vi kanne fä luet
af denna vär jord, vi trampe; hyarförc dä inifu-
tycka eller oroas öfver det okända tilkommandc.
Fjufva natt! i dit fköte frambär dygden fit offer
ät dtn AUfeende , och byilka ar bonotn en
Ikäjik.

Knapt hade dagen fkingrat riattens fkug-
gor, och förancns niångialdiga irrgangaj-, förrån
Menalcas, en af bygdens herdar, fcdan lian cl ri f-
vit fina hjordar i bet på den nargranfande tul-
len , fdjng fin ofkyidiga k.ivlek och defs oro.
Men hvaraf komrncr det, at få månge finna den.
na förfta af alla känflor än plågfam och förvir-
rad, ån förlodande och farlig ? Hvarföre nödgas
fedolärarcn få ofta uphöja fin röft tU kufvande
»f fjelfva de tyfta begärqn, Förnuftct, fom b<3r
vara vid ftyret af wermifkjomas paffioner och
garningar, kommcc anten för fent, da begärert
hafva Sfvergått til rådande böjelfer, ellcr föifa-
Jcas med flitj f<sr at ej hindra finnligheicns vål-
dcj och den jnrotad» laften behöfver icke mag.

tigare
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tigare vapen til förförande af ofkulden, än at
afftanga henne ifrän tilfäHet at famråda med fig
fjelf och famvetet. Naturens förfta tilftånd käll-
ner föga den likfom tiiftiilde ftriden cmellan be-
gäret och cftcrtankcn. kSe den i alla verldens
åldrar fig oafbrulet bibehållande herdalcfnadens
mcniöitiet. Anklaga icke kanflan, utan förfök
at leda henne til lit fanna föremål, innan hon
bryter fjelf fig igenom alla hinder. År då fam«
fundsl(fvet,är lagens och kyrkans hclgedom, gr,af-
ven för de menlöfa begåren? Tyrannen, fom en-

dalt tånker pa nya fegrar, och blodtörftigt för-
öder mennilkjofiågtet, upftåller lina lejda trop-
par af veklingar, nidingar, årefkåndare, fom
hvarken åga fådernesland eller vånner. Deffe
ftrömmande öfver landsbygden, harja med vap-
nen och lågorne fältets gröda, och med lafterne
den ånnn oförförda dygden. An fuckar dår i
behofvcts famn den forfjenta aran, mcd kårle-

namn pa fina låppar. An fåtter
pu|fl Bch anornas llåpande mångd och fAr-

et tryekande band på hjertat, och

ömheten urartar til fjelfsvuld , raferi och tufenda
brott, ,Ån. finnas laftens offenMiga hamnar och
torgplatfer, til blygd fSr uplysningen. Mcn

I 4 hiin-
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bimmelika känfla I du är för 4del at lida fädan
förnedring.

Naturens fågring tilböd niine finnen nya ffi,

remål , och (lyöden förådladi; dcm. Man f*j
fte ut at en trakt, landvågcn, til et ftåile, be-
läget på fjclfva landtudden, hvarifrå.B utligten
var at ljån. Belågenhcten kunde gifva det ypJ
pcrfla tilfälle til lekning och miUning. Uimia.

fakian kaftadc mi lit fken ifrån våfha fidan , oeb.
gaf vattuytan et fkiftande pårilikt utfeende. En
litcn albevåxt holme vifte fig på iidau aF vida
fjården, hviiken likväl framfkymtadc emcllan,

låfven af alarne, hvars, låqgflråckra fkuggor ka-
ftacles ifrån hoituen.. SjtUggån förhöjcr altid en
inålning, ufven fä i fjci!\a naturen, den ali©
Målare loka at aftaga och härmä, mcn dock ai.
drig kunna f?i lifligcn förefiåUu, (om den fj clf
vifar fig. Den fpegclklara vikens halfdrkcl, om-

gifven af gröna ikuggan , tyektes emottaga fjclf-

va himlahvalfvet, fom måladcs udpu jfejjEM"''l
Långt fyn år inir den ■pNjfuka
Corinna fpeglar fig uti lin förgylda fpegel. Ze.
phiremc flugtads lindrigt, och lårkornc höjde fi.
«a ömtljudandc toner. Ej nSgpt finne faknade
yåUuftcn. D-e balfamifk- ängorne af blomören
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ifrån Sngärnei voro i lufl.cn utfpriddfc. Man
gär fratn gcnom lunden til åkcrfåltct. Hiiru föi>
byttes det r.iv i en hait HVån uprättftåenäe och
rotade ax til eoniika ikylar. Dår fet man lida
raden af arbctsfolk, fom nedfåila den rika fkör»
dcn- Ynglingcns <sga blcknar för den hfujandc
lians flagj och han ryfer öfver den riu bortha-
fiande fonimarcns lorfvundna bchaglighcter. Det
ljiisgula fältet, fom fdrut krufades af vinden,
och bciåckte hans gkittiga fpSr, år nu förvand-
ladt likafom til en ödemark af taggiga töinen,
och den IterftSencTe flubben af halmen fkall äf-
vcn fnärt mörkna och undergå forruttnelfen.
Dagen fynes rcilan mirkeligen i aftagande, och
fröflkylan forebldas af dcn yrijnigars dagg, fom
ncdfånkcr iig pa jordcn. Sorgfen flyr han til lln
boning , och tror hoppet ora' naturens förnyelfa
förfvunnct. Likväl hyfa deffa uprclla fkylar na«

turens rika fkördar, och fjclfva hoppet til frSni'
tidcn. Hvilket lyckligt ombyte ifrlln n<s.je til
fruktbaVhet, iffäh det ytliga fköna til den mo-.

gna kaman! SS bör åcven nöjet omvåxla mcd

det nyttiga, och ungdomens blomnia bår i man-
naäldren den niognafle frukt. Hu m lyckligt,
at lii anvånda lin ungdomstid, at hon icke liär-
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jpij-, tnnan fkördens tid infallcr! Fsrn<sj dig,
ålfkvårda ålder! men båfva at genom en flyktig
njutning af nöjet, fiira ofkulden, och förlora
dit framtida hopp ! Lämna dig aldrig blindt til
Minä finnens rctbarhct; latuna aldrig dygdea och
aran ur ögnafigte. Hviikcn förvirfad blick,
bvilka tufende förebråclfer li ti yekltngens lidigt
vifsnande upfyn och fnart fallcr han för fina

cgna n6jen!.Sä finncr de.n yftre fjäriln iin gräf
nti rofens tårniga fkötc.

Annu hade icke höflen fa nn/cket föiändrat
jordens ikådeplats: ånnu fyntcs icke trådetis gi<s-
- toppar gnlna, och ftormvådren hindrade icke
feglaren at hinna fit förefatta mJU< JJti en trakt,
fom liknr.de dcn vackrafte fkårgard , ftyrde ir.an

fin fart til en ort, fom för fin. fymmetrifka bygg-

I nad kunnat jUmföras mcd hufvudftndens palat"
' fer. Byggnadskonften år icke få förbchätlen flu-
-1 dernes förfinade fmak, at den vore aldoles o-

I känd i landsbygden. Snillct och fmaken Ir icke
tnikrirrkt innom vilfa grånfor, och ehuru man

, Aundotii förfökt at tvir,ga villa flögder innom ord-
ningar, har dock naturen efomoftaft fjcifmant
framalftrat och hågnal dem. Hår möttc mig

förfta
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förfta blicken af den intagande Cleon. Dygtlen,
aran och nöjet förenar fnart tvUnne okånde til
tiet förtroligafte umgiinge. Min nyc vån, hvars
fak det (jgentligt ickc var, at framtrånga til vc-
tenfkapernas cljup , (ehuni ofta deras klkare
minft hunnit dit) hade likvål genom naUivens

lyckliga anlåggning ffitt den fkarpnfie omdöm-
mcs-gåfvan pa (in lott, och med famma ckliga
blick han forfkade grunderne til fit lefnads yr-
ke, hvilket fyffelfatte fig med kiig och förfvars-
verk, hålfade hen äfven Vetenfkapenjes och
Religjonens hclgodom. Muru iallfynt pl/rigar cl.
jeft krigstronipcien och fvSrdct ftSrlikas mcd de
frediigare koiidcrr.e? och Krigarcn, fom ifver-
VUnnit och harjat flerc länder, har til flut ge-

liotti vanan blifvit kånflotfls för de ådlare in-

tryeken af menniikjo-kirlck. Detta har dock
jeke altid händt; ty ehuru barbarifke afven de
åldre folkfiagen voro, och bårdade i krigsbrag-
der, finncr roan dock mcnfklighetens t;,rar 1

hjeltarnes <sga, och ömheten lågande i d.erflJ
bröft. Men likvål år fridens lngn, oakt.uU ail
den vekliglietj fom någon gåtig genom andra
kållor fmittat de liridbnraftc härar, altid et cf.

tcrlångtadt vårn för dc roedborgeliga dygderne,



för Religionen och iåiilieten. Men hvilken f<sr.
virnng uti dcn mcnfkliga
braft Clcon ;" fkall c!u leka liCv et s fållhet och
friden kunna ibkmd flägferrie p§ .joiden mcd an-

nat ån blod och lägor Merköpis? S k oli icko

uplysningen kunna återföra de !7>rviilade folk»
flagen iftån dcn härda nödvår.dighcten at fpillå
roillioncr niennifkjors lif? Skall hÖgtflfcclet, åröt
lyitnad.cn och hdmnden harja dctta lifvets frukt-
bara fältt Jag önfkade fc in i åen dunkia frair.

tidcn , om någonfin famhällcns fflrenade k-rnftet
förmå nphöja friden til en thron , dcn inga bio,,

di.-a fcgiar flcola omgifva, där inga obyggliga
krunkningar Ai de alimånnafle 'nittighcter blar.d
folkflagcn ikola utpråfla monficlighetens fucknr
och tarar , och dår brödrabandet knytcs for e.

vigt" N'cj, min vån! jordcn år förginglig-
hctcn underkaflad, och cndaft et tiikommande
bcvarar i fit fköte hoppet om en oftörd fålU

het. Det år nog, at fafom naturen cftcr en

ftormig dag åtcrhåmtar fig til hvila, åfvcnfii fam-
fundslifvet efter fina utiiundna forftöriogar gladt
haftar tilbaka til lugnet, och med ofiVtrulenhcfc
botar dc refvor et olyekiigt åfventyr foror-
fakat.

Vi

140



Vi genomvandrade den få orclcntligt pian-
teradc blomfiergf.i-den. j— Annu linna? hår Iflm»
ringar af den prydliga fommnrcn. I de vifsna*
dc blommornes ftålle hade nu andra alflcr fram-i
Jkulit, ty naturcn fyncs vara outtröttelig Uti fin
danandc kraft, och icke !åia någia brifier. Hvetn
ville vål vånta at hon på en fkullc ull6m-
ma alla lina forrader? och ir.an infer ju icke ckfj

vidd och vifa iniäitning? Altid ny,'altid förr
röjandc, ocli rik på otaliga förcmiil, erbjucler
hon lig n 11 Iti iii mennifkjornas SfkJldandc och
njutning. llvilkct vårde ågcr icke den vife
och dygdigc, ehvar hah- vandrar; ty da han mcd
Un u] mlrkfamron blick trängcr til kånncdomett
of dc naturlige • alfterne , lyfter lig ban.s tankff
til naturens uphofsman. Men hvarf&rc fly men.
nilkjornc få ofta dina fatnntag, eviga urfprnng

til våit lif, du ende Vålgörare! hvarföic un-

dandraga de fig dina ögnakaft, fom dock följa
ofs i grafvens innerlta mörker. Äre vi lyckli.
ge Htan en liflig åtanke af din godhet, och kån«
flan af din rad? Svaga menfklighet! hvarför»
lik matken kråla i ftoftet, och ej uplyfta dig
til den Eviges ljufa thron, hvarifi-ån dig fär-
låntes den jjniftan, fotn uplifvar din varelfe?

Hvem
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Hvcm ger mi g tien upgaende folens vingaf, at
nphinna den ort, dår jag fkall mota lifvets Ko«
riuhg? Men hvad! Han omger ju rnig och hela
nalnren ; ja, den tninfia matken ahdas et lif,
fom han underhåller, och deffa ögiiablick årö
af honotti råknade, och alt detta fynliga år etl

Veikan af den gudomligt fcårvarande. Hvilkett
Ährnig fÖmöje-lfe förnokaf iig icke den tanklofe,
foi« knapt tillåter fig en tilhmes alfvare at be-
trakta fit Uphof, metl väl ffirflöfcr- et hdlt fol-
hvaif titi laftens förgiftiga joller. Man r<sjde
en tid en flngs blygfel vid viffa fihnligheters Ut-
fvåfningar, och båfvade f6r den vifes ognablickj
nu båfvar den vife, och hÄJer hemligt fin fuc-
kan til tlimmelen. Gifvcs då icke ådiare Um*

gångesvett, ån utl det eviga echo af vålluftcn,
och löjet Öfver det heliga? Snart fkall ma n up«
refa et Tempel åt luftame , och fråckheten blif-
va en flags andakt; det djnrifkä lifvet tiphinna
det bögfta målet af fitinligheterts ntbrott , ttiert

Religionen och clygden nalkas fin tiedgåjig?
Nej, Cleon! få hÖgtidliga ån laftens fegrar ftun-
dom fynas, åro de dock infkrånkta innom viffa
med dagen upvåxånde, och fnart fSrvifsnande
flågterj och få myeket ån fatoningen flyr de för-
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nätnas fmickrande fållfkr.p, tränger bon dock
någon gång fä vål til palatfet, fom ele vifes
hÖrfalar.

Dagen lyfle mi endaft med några matta nrå-
lar, dem den nedgående folen frän bergefl åtcr-
kaftad*, hår den otvirogna och menlÖvfa Sulma
bcflöt at iitla vid iit barmonifka flrängafpcL
Toncrne fi6to Uti de bfchagligaile 16jning;,i och
lopp. An lefde glåttighehtn, uti et prefto och
famljudet i en fytnphonie; ån rsrde Ömleteti
uti en behaglig andante och klagande adagio»
Jåg vet icke hvadan det komnier, at mennifkjan
röres och intages mera af de ömt cjvidande to-

nerna, och åifkar mera et forgefpcl, ån. det glåt»
tiga? År det derfore", at plagan har öfvervigten
i lifvet, och at hjertat hårdadt för motgången ,

finner hugfvalelfe och ny ftyrka i det ömma
oth forgfna? Men det år ju en fÖrtjustliag at
åfven gfäta, och fjelfva ömheten finner glädje i
deltagandet af andras qval och i fsreftåll-
ningen af fina egna föreftående mödor, Lifvet
hyfer vifferligen tufendefalt mera ndjen ån plå-
gor, och det vflre otäckfamt at ej erkänna
det; fvage d<sdlige ! fo m plagas af dina behof

och



Och .brifter, da du likvål har rcmriga nårvarahde'
lördelar, fom klagar öfver haturehs ojånma
tlelning, och vet cj nyttja det ringare mattet af
lyeka, mL. fom fuckar öfver din iordilka hyddas
bråckligheter, dl du rj Iårt dig at tå!a, ellei"
ock dfi du fjelf bcredt dig det frätandc flynget

och för dödens annalkandc ögnablick ryfer
elit likafotn för den taordifka dolkcn. Nej,

"döuei.i" fågcr den intagandc fköna "bör anfes
fam en vån at tanka uppå, och grafven fåfom
den giadafte hatnn, lik denna fkymningen j dår
förtroendet och virfkapen roötea" I dctfam-
liia *ho fit; talj höres: den timman Jltir
- •• - och nian öEverlåmnade f;g ti! den tyflä dva-
lan, och hånrycktes öfver l.ifv.ets' förefhicudc uf-
ton. Adla Sulma I rlit genomtrångande vett och
din dygd i ;:ie dig hundradefalt öfver dina fam-
tida, på hvars låppar cnclatt joiliret och lö-
]r hsiiarj dit fkåtnt var åtföljdt af fhille och
finak, och de rena behagcn tecknade din upfyhj
i ftållet för ck fårgor, fom fminka de inbillfkä

■— och du kunde i lifveM våhr kafta en fömöjd.
blick på den hSrjan.de böftcn och grafven!

Vi atfkildes, men förtroendet Krenade mig
»ch den iidle Clcon til aftonhyilan. Annu åtef»

fvarfl-
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fvarade våra hjertan de Ijufva intrycken af d<3-
dens minne. Sömnen, min förtrogne! är ju en
afbild deraf, och dock är man fa ofta den fva.
ge fom ryfer.

Ncj! dödens qval ofs föreftår,
och en gång nalkas fkall dcn dagen,
d°i dödens Drott til hårjning g:"r;
ITur blek, förvirrad och betagen
du undflyr denna plftgors hamn,
och ryfer för defs blotta namn,
och för de hefa midnattsflagen,
d 5 röften ljuder: du fkail dö;
och dock du ville hoppet mÖta,
at oqvaid lifvets ftund fÖrnöta
uti de ikuggverk dig förftrö;
Un natt, en enflig natt dig fånker
kahfke i evigheten ner ,

tilbaka du åt lifvet fer;
förgåfs, - då Lctens flod dig dränkerj
Rys derför ej för dödens bild;
fe! natten honom för dig målar;
njut fömnens lugn frSn qvalen flcild',
njut fedan morgondagens ftrfdar!

GUttigt upgeck den ftrålahde dagens Ko«
riung, och Ikingrade nattens fkuggor. Hvilkeii

K för-
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fÄrnAjan<3e fyn<4 Don lugna viken," fom emottog

det fig ntbredandc ljnOt, tyckte* mi
likafom öpna hela lit djup, och man fag Smfom
dc klippiga granden tfpiligä nåra vatiubryret,
6mfora dc öpnade fnåckorne nalkss flr:nV<n,
och dår längs tned vM-:cn njålade fig de iumni-
ga trädcn uli upvfunl ftåiljßing p| det fpcgcl-
klara botnet. Fåltet oivaniorc vi ke n \ar

tned daggen? pårlor öfverhöljdt, och fröjdade
fig öfver dagens ankotr.lt; herdarne die ivo ie-

dan fina hjordar i bct 5 och Cleon hålfade da-
gens Konung:

Du har då re.lan l.jufa Drott!
ät jorden ny fortjusning gifvitj
da up fran öfterns port du gatt,

och mörkrets båddar undandrifvit;
Hvad majcflät, hvad glans och piokt
Uti din fköna upfyn lyfcr!
hvad fållhet jordcn i dig hyfcr,

och Skaparn til dit värde lagt !

O, hur faphirifkt Ikönt du niålar
det mofsbevåxta bergets fot,
hur daggen tar dig öm.t emot,

uir mildt din ljufa fakla tUimr!
Dm



.Du ömhet £jst i Sulmas brdft,
du lifvadc dcfs tjufta rcftj
bch på dcl';; purpuifhödda kinderj
ioni tyda lioppet mig til tiott,
du fjelf behagens liijor Hnder,
Ilon ler hvad fyn! lion vid uin ömhet lef>
och blygfamt ögnakaft mig gcr ;

Du bågges blickar Inart förenarj
til hclga lagor fjålen renar,
oth bägges bjertan knytas fcr»

Så glad dennc morgonfluridcn var, fkutle dert
dock oebåda mig faknacleh af detta f<srr,öjande
litogångc, Nöjet flyr med bvarje dag, men eti-

daft clen ret.a viinfkapen kånner ingen föiän-
dnng, qch himnielcns mågtigä befkydd erfåttet
alla föHufter. Afrefan fkcddc til hemcrtcn
iren afvtri bårifiän kallade mig plikfen, at icke
tijpoffra alt för röjet, litan åfven at Vetenfka-
pcrne, från hvars hcnivift jag bade en tid vä»
rit fkildi

Icke utan rdrelfc pämintes jag Upder niifl
fdretagna afrefa, at bclrakta det mtrfldiga lif-
Vets tindninsvårda Ibpp bch Ikiften. Likafcpl
taan efter en låiig bck omväxlande refa kctataet

K a til-
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tilbaka til fit förra tnäl, åfvenfå Ikall vårt lif,
fom danades af ftofict, til Iloftet atergå, AU
ting på jorden mäftc föriindras, alt är umier-
kafladt vaniklighetens lag. Sker det hafligare
ellet ock fenare, en ging och oförmodadt Ikall
det fke. Mennifkjan kan ickc göra fin fåkra ut*

räkning för en dag, ån mindre för åratal, itien

mälet fer hon för fig, pä famma fätt , fom jag
tiu Äaner himmelens utfeende i en hali förån-
dradt, moinen kringflröddc uppä defs Ijufa ban,
och mörkret framhalta tidigare, än jag förut
trodde; men jag fer dock mit bcftämda mål för
denna dagen. Då alle inbyggare och trcfne jord-
brukare fly undan det flaggande regnet och dun-
dret, famt fjclfva de vildå djnren upföka lina
dolda bergshålor; hvilkcn förmon, at fnart knn-
na finna en hydda, dår man år undangöind för
vädrets och åfkans våldfamhet ! Blixten följde
tätt uppa minä fpår, och med brak o'ch dan
rundt omkring mig, Ikyndadc jag tnig til hyd-
dan. Huru månge mennifkjor, fom dock nti
famhällslefnaden njuta tufende och dagliga be-
qvåmligheter framför naturs-tilftändet, äro icke
kånflolöfe för den altvälgörande Förfynen, fom
knutit famhällets medlemmar tilfammans !

Men hvilket tnajellätilkt Ikådefpel fom naturen

öpnar S
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öpnar! Da mörkret öfverhöljer hela den vida
fynkretfen, och fjelfva evighctens natt måla»
för ögat, framblixtrar ien haft frän ufkans tån-
da fk<ste den fnabba Ijungclden. Jordens ytn
år uplyft, men återtager ftraxt fit mörkcr, fom
fnart igcn omfkiftar med ljungeldens finmmande
firimmor, hvilke likna det på himraelen undec
en klar vinternatt fladdrande nordfkenet. Då-
ret upfyller luften med de liåftigafte dallringar,
fom an förfvinna och tyekas utmattade; an ater

famla fig til de förfärligafte brak. Så högtidligt
naturens underverk har fnillet ofta befungit. Jag
driflar det cj; men tanken driftar dock altid at
upföka, åtminftonc dyrka det Våfcnde, fom be-
faller blixten på fin alsmågtiga vink ömforn för-
fkråcka jorbens barn, ömfoin afmåla hans evi-
ga kraft. Men få majeilätlig denna naturens

verkning år, få rysli# piägar den f<srete fig för
många. Det hånd»r vål måft af okunnighet, at
en lättfkråmd menighet och nagra vekliga, eiler
ock känflofulla linnen darra för hvarje åfkmoln,
och fSrgömma fig ofta i de löjligafte fkrymslen,
likafom åfkviggen ej kunde leta fg våg til det
fSrdolda; men man måite dock tillika tsifiå, at

defs håftiga och förödande utbrott måfte göja
mennifkjor i allffiånhet mcra varfamme och fruk-.
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tähde. Hvllken förundransvrlrd kraft Igcf icke
Slkättipct,' tocb 1 hvilka bijttkpr bar det'icke med-.
fört! Förgåfvcs undgSr fjelfve elon djcffvo och
gudlöfe, naturens liamriandc flag ; peh man har
fedt niSwgen 1, obetankfam tnenppkja genom im
tryeket af-.åfflcan och dundret, fiterförd'' til Gn»
damagtens dyrkan, Vahtaan har vät å ändrä fu
dan fangflat attdre; men den ftjndaktiga. dygdep
«nfam, kan yid afla naturens uptråden vara q»

*y£S c iig i fit Uign och fövnöjelfe,

Den föijande dagens refa hindrades Joko af
något oväder; men vågcn var pilndre gynnande,
Näv man undantager de aUmiinnaftc farvägar,
fotn biifVa af alimånhcten undefhftUne, 'äredde
(ISfte focknevågar nti et vanligt obcflånd. Pe
finnas väi, fom draga inkomfl af menigheten, der»
före at de fkola hafva nIrmalle tilfyn fifycr yli»

garne; men anten ålågga de ftundom onödiga
koftnader, elier fpara de Cg ali möda. Det år
fant» at naftan intet är få betungande för landt»
mannen, fom vä.gabyggnaden 5 men tiofallt me»
ra befvärligt nal.fte det vara för honom» at fär»‘
das pa fnarl fagt obanade vägar- Den fåkunni-

ge har c| fä ftor utråknicg, at hän för at und»
vika detta fenare, åtager Cg fjelfmant befv-ivet

at



151
at undrrhalla dc mindre farvagarne 5 men mon-
re itke en nånnarc tilfyn deröfver af veclcrbö»
ra:u!o } vorc rujdig? I fynnerhct år det en mår-
kciig of.igcrhet, hånörande af brlflani'e omta»-
ke, at de ofantligaftp barkar och böjder ånnu
af!.tv ia dc jimnafic viigar. Ihiru ftor lättnad
vore det itke för dragare J .Tom nu pied ytterfia
krafler nödgas fnunflåpa de tyngfta foror, om
m an gjorde fig en alfvarlig möda at utgråfva»
och mcd fprångning jumna de ftörre höjderne.
Det år hvarken omöjligt, cllcr mcd få ftor koft-
nad förburdet, fom den okloke fSrcflållcr fig;
men i anfeehde til nyttan, är det bådc ovedcr-
fägeligt nödigt, och för mcr an et tidchvarf"
gagriaride'. Skulle man ockfå vilja fpara Ali-

mogen denna koftnad, fä har vlfferligen det alt-

manna tihåtkiiga arbetare i fin fold, fom utl
fredstider kunde gagna fädcrncslandet. Dee-
famnia torde med fkul kunna fägis criS dc i.iMi-

ga otilgångliga och obruk! ara kårr och moras,

fom ånnu, til en vanåra föi landihusbällningen,
ligga oupodladc. Man k!ag?r 61'vcr foikbrifi,

och i grund rieraf det brifiaiulc liliåtlct til lan-

dets upodiing; men har ma n d;l nytfjat de för-

«nta kraftcr ,
fom famhållei åger? liviiken miingd
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af kringvandrande landfirykare, fom med och
utan pafs frän fme befålhafvarc, tigga fig fram
til et underhäil, fom cndaft arbetfamhcten bor-
de dem lämna; och hvad fjelfve de indelte ro-

tarne beträffar, vore det väl någon öfverdrif:
yen fordran af fofterlandet, at de fkullc i fin
mor bidraga til defs npkomft? Årorikare lagrar
tunde väl firidens föner aldrig vänta fig nti
friden, ån af landets odling; Arbetet och
tilfyn dervid vanftäller hvarken den lägte eller
bögre.

Det är näftan omöjligt at ulan h?tm fort-
fåtta fin refa genoin den inre dclen af detta
land, och defs mils långa oupodlade fålt och
djupa Ikogarj Hvilka tilgångar finnas icke,
endaft de nyttjasl Naturen och climatet bar väl
flundom lagt hinder i vågen för hushållsandanj
men de åro dock icke altid oöfvervinnelige.
Skulle lika flor drift finnas i det hela fom det
enfkilda, vore man redan långt kommcn; mcn
det plägar gemenligen hända, at den enlkilda
nyttan är i ilrid med den allmänna; och få län-
ge detta händer, åro alla förflag til landtbru-
kets uphjeipande fruktlöfa.

Ja S
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Jag hade redan lagt ftörre delen nf vågeit
til rygga , når man fcck gcnomfara en vacker
och odlad ort, (*) hvars bchagliga Ugc vid en

långftråckt ä , tyektes vara til fcgelfarts öpnan-
de fårdclcs gynnande. Naftan hade man kunnat
tro, at luftftreckct blifvit i en haft f<srbytt; ty
i ftållet för den långa ödemarken och kyliga
fkogstrakten, fom förut bcfvårade ögat, hade
man nu de vackrafte äkcrfålt at genomfara.
Broddcn efter det gjorda utfådet Ikiftade redan
i fina ljusgrSna fårgor,' och efter de förra fkör-
darne fåg man knapt nagot fpår, fedan] Sker-
tnånnerne inbårgat det mäfta af fäden. Jor-
den fynes vara låmnad til et framtida liopp
och Landtmanhen begynner redan arbeta för det
tilkommande. Huru lang tid år dock låmnad
för hoppet, och huru ofåkert år detta? Tör
hånda fkall en oblid vinter, eller kyliga våhr-
nåtter, eller långre fram på fommaren et flag-
regn, eller en hagclfkur harja hela denna van-
tade grödan. Likväl fruktar icke den trefne
Jordbrukaren, utan förtröftar, och år lycklig,
då gullets flaf och den välluftige, omringad af

K 5 nö-
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nöjcn, trånar under fjclfva njutningen af dot
nårvarande.

Vågen ledde fÖrbi et Vera, fom konften
hade inräfiat til glafcts beredande. Det var en
tid, då man nog infkriinkt til firia bcliof, ej

kånde de bcqvämligheter, Tora foflcrlandet få
ytnnigt erbjuder; tanfiga kojor, mcd någrå fmi
flpningar til ljufets inllåppahcte, voro Allmo-
gens endafie bcmvifl, ocb i do pprSllgare delar
af dctta land finnes ånnu ickc annat bonings.
fått. Sm&nfngöm likväl finner dcn enfäldigc fig
både anftåtfdigätte och bättre bergad ge,nom kon-
ftcns tilhjelp, Jn gcnom de 'rr.edel det enkla be- -

hofvct fkapat; och det år fynbart, linru anlågg-
ningen af hvarjehanda brukslTÄgder och verk
förmå at befordra uplysningen i dc mindrc hyf-
fade landsoVtcr. Man kunde åerft draga den
fiutfats, at ju mera man befordrar och upmun-
trar viffa ftörrc inrättningar, åfven fom anlåg-

ger Köpingar i de 6i*re delar af landet, til han-
dclsrörelfehs hr.fiioijande, deftö fnarare fkall
b&de folkmingden tiltaga, och hyfWitigei) i fc-
der vinna lin framgång. Erfurenheten befannar
detta , och ftatskanften har aldrig med killiin.
nighct betcaktat det. Hvilket vigfigj vårf. at
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fämmanblnda orh uprHtthälla ftrödda folkhopar
gcnom en bovgelig ordning, vålmagl ocb fcdig-
het! Rlan bar väl ftundom af öfvcrilning anfedt
yjlmaga, ocb ilörre tilgång pa beqyaipUgbeter
icke konna l>a tiltamlrnans jned menigbclcns re-
pale feeer, ocb förellfut fig at förderfyct in»
flrinamar gcnom det öfvcrklagade öfverfiödet. li-
kafopi ofkplden i feder cndail bovde Uifyas i
det råave oeh ohyffadc tilftandet. Mcdgifvom,
at det är okunnigheten, fom ofta tilUkahåller
vifja laftet, dcm hyfsnirgen ej fSrroär utvc-laj
nien den fanna hqrgeliga uplysningen, bitrådd
af Religionenj fkall dock Leväni famfundets för.
entä lcimnar fr", n ele f.uligade ofcder, ocli ftacl«
ga fållbctcn uppä dc rcr.aflc grunder. Intct uti
en Siat år för lugnct vildeligarc, Jn den ali.
manna r.öden och bebofvet, och intct högre ffl.
remål gifvps, ån at ftilla dem båggc; ty röden.
granfar nårmaft til lagbrott, och det owpfylda
bebofvet af timlig vålmagt gör finnct flafvilkt
och känflolötU Ju rikare tiigångar altfå rl-.inas,
til en anftiindig beqvåmlighet o(b förnöjelfe,de-
flo mindre borde tran vara blottflåid för lafieng

fmkkiande retclfcr, men villigare til dygdens
och årans eftcrfSljd, F&fångt klagar man öf-
ver den tiltagandc yppigbctcnj fä llinge denna
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‘ir en fdljd af invånarenas egna arbetfambet och
flögdernas upkomft, må man icke afvundas dcn
ringare menigheten at förfkaffa fig beqvämate
och fnyggare luisgeråd och boningar; och burn
detta fkall kunna i och fdr (ig fjelf förlcda i-
från federnas enfald , är fvärt at begripa. Men
det finnes bland mennilkjor fomliga grundfatfer,
fom äro bygda pä andras fåkunnighet och
man viil häldre herrflca cllcr utföra fina egennyt-
tiga affigter i mörkret, än vid hyfsningens dag.
Hvilken mifsräkning ! mflrkrct fkall dock en
gäng omvåxla med ljufet, och hela planen går
förlorad..

Eftcr et kort affleg, f<3!jde man nti äter
troget den allmanna ftråten. Huru hvimlade
icke de refancle fallfkaperne om hvarannan! Det
år fållfamt at fc mennifkjor, ofta utan fynncr-
ligt åndamal, eller angclåget väri, likviil gifva
fin refa, t och i fynnerhet de ufia kreaturen, fotn
dem framflåpa, en pinande fkyndfamhet, få at

man Vunde tro de flydde undan fienden. Dar-
aktigt fåttcr mängen fin åra uti konften at köra
eftcr timme och minut det härdafte fom m&jcligt
år, och tager icke uti öfvervigandc, at dc o-

(käliga djurcn åfven hafva kånflor. Det ena.ef-
ter



fer det andra flupar för den barbarlfke pifken,
och man år liknöjd, botar, fvår och ilar iin

fart. Knapt tiflåtes den lidande åga-ren til krea-
turet, at draga en fuck, än mindre at begåra
erfättning; och om det ftuille falla honom in ,

at äika lagens åtgård, må hän flraxt bereda fig
pu en ny förluft af alla lina omkoftnadcr, Ilvilka
mcdel användcr icke väldet och liften emot den
enfaldige! och dock blifver det fållan heif.
radt. Tälamodet år den fattiges enda och fida
flöd, och ora hän icke dervid vant lig ända 3-
från barnaåldren, burn lungt fknlle icke olyC-
kan tryeka honom? Räkna alla de förlnfler, mot-
gungar och oförråttcr den arbetande och fatti-
garc delcn af Statcns lemmar måflc vidkännas ,

och nndra fedan om hän någon gång drager en
fuck.

Moinen hade nog tiitt fammanllcockat fig,
och flet ömniga regnet, fom begynte bcfvåra,
päminte mig och mit fållikap 5 at föka et fkygd.
Det år annars icke ovanligt, at vid omikiftet af
vÄderlck fe trumpna anfigten, och böra klago-
vifor öfver naturen, fom icke bättie ocli be-
qvåmare anordnat våder och vir.d för de refan-
dc. Detta kommer af altför iiten bekantfkap

mcd
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oritien oth lifvets behof; rnortnö icke dcrl
rnulriä lUmden i lifvet kali i'\ ffijlfått& mcnnifkjatl

mcd ii g fjelf, oth i Uing&bgCt tr. td iine likar.
livad naluien fornekar uti et affeende, enäitel
lion uti et abhet, ctji det tiihöici förnufict at

tiplhma och väljä det. Den recUigJj \'liidon ,

hvara lifngålige n.an utati at fska, feck ujuta,
Var itigch för n;": m c'Kt i.ncdryg ir.an, utan ai'
dön okoiiftlade oeji enkla Ailtnegcft, !<.lll ;<f fax-

lyftnadchs inbilfke bawi få oi'ta föraktas,, ehlirii
den inflohl välimain hyiei det tfdlallc tånkcfätt
och hjettä. Man kali i Capnihg ai defs timgåri-

gc båmta mci iin en mogen' frukt, tv hvem ai me-

la i tilfåile tii erfarenhct och iUtaeaftadga, ari
deffc idoghctens och rediighetens i'6ner; och at

loka nöjct i deias förtroliga fanital, år jngen
lag mihräknihg. Man fkali Stminftcvne idr fak-
ra fmickret, Falfkheien och afvunderi, fotn p!a-
gar förbiUra fa hiåhga fållfkap; mcn glåcljertj
liiheten och karteken födes i tien tarfifga ko-
jan. Vårt lamtal var hvarken . politifkt elier
ISriJl Utan eafaldigt ågnadt at iordbruket och
nahiven. Nöjet af det jag feck liila, var miii

vinning.
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Vie? följande dagens borjan var man fard!g

at fertiatta rcfan. Den tokri; a och rrgnii:; v;1-

dcrlekcn kundc ej frfndra, ut.-m p£fkj-rdnde ;V:*rt-

crn , til fa. myeket häftigafe lart. Sinret vjr ntt

af blotta hoppet lättadt, når yttre cfijcp faktti.
des. Ofta Mg lar hoppet, och f.nnet oroa«, mcn
iribiririingeri gVr ny ffyrka St hoppet- SåluntU
anlånder ti an ge-hom fjclfva Mttens dyfierhet
rträ til fit laiigtade hemvift. Ener midr.atten
btgynte nimmelen kfarna. Endafi et enda tjockt
moln vifle ii'; pS (Idan af liorizonten. tHrrme-
lens evigtlyfande Solar, hufu förviJlade de mi-
nä ögon! huru intogos deffa af I'jerncrnes ma-
jeflåt, och tanken af vordnadsfull beliörtning öf-
vcr vcrldarnas niångd, och Skaparcns eviga o.
mätlighet. Jag behöfde ar, och itke blott en
enda timme at betrakia ciine under, du nndci'-
fulle Väreile', och likvål kunde jag ej bcgripa
dig och din flyrelfe. Lår mig at vörda dig, lär
roig at lefva nöjd. Når jag f?,r båttre lif, få
för du högrc åra. Reclan hade jag kömmit
närä tii Staden. Ur defs torn, fom kan ti
den jämföras n.ed fjelfva Alpifka bergen, bcsrai
tålf flag, tippa hvilka tyftnade» ftVjde. He-
la naturcn läg i dvalan iniöid. Ath måtte du
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åmtna Neftetgal vakna, för at crnottaga niinä
fiukar! och <lu nöjcts irrande barn, behagliga
drOujj fiyg pii clina låtta vingar !

Min refa har uphort. Hamticn år intagen.
Jag fjnker mig da i dit flcöte, tyfia, djupa natt.

Morgonflunden år mödornes, och bekynirens, da
finnet fuftadt vid dc alfvarfamma görotnålen, fkall
erfåtta det flydda fommarnöjet mcd dcm, fom
vetenfkaperne alftra.






