
Kanteletar

Särskilta Sånger.

f l i c k o r s  s å n g e r .

1. Äfvcn  utan så ng förlider tiden.

S å  en gång min m oder sade ,
Varnade min gam la m oder:
”Sjung ej d u , mitt b a rn , så m ycket, 
Toma ord ej qväd, min dotter;
Gyllne åren  så forlida,
Bort den dyra tiden hastar,
Medan s å , mitt b a rn , du sjunger, 
Qväder, a rm a, dina visor.”
Men e j, m oder, må du sd rja ,
Icke k lag a, gam la moder,
Att de gyllne å r  förlida,
Att den dyra tid förspilles,
Medan j a g ,  ett b a rn , så sjunger,
Q vittrar s å ,  ja g  lilla flicka!
Å ren nog ändå förlida,
Bort den dyra liden hastar.
S jöng ja g  ej i mina dagar,
Qvad ja g  ej i all min lifstid,



Gyllne tiden dock förlider, 
Bort den blida dagen flyktar, 
Medan luftens fäglar g läd jas , 
Medan lilla sparfven qvittrar.

S. Sånger ej friare skrämma.

S a  sig somlige väl y ttra ,
En och annan sa förm enar:
”Flicka, skratta  ej så m ycket,
Sjung e j ,  som i kapp du sjöuge;
Ej i kapp du tas till hu stru ,
Ledes ej i kapp till vigsel,
Om man ock i kapp dig fäster,
Om i kapp man äfven friat.
Låter, b a rn , du bli alt sju nga ,
Toma ord att qväda, dotter,
Får en köpm an du bredvid d ig ,
Får en välklädd vid din sida;
Tre begifva sig att fria ,
Fyra jungfrun att begära 
Å t förmögen man till m aka,
Att i rikm ans släde sitta.”
Men så m ycket, gode mcnskor,
Er deröfvcr ej förund ren ,
Om ja g ,  stackars liten , sjunger,
Om ja g ,  arm a flicka, qväder;
Sjöng ju  fordom ock min fader, 
Qvad sin visa då han täljde,
Sjöng också min hulda moder,



Sjöng med ifver vid sin slända, 
Sjöng min syster, sjöng min broder, 
Ja , min broders barn  ock sjöngo. 
Sången friare ej skräm m er,
Om ej annan elak van a,
Om man m akbg, eller m ager,
Eller eljest ä r  eländig.
S jöng ja g  ej i mina dagar,
Lät mig aldrig nä'nsin b ö ra , 
le fnadsåren  dock förlida,
Sköna anletet förfaller,
Fägringen ifrån mig viker,
Hela min gestalt föråldras.

J a g  s j u n g e r ,  s å  l ä n g e  j a g  f ö r m å r .
S ju n g a  vill j a g ,  medan krafter,
Dansa, medan lust ja g  äger;
Kanske ja g  härnäst ej orkar,
Saknar lusten i en fram tid ,
Dä ja g  n ä r  min faders ålder,
Faller af liksom min moder,
S tiger klagande från halm en,
Mödosamt från bädden uppstår,
Och med jem m er från mitt läger —
Då en darrande ja g  blifver,
Måste stöda m ig med käppen,
Halla mig vid bänkens änd a ,
Famla utmed alla knutar.



4. Liten dufva af oss växer.

I i å t  oss, fåglar sm å, nu qvittra, 
Låt oss, unga flickor, sjunga,
Som cn moders barn  vi vore, 
Liksom samma gås oss ho ta t, 
Samma and ur ägget fram kläckt, 
Samma fink i boet a n sa t

L lt o ss, fåg lar sm å , nu qvittra, 
Låt o ss, unga flickor, sjunga: 
Gåsen håller på alt hö tas,
Svanen att till mognad hinna,
Liten and i ljuset kläckes, 
Vattenfågeln bö rja r lefva.

Lät o ss, fåglar sm å, nu qvittra, 
Låt o ss , unga flickor, sjunga:
Liten dufva a f oss växer,
Växer upp till alltför vacker,
Mål för m änga m änners önskan, 
Men bestämd blott för en enda.

Låt o ss, fåg lar sm å, nn qvittra, 
Lät o ss, unga flickor, sjunga:
Nu i brådd stå lyckans säden ,
Nu i blom Kalevas tegar,
Och i ax går kornet redan , 
Ä rterna fä späda skidor.

Må vi, fåglar sm å, nu qv ittra , 
Ma vi, unga flickor, sjunga;
Läf ha r mig min fader gifvit



Tills mitt sjunde a r  ja g  fyller, 
S öndagsaftnarne mig ro a ,
Och vid solnedgången jo llra .

H v a r fö r  s k a ' v i f l i c k o r  s ö r ja.

F lic k o r, hållom oss tillsam m ans,
I en ring  invid hv arand ra ,
Sjungom vackert våra sanger,
Lena Ijude våra toner!
Hvarför ska’ vi flickor sö rja ,
Och beklaga o ss, vi lokor?
Ej som skalt man oss skall fö ra, 
Oss ej taga , sasom landsskatt, 
K opparn ju  soin skatt man förer, 
Skinn a f ikorn såsom landsskatt.

Flickor, hallom oss tillsammans,
I en ring  invid hvarandra,
Sjungom så som det sig höfves, 
Ma på skickligt vis vi dansa: 
Vackra gossar se det gerna,
De oss kura derpä lyssna,
Stå der ute bakom dörren ,
Hvar med hatten under arm en, 
Våga ej i stugan kom m a,
Icke träda inom rum m et,
Sådant nog de gam la varsna ,
De med krum tna käftar märka.
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« .  H ä r  d e  s e d i g a  s e s  d a n s a .
H ä r  de sediga ses dansa ,
Och de glädtiga sig svänga,
Med så ståtliga gestalter,
Och med anleten så stolta;} 
Skaparen oss växten gifvit,
Gud oss anletet har form at, 
Skaparn skapat ädla växten, 
Herren skönheten har bildat.

H är de sediga ses dansa,
Och de glädtiga sig svänga,
Böja sm idigt sina kroppar,
Föra skickligt sina fotter 
Efter unga m änners sinne,
Såsom fästmäns hjcrtan önska; 
Hågen väcks hos unga m änner, 
Fästmäns bjertan börja låga.

7. Ändå se’n då, om Jag sjunger.

Ä ndå se’n d ä , om ja g  sjunger,
Hvad betyder, om ja g  dansar,
Ingen sväger aerom  fragar,
Ingen svärfar det bekym rar,
Ej en svägerska för flickor,
Svärmor ej för gum m or näm ner; 
Svågern klofvar ja g  'id  tröskeln . 
Svägerskan i byn ja g  gifter,
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Matar vargen med min svärmor,
Björnen med min svärfar föder. *)

§. Godt budskap för min moder.

I c k e  heller hit ja g  kom m it,
Hit ej kom m it, h it ej ham nat,
För att dväljas fä i knuten,
Att i vrå’rna mulen sitta;
Jag till fröjd för m enskor kom m it, 
Till det unga folkets glädje.

Pris må ske den gode Guden,
Jag en fröjdfull afton ägde,
Och en helgdag rik pa glädje;
11 varken har ja g  vräkts i knuten 
Eller uti vraYna stökat,
Alltid dansade ja g  skickligt,
Svängde kring mig midt på golfvet.

Kommer ja g  till m odershem m et,
Får min m or en fröjdfull tidning,
Blir min fäder glad i håg en ,
Öfver denna flickas sånger,
Hennes färdighet att dansa,
Hur ja g  med förstånd har sjungit, 
Hur ja g  alltid dansat skickligt.

*•) Anm. Hiirmed uttryckcs, att hon icke äger någon af 
de nämnda anförvandterna.



I lv a d  gö r er så so rg sna , gossar?
Är det det e r gö r så so rg sn a ,
Att så sm å ä r’ våra flickor,
Späda och till växten ko rta?
Är’ de sm a , så ä r’ de raka,
Är’ de k o rta , tvä de ko sta ;
Fram den lilla der sig sticker,
Hvar den sto ra än sig vänder.
Nog en gäng ock vära jun g fru r,
Dessa späda, korta  flickor,
Lära sig att tvätta stugan ,
Och att sopa ren sin trap p a ,
Alt de breda tiljor städa,
Golfven skölja af med vatten.

Nu vi icke äro kända,
Vandra här som andra under;
När ett annat ä r  dock kom m er,
A nnat, och jem väl ett bä ttre ,
|)å  vi blifva såsom äpplen ,
Då vi vandra blomm or lika,
Synas på var väg som sm ultron, 
Skym ta fram  som röda hallon,
G å, de bästa uti skocken,
Uti flickors svärm de längsta,
Som de hvitaste bland qvinnor,
Stoltaste i hela hopen.

H vad g ö r  e r  så sorgsna , gossar?



IO . D en  g od a  qvinnans dotter.

M ån en  må man icke m ana,
Icke heller solen lä ra ,
Jungfrun icke undervisa,
Dottren till den goda qvinnan. 
Medan sländorna vi vrida,
Och på tottarna vi hö ja ,
Låt oss välsnodt lingarn sp inna, 
Jemn och välsnodd tvinna träden , 
Garnet m jukt u r ullen d raga ,
Löst och lockcrt ullgarn sp inna; 
Låt oss kasta del på härfträ’t ,  
Skyndsam t det pä knaggen hänga, 
Hoppa upp i väfstoln sedan ,
Hålla flitigt fast i klofvan.
Gällt skall dä vår väfskcd ljuda, 
Hastigt fram vår spole ha lka , 
Ljudet ut i byn skall hö ras, 
Väfskeds-prasslandet till granngäfn . 
Gummorna de derom spörja, 
Qvinnorna i byn de fråga:
”Hvem nu häller på att väfva?” 
Svarar då helt visst min m oder: 
”Nu mitt eget gullbarn väfver,
H on, mitt lilla h jc rta , bullrar.” 
”Slog det lyckor uti väfven,
Släppte skeden sina tonar?”
”Ej det lyckor slog i väfven, 
Skeden inga tenar släppte;
Ar som manens dotter väfvit,



Som om solens jungfru spunnit, 
Karlavagnens flicka g jo rt det, 
S tjernans dotter det fulländat.”

11. Flickornas goda lycka.

Ö le t  har ett gynnsam t öde,
Drickes fast man icke törstar, 
Flickors lycka ä r ej säm re, 
O förtänkt de blifva gifta ,
Blott man tro r  dem goda blifva,
Och förm ärker att de duga;
När man se r dem kunna knyppla. 
Vet dem kunniga att sticka, 
Skickliga att spinna g a rn e t, 
Väfnaden tillsamm an väfva.

Och livad felas väl oss jungfru r, 
E ller ock ju s t denna flicka?
När ja g  vet förståndigt lefva,
Växer upp i goda seder,
Ryktet ut i byn då sp rides,
Bädskap till den andra gärden,
Och till g ranngåfn  blir ja g  bortg ift, 
Förd a f fästman till min hem jord, 
Invid egen åkerlinda,
Der min faders fönster synas.

Och hvad felas väl oss jungfru r, 
Eller ock ju s t denna flicka?
Giftes jag  ej bort till g rann gäfn ,
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Blir ja g  icke bortförd läng re ,
Är ja g  ulan, all min lefnad,
Såsom flicka, hos min fader.
Lugnt ä r  såsom flicka lefva,
Jungfru vara ä r så vackert,
Dä bchöfver man ej stam pa,
Ej ha värd oin mannens kläder.

( I

12. D e  tre vackra.

T v c n n e  vackra ting h a r  som m arn: 
T räd som löfvas, gräs som grönskar, 
Och ja g  sjelf ä r  snart det tred je ,
Jag ä r sjelf ett löf, som fläktar,
Sjelf en blom m a, som bem ärkes,
Är ett g rässtrå  sjelf, som svigtar. 
Men ja g  vårdar mig allsicke —
Jag , ett herrlig t s trå ,  att sv igta,
Jag , en blomma sk ö n , att synas, 
Ja g , ett älskligt löf, att fläkta;
O nda känna ej den goda,
Icke fulingen den sköna, 
Näfverskodde ej den väna,
Pösmundt ej en rosenkindad.

13. EJ Karelens gåfvor passa.

H ä r  i denna by ej finnes,
Hvarken hörs det a f i denna,
Eller i ännu en annan ,



Ej en gång uti en tred je,
Sådan m an , i våra länder, 
i det herrliga K arelen,
Hvilkens ringar skulle passa 
Och hvars bröstkors skulle duga 
Lppä denna skönhets finger,
Lppä bröstet a f den stolta.
Den mig bortför ä r i E stland,
Den som får m ig , bort om Savo,
Gäfvobringaren i A bo ,
liti YViborg den som ta r mig.

15. M ig  e n  s t a d i g  m a n  j a g  ö n s k a r .
J a g ,  den sm ärta , aktar icke,
Bryr mig ej om alla slarfvar,
Dessa stackare till gossar,
Dessa hundar från min hemby,
Valparne ifrån mitt grannskap.
Mig cn stadig man ja g  önskar 
Vid min sedesamma s id a ,
Bredvid m ig en hurtig  gosse,
Och en fager, som mig följer,
Och en frodig vid min sida.
Men nu lem nar denna flicka,
Lem nar säkert, som ja g  säger,
Mången friare a tt sö rja ,
Mången gosse i bekymmer.
Koilercs förnäma fästm an,
Tokrajärvis istertrutar,



Lylyvaaras korta knubbar, 
Kirvesvaaras båla karlar, 
Sonkajas beröm da gossar.

16. Värd en bättre man.

I n g e n  tvingar denna flicka 
I en dåligt fogad släde,
Uppå sm utsbetäckta bo tten,
Till de fa t, den arm e räcker,
Till den m at, som tiggarn kokar, 
Den sin m at med stafven sam lar, 
T igger födan , stödd mot käppen. 
Nog man får a f denna flicka,
F år af denna lilla jungfru  
Värdig maka å t en bä ttre,
H ustru för en m era stå tlig ,
Vid en rikare att ställas,
Och invid en m era frodig, 
Ungmor för ett bättre hem m an, 
P rydligare slädes fy lln a d ,—
Af en frodig man att hem tas, 
Föras a f en kraftfull m ake,
Bort till stugor, sa lar lika,
Gårdar, prydliga och rena.

11. Tvingas ej i drängars släde.

I c k e  nödgas denna flicka 
l cn vräklings famn sig kasta ,



Vid en dålig drang i släden,
Ej i nagon dagkarls a rm ar; 
Skall ännu for denna flicka, 
Skall för denna blyga dufva 
Gå en häst oin tusen daler.
Med en hundra dalers sadel, 
Lokans m änga färger lysa,
Ha fram en brokig släde.

Skola än ät denna flicka,
Just at denna blyga dufva, 
Skänker under täflan bringas, 
Dyra silfret, sa det klingar; 
Ringen hemtas ifrån A bo , 
Bröstkors ifrån Riga staden.

Skall ännu för denna flicka, 
Skall för denna blyga dufva 
Slägten stora bägarn töm m a, 
Slägten bägarn , fadrcn stopet, 
Egen m oder silfverskålen,
Och min broder gyllne k o p p en , 
Brudens tärna kannan lu ta , 
Granna bägaren min syssling.

18. När denna dufva förkommer.

I lv e m  lär här väl sedan k u ltra ,
Röra tungan till ett qväde,
Här på denna höjdens toppar, 
lippå denna åsens skullror,
När ej denna dufva finnes,



Denna fagcl liar förkom mit, 
Den min m oder bar, förvillats, 
Detta röda lingon saknas.

När ej finnes denna dufva, 
Denna fagel liar förkom mit,
Då skall golfvet sakna qvasten, 
Tvaga ej i baljan finnas; 
Svartna skola stopets ö ron , 
Tjockna äfven bägarns bräddar. 
När ej finnes denna dufva, 
Denna fågel bort sig svingat, 
Då skall denna höjd försvinna, 
Denna borg  från stället rö ras , 
Här förbi skall vägen ledas, 
Rödjas nedanförc stranden.

När ej finnes denna dufva, 
Och när detta lingon saknas. 
Och ja g  dör, beröm da flicka, 
Glänsande metall försvinner; 
Lemnas friarne att sö rja , 
M ännerna i sinnesoro, 
Skäggbcprydde i bekymmer, 
Hattförsedde män i saknad.

19. Hvardera finnas.

S å  i mängd det finnes gossar, 
Som det finnes svarta grisar, 
Svin med vintcrragg pä ryggen. 
Gossar så i mängd det finnes,



Som pä kärre t finnas grodor, 
Qvidande nä r man dem tram par.

Flickor å ter lika m ånga,
Som på m arken finnas sm ultron, 
Röda blommor uppå lindan. 
Flickor finnas lika m ånga,
Som i staden finnas dufvor, 
Hämplingar uppå ett hampland.

20 . Olika kyrkogång.

I lö r e s  ljud u r läderkängor, 
Knarrande a f  öfverlädren:
Flickor komma dä till kyrkan, 
Gå med lätta steg till läk ta rn , 
Rifva barm en upp med b rådska, 
Och u r  gömmet boken tag a , 
Hvarur psalm er skola sjungas, 
Läsas vackra kyrkoböner.

Höres ljud u r  näfvertossor, 
Slamm er u taf näfverskodda: 
Gossar komma då till ky rkan, 
Stoja fram på kyrkobacken , —  
Brännvinsläckaren i fam nen,
Och ett ölstop under arm en; 
Boken ha de ej i sinnet,
Icke prestcns bästa varning. 
(Flickor ligga dem i hågen , 
Kytta uti deras h jertan .)
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21. Går ej till Matts.

R o p  man hörde ifrån tåge t,
Icke vanligt skri frän backen;
Modren anade en fästm an,
En som fästningsgåfvor bringar, 
Dottrcn tro r  det qvigan vara ,
Blott en k o , som så höre låta.
Gick hon sedan för att skåda,
För att skåda, för att hö ra ,
Hvad för skri det var på backen, 
Hvad ovanligt rop i tåget.
Matts det var, som skrek på backen, 
Penttinen i furuskogen.

Modren varnade och lärde:
”Ej förkaste du den gode!
Godt ej gjordes att förkastas,
Herrans guld ej att förspillas.” —
”Ej i sann ing , arm a moder,
Du förskjutc denna flicka,
Ej ditt barn å t Matts du gifve,
Ej med Penttinen förene.
Jag  till Matts m ig ej begifver,
Blir hos Penttinen ej husvarm ;
Låg för Matts ä r  ja g  till växten,
Och för Penttinen för liten,
Ollis del ja g  måste blifva,
Är för Paavonen den bästa."
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2 2 , Icke går jag till de onda.

I c k e  gå r ja g  till de onda,
Går ej till de dummas stugor,
Icke till de m örka sjöar,
Blir ej k ä r  i gyttjestränder,
G år ej i ett uselt pö rte ,
Ej förbi ett stö rre  hemman.
Vill ej kyssa sådan lastm an ,
Som ä r  alltför dum till up psy n ,
Ilclt förtärd och tunn om hakan ,
Och af glesa tänder vanställd;
Som ej ä r  en strålrik  stjerna ,
Ej en vacker m orgonrodnad.
Han till dum ha r blifvit vaggad,
Och till sned dcrjem te lindad,
Af en dum , som illa vaggat,
En som ej förstått att linda.
När en gång  han kom i stugan,
Kom han så  som tobaksröken, 
Luktade som m alörts-ängan.
Bättre ä r  att ja g  förblifver,
Ljufligare ä r  att dröja 
Vid de sandbetäckta stränder,
Der sig fisken plägar sam la,
Än i dumma fästmans sköte ,
1 den sneda mannens arm ar.



33. D en  i  sitt h op p bed ra ga n.

P is k ens smäll från kärrc i hördes, 
Slädens gnissel ifrän stranden, 
Fimmelstångens ljud från vägen , 
Hästens gnäggande från gården.
Nu min vän ja g  trodde komma, 
Och med gny min ljufve färdas, 
Mig min vackra gosse m öta, 
Ä kande min älskling nalkas, 
Synlig bli i m ärdskinnsm össa,
Yfva sig i bräm a f  räfskinn.

Men ej kom den kände vännen, 
Icke for med gny den ljufve,
Var min älskling e j ,  som åk te , 
Icke mötte mig den sk öne ,
Yfdes ej i bräm  af räfskinn, 
Syntes ej i märdskinnsm össa.
Kom den der, cn knapp i värde, 
V ankar fram en sådan nystfot —  
Hufvudet i näfvcrm össa,
Kroppen i en tallbarksskjorta; 
Furu-byxor uppå benen,
Plagg af trä  om kring hans länder.

24. Ej jag  vå rdar mig om slarfvar.

I n g e n  na rr ja g  ä r  att na rra s ,
Ingen fågel till a tt plockas,
Ingen fjolla att bedragas,
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Ej en fåne, för att lockas,
Ej nog svag att dras från fållen. 
Nog det finns i denna ficka 
Ock för bättre man en m aka, 
Som en bättres vantar stickar, 
Sk jorto r ä t en bättre lagar, 
Spinner för en högre ansedd, 
F ör en m era frägdad väfver;
Ej å t dig med söndrig slida, 
Söndrig slida, trasig  ficka,
Dig med tiolappig m össa, 
H undralappig hufvudbonad.

Ej ja g  värdar m ig om slarfvar, 
Ej om slarfvar, ej om gäckar. 
Mig en stadig man ja g  önskar 
Vid min sedesamma sida,
En med mera statlig skapnad 
För min egen stolta skapnad,
En med mera fagert anlet 
För mitt eget sköna anlet.

25. Hvad kringvankar du , du lede.

H v a d  kringvankar d u , du lede,
Springer hit och dit, din snäppa,
Frågar efter våra flickor,
Spörjer om de gördelprydda?
Gruset skram lar i din ficka,
1 ditt skörte sanden ljuder,
I din pu ng , du öfversedde,



l din ficka, penninglöse.
Hur fördref du denna sommar,
Hvad har vintern om du sysslat,
Då en slant du ej förvärfvat,
Ej en fattig styfver skaffat,
För att fria till en ju n g fru ,
Hemta härifrån en flicka?
Sommarn om du låg på backen,
Vintrcn på din bädd af hudar.
Sök dig nu a f träd  en m aka,
Sök bland asparna en jun g fru ,
Flicka ifrån furuskogen,
Och bland tallarna en fästmö.
Sök ej hä r bland våra flickor,
Gärdens vidtomtalta blommor,
Ej från denna s lä g t, den s to ra ,
Denna vidtutbredda skyldskap.
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26. Brud ej sök dig med en hjerpe.

B r u d  ej sök dig med en h jerpe,
Med en ikorn ej en fästm ö,
Gä med koppar ej att välja ,
Ej med tenn att efterfråga!
För en h jerp  du får en lä tting ,
För en ikorn blott en nyckfull,
En som talar lögn, för kopparn ,
En som löper k rin g , för tennet.
Sök med gull å t dig en m aka,
Och med silfvcr efter fästm ö,



Henne gö r med ring bevägen, 
Tag med silkesband till fånga; 
Friigdad man med guldel friar, 
Går med silfver att sig gifta, 
Flickan gö r med ring bevägen, 
Och med silkesdukar binder.

27. Olika hem.

D u m m e , hvem har h it dig visat, 
T ölp , hu r hittade du vägen 
Hit till detta hem , sä frägdadt, 
Hit till denna vackra gå rd en ?
När till detta hem du komm er, 
T räder inom gårdens stängsel, 
H um melklasar ses på gården , 
Stek-os kännes ut på backen.
Men hur ä r  det der du föddes,
I din hem gård , usla gosse?
När en gång förbi ja g  res te , 
Följde vägen under fönstre t,
Utan siarkonst ja g  m ärk te ,
Såg ock utan Lappars visdom 
Taken lika vilddjursfällor, 
Visthusen som gärdselstaplar; 
Värden ryggen vändt åt hem met, 
Ryggen äfven lyckan vändt det: 
På sex stö ttor hvilar stugan,
Uppå sju pa r gärdsgärdsstörar, 
Å tta stänger upp den höllo.



När ja g  skådar in i stugan, 
Skallrar missne under spiseln, 
S lam rar barken uppå sp arren , 
Bröd som m urkct träd pä bordet, 
Stampad halm i degen blandad.

31. Någon har jag  i milt sinne.

JVågon ha r ja g  i mitt sinne,
Bär mitt åkerbär i h je rta t,
Hyser liten älsklingsfågel,
Har uti min vård en blåand,
Han i mig sig har förälskat,
Jag i honom mig förälskat;
Han har g lada, sköna ögon ,
Jag igen ett smultet hjerta.
Han mig icke öfvergifvit,
Icke heller ensam lemnat;
Till sin egen han mig tagit,
Mig sin älskade han kalla t,
Till sin skönaste mig utsett.
Så vid honom fäst ja g  hänger,
Så ja g  hänger, så ja g  sväfvar,
Som på löfvig qvist en fågel,
Ikorn uppa granens grenar.

32. Ej jag  lemnar den jag  ä lskar.

M ycket lofvade mig presten,
Prestfrun lofvade än  m era,
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Sm ör alt ä ta  hela å re t,
Fisk, helt färsk , det andra å re t, 
Lofvade mig goda k jo rtlar,
Linnen af det hästa slaget;
Bad mig öfvergc min älskling, 
Glömma bort den ja g  ha r kä ras t, 
Och att aldrig honom h ö ra ,
Ej min hela lifstid skåda.
Men ja g  lemnar ej min älskling, 
Glömmer ej den ja g  ha r kä ras t, 
F ö rr ja g  lem nar hcrrskapsm aten, 
S tekarna på prestgåfn  glömm er, 
Lem nar deras vackra k jo rtlar, 
Linnena a f bästa slaget,
Än mitt h jertekorn ja g  lem nar, 
Skiljs vid den som m ig ä r  kärast, 
Den ja g  lockade om som m arn,
Den ja g  under vintern tämde.

33. Svart för andra, god för mig.

M ån g e n  rik mans son väl ofta 
Yfves öfver rika hem m et,
För sin skyldskap sig fö rhäfrer; 
Stackars gosse , du ä r  fattig ,
Yfves icke öfver hem m et,
F ör din slägt dig ej förhäfver.
Mången väl dig m örklätt kallar,
G ör dig till en kolad stubbe,
Och förtalar dig , som elak ,
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Anser dig fö r ganska enkel;
Ma för andra m örk du vara,
Är för mig dock god och vacker, 
Ljuf som honing i m itt tycke,
Ljus som sm ör i mina ögon.

Om du mörkliitt ä r, min egen , 
Har du je rnets fä rg , min älskling, 
Anse andra dig för enkel,
Hålla för en sotig stubbe;
Vänd da ryggen mot de and ra , 
Rygg mot dem , mot mig ditt an let, 
Kanske kunde, arm a flicka,
Med en sk jorta ja g  dig p ryd a ,
Med en halsduk dig försköna, 
Vadorna med svickelstrumpor, 
Händerna med granna vantar,
Och med sammet lena håret.

34, Denne man ä r gjord af honing.
D e n n e  man ä r  gjo rd  a f honing,
Han a f socker bildad blifvit,
Munnen att behagligt sjunga ,
Fotterna att skickligt dansa.
Tvätta synet, släta  h å re t,
Kamma hvad af hatten göm m es;
Till mitt hem du sen må kom m a,
Och begära denna flicka 
Allra först utaf min m oder:
”Gumma lemna du din dotter

3

I
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Åt den duglige till m aka,
A t en sådan ståtlig fästm an,
Jag som blifvit gjord af honing,
Jag , en man a f socker bildad.”

35. Om blott tvenne finge råda.

K .o m  nu , kom nu , du min älskliug , 
Fästman du , i blåa strum por,
Du min hä lft, med röda kinder,
H är ä r  ju  din unga flicka, 
kom  dock att på henne hälsa ,
Kom om natten , men helt ensam ,
Alt på isen spår ej m ärkas,
Ej på halkan fjät af foten.

' Om blott spår på isen blefve,
Fjät af foten uppå halkan,
Det min m oder blefve varse,
Och min fader sällsamt funne,
Och min broder skulle vredgas,
Egen syster sig förundra.
Fadren lifvet a f m ig toge 
Och mitt lmfvud modren klyfde, 
Brödren skulle tappa blodet,
Systern ögat u r  mig rifva.
Kom nu , kom n u , du min älskling, 
Här ä r  ju  din unga flicka;
Lätt det ginge an att kyssas,
Om blott tvcnne finge råda.



I4 o m  nu , kom n u , du min älskling 
Gosse du , med röda kinder,
Skåda dock på denna flicka:
Dufva nog af henne växer,
S nart en svan a f  henne blifvcr,
Och en vacker and sig bildar.

Skaffa skottspole, min fästman, 
Krokigt klappträd ifrån skogen,
Bila det vid ledets öppning,
Yxa det på stubbens änd a,
Hemta så ät denna flicka,
Gör för denna fågel passligt. 
Jungfrun sedan för till stranden,
Och till tvätten åtfölj flickan —  
Snart ä r  skjortan fri från lappar, 
Linnet ifrån traso r renad t;
D eraf vet du gift dig vara,
Och i äkta ståndet kommen.

36 . Skåda dock  på  den n a  flicka

37. Nät må friare vä l komma.

Hilär må friare väl kom m a,
När de gerna sedda gäster,
När ett efterlängtadt frem m an?
Den med krusigt hä r om freda’n , 
Den, hvars här ä r rak t, om lördag; 
Men min egen ljufva älskling,
Han om helgedagcn komm er.
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Hvar skall väl man ta emot dem ? 
Den med krusigt hår i pö rte t,
D en, hvars hår ä r ra k i, i farstun ;
Men min egen ljufva älskling ,
Han skall tas emot på gården.

Hvad alt äta skall dem gifvas?
Bröd åt den , hvars h å r  ä r  krusig t, 
Fiskpirog å t den med rakt h å r;
Ä t min egen ljufva älskling ,
Honom gifvas hvetesemlor.

Hvad till dricka skall dem gifvas?
Å t krushufvudet en rofdryck,
K vas åt den med raka h å re t;
Å t min egen ljufva älskling ,
Honom gifves öl att dricka.

Hvart till sängs de skola föras?
D en , med krusigt hår, till pö rte t,
D en, hvars hår ä r ra k t ,  till farstun ; 
Men min egen ljufva älskling 
Skall till bodan beledsagas.

Hvad skall man till bädd dem gifva? 
D en , hvars hå r ä r  k rus ig t, kläder, 
D en, med raka håret, bolster;
Men min egen ljufva älskling,
Honom gifvas silkeskuddar.

Jag sjelf den röd lä tta ,
Jag sjelf den hvitlätta,
Jag  den sköna , ja g  den väna,
Vid min älsklings sida.
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38. Jag  täcktes ej neka.

J u le n  hotade alt kom m a,
Staffan nära var för handen,
Jag en tunna öl m ig bryggde, 
Fick halfannat käril päfyld t; 
Väntade den käres h itfard , 
Hoppades den ljufves ankomst 
Till förplägning och till nö je ,
Och till helgens kräsligheter.
Men den väntade ej ankom , 
Älsklingen han syntes icke.
Kom en slarf, den ingen bjudit, 
S tackare , den ingen vän tat, 
Kunde nog mitt öl han dricka, 
Äta hvad för helgen lillredts —  
Och ja g  nödgades ju  gifva,
Och ja g  täcktes ju  ej neka.

39 . Hvad vill väl min sång betyda.

F ö r r  i barnaåren sjöng ja g ,
Talte, oförsländig, m ycket,
Gladde fåglarna i luften,
Var ett tidsfördrif för svalan;
Nu ja g  sjunger e j, och kan e j,
T alar också icke mycket.
Och livad vill min säng betyda,
Hvad den arm a flickans qvilter.
M unnen slå r blott upp i blåsor,
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Tungan af min sång  fö rsto res , 
Och den käre hö r dock icke,
Ej på mig den hulde lyssnar; 
Mig en annan vän blott åhör, 
Blott en okänd på mig lyssnar. 
Här en älskling ja g  ej äger,
Icke här på denna stranden,
Ej på denna trak t en m ake;
A t  helt annat häll min älskling, 
Längre bo rt min egen finnes, 
L är sig känna vindens vägar, 
Och att gifva akt på storm en. 
Ditåt ju  min egen finnes,
A t den sidan ä r  min m ake, 
Bortom böljorna i f jerran , 
Bortom fjärdens blåa ryggar.

40. Hvi ej sjunger sköna munnen.
H v i ej sjunger sköna m unnen,
H varför vill ej tungan rö ras?
D erför’ sköna mun ej sjunger,
D crför’ vill ej tungan rö ras ,
Att den älskade ä r fjerran ,
Bort i andra land mitt sm ultron,
Stadd pä vandringar den blide,
Ut k ring  verlden g å r  den ljufve.
Fältet m orgonrodnan saknar,
Och hans blida anlct’ sveden;
Kom till fältet m orgonrodnan,
Blida anletet till sveden,



Efter tjäderns håg det vore, 
Efter denna hjcrpcs sinne;
Dä min mun ock skulle qväda, 
Och min tunga villigt röras —  
Munnen ljufva orden sjunga, 
Och med kraft sig tungan röra.

41. Till min vän ej rösten höres.

S ju n g e r  ej i mitt bekymm er,
Qväder ej i mina sorger,
Kan ej fröjdas i min m otgång,
I min gräm else ej glädjas.
Hvad betyder, om ja g  sjunger,
Och hvad båtar, om ja g  qväder, 
S jöng ja g  ock i alla dälder,
Klagade på alla höjder,
Qvad ja g  än pä kärrens kanter, 
S jöng i hvarje granskog sorgligt; 
Fåfängt dock min mun ja g  nöter, 
Fogar mina ord förgäfvcs —
Till min vän ej rösten hö res ,
Ej min klagan till min älskling. 
G ranarna väl på m ig h ö ra ,
Furuns g renar på mig lyssna,
G ranen kallar m ig sin kä ra ,
Alen mig sin älskling näm ner,
Kärrets tallar mig sin b låand ,
Och sin ljufva svedens bjö rkar.
Jag mot granen mig ej böjer,



Vänder hufvu’t ej för tallen ,
Räcker munnen ej å t a len ,
Handen ej ä t björken sträcker;
Men 0111 lian den käre kom m e, 
Skulle fram min älskling träd a , 
Honom kunde munnen räck as, 
Anletet mot honom vändas,
Honom dugde ta i handen.
Han h a r mun som skira sm öret, 
Tvenne läppar uiaf honing,
Skägg han har a f spritadt siden, 
Hakans prydnad len som sannnet; 
Solen i lians ögon lyser,
Månen uppå ögonbrynen ,
Himlens stjernor pä lians axel, 
Karlavagnen på lians skuldra.
Skön han är, n ä r  fram han träder, 
Alltför ståtlig , der han vandrar; 
Tusen gaf ja g  för hans ankom st, 
För hans steg en väldig sum m a, 
Blåa sedeln för hans fotspår,
Röda för ett fjät af foten.

42. Långt, långt bort min egen finnes.

E j  ja g  hade skäl alt sjunga,
Borde ej det m insta frö jdas,
Ut på färder ä r  min kä re ,
Och på vandring min förtrogne,
Den ja g  älskar, stadd på resor,



Vidt om kring den blide tågar. 
L ångt, långt bort min egen finnes, 
I ett annat land mitt sm ultron, 
Liten m an , med håret lockigt, 
Kortväxt man i granna stöflar, 
Bortom tio byars gränso r,
Bakom hundra byavägar;
På en dag ej vinden hunne,
Fogcln flöge ej på tvenne.

Vinden fortfar nog att kom m a, 
Äfven fågeln ser man flyga,
Jag  ej känner vindens tanke, 
Vindens ta n k e , fagelspråket;
Men om min förtrogne kom m e,
Om min älskling åter syntes, 
Honom ja g  af gången kände,
Anade ja g  till a f s te g e n ,
Af den unga fotens hö jn in g ,
Af den svarta strum pans sk iftn ing, 
Gängen a f de lätta sk orna , 
Susningen a f fina skörtet.
Jag en verst mot honom sp ru nge , 
Tvenne verst ja g  skulle hoppa,
För att rifva gärdsgåfn  lä g re , 
B roarna i ordning stä lla ,
Att för honom leden öppna, 
Grindarna vidöppna ställa.
Sedan fattade ja g  handen,
Läge ock en orm i handen;
Skulle honom munnen räcka ,



Vore ock hans mun i vargblod;
Sloge arm arne om halsen ,
Sutte döden sjelf vid halsen;'
Slöte mig intill hans sida,
Vore full a f blod hans sida.

43. Om min ä lskling skulle komma.

O m  min älskling skulle kom m a,
Skulle nu min dyre nalkas,
Honom ja g  pä gången kände,
Gissade mig till af stegen ,
Vore ock en verst han hädan ,
Eller äfven bortom tvenne.
Såsom  dimma ut ja g  g inge,
Komme såsom  rök på  gä rden ,
Skulle såsom gnistan ila ,
Röras fladdrande som lågan;
Lätt ja g  ginge till hans sida,
Smöge mig sen fram till munnen.
Nog ja g  honom handen gåfve,
Vore ock en orm i handen;
Nog ja g  munnen skulle räck a ,
Vore ock förderf för m unnen;
Nog ja g  fattade om halsen ,
Sutte döden ock på halsen;
Nog ja g  mig till sidan sm öge,
Vore full a f blod oek sidan.
Men ej har min dyre älskling,
Har ej vargens blod på m unnen,



Orm fett ej på sina händer,
Dödens smitta ej på halsen ; 
Sm örets mildhet äger m unnen ,
Och hans läppar honungs sötm a, 
Ren som guld ä r  sköna handen , 
Halsen sm ärt som ljungens stängel.

44. Om jag  ä gde fågelns vingar.

S k a p a re , när du m ig skapte,
O! att ja g  ej blef en fågel,
För att höja mig som örnen ,
Sväfva fram som fågeln sväfvar!
Om en fågels flygt ja g  finge,
Kunde högt som örnen sväfva,
Fick ja g  af en vildgås vingar, 
T ranans sätt att kunna färdas; 
V ingarna ja g  dä försök te,
Skulle flyga, skulle ila —
Till min käres land ja g  fo re ,
Flöge till min älsklings boning. 
Rastlöst fram ja g  skulle sväfva,
Utan nattqvarter på färden,
Utan att i trädet s itta ,
Stadna hvilande på qvisten;
Hafven hindrade mig icke ,
Ingen hafsfjärd stängde vägen.
Ville ej om qvällen ä ta ,
Ej på morgonstunden heller,
Lätt min frukost bort ja g  g löm de,



Dröjde jag  ock hela veckan;
Mig den käres hogkomst födde, 
QväUsvard mig hans skönhet redde, 
Väna anletet m ig närde,
Och behaget gaf mig frukost.

45. Arma, jag min ä lskling sörjer.

E j  min faders hem ja g  sö ije r,
S aknar ej min moders hydda,
Men min dyre vän ja g  sö rjer,
Saknar, a rm a, den ja g  älskar.
Hvar kan väl min älskling vara,
Hvar den dvre vännen d rö ja?
Ej mitt Öga honom skådat,
Alltse’n skeppet for från viken,
Skeppet som min älsklig förde ,
Bar frän hem met långt min sk öne , 
Öfver blåa fjärdens vågor,
V ågor hvilka väldigt brusa;
Dit den arm as röst ej h ö res ,
Frän den uslas b röst ej ropet,
Hur ja g  ropar, hur ja g  skriker,
Mig beklagar nu och jem rar.
Förlig vind o Gud fö rläna,
Eller spegellugnt gö r vattnet,
Sä att ej den stackars gossen 
Mätte sina fingrar n ö ta ,
F ingrar, da han ro r  förgäfves,
Händer, dä han vattnet hvälfver.
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Se’n när hit igen han kommer, 
Å tervänder till sin hem bygd,
Må då H erren rena stranden,
Ge ett storm fritt Iandningsställe, 
Att han utan bugter fram ror, 
Hittar fram den rätta vägen.

46 . Gör förbund, du lilla  fågel.

I Iv a r  kan nu min älskling finnas,
Uti hvilket land mitt sm ultron,
Monn på landet eller liafvct,
Uppå stora öppna hafvet,
Eller på en kust i Sverge,
Uti något sund i Tyskland,
Eller ock i Danska kriget,
1 den fasansfulla striden,
Der man vadar fram i blodet,
Går till knäna i det rö d a?

0  hvem förde bud till honom ,
Hvem nu kunde fram det bringa,
Innan det bekym rar and ra ,
Gummorna min sorg  förnim m a? —
G ör förbund, du lilla fågel,
Slut ett tyst fö rdrag , du sköna ,
Skynda m å vi med förbundet,
Hemligen vårt aftal träffa ,
Sä att andra det ej veta,
Ingen annan det förm ärker.

d



Jag ditt bo vill troget vårda, 
Skaffa mat åt dina ungar,
Och du flyger under tiden, 
B ringar budskap till det landet, 
Der den gyllne vännen lyssnar, 
Der den prydligt skodde väntar.

Ej förm år du , lilla fagel,
Kan ej öfver hafven färdas; 
H astigt tröttas ut en liten,
Snart den späda mister andan.
0  alt vinden "j begriper,
Vårens vind ej tunga äger,
Den då kunde budskap b ä ra , 
T idningarna med sig b ringa ; 
Förde budskap fram och ä ter, 
Ilade med orden hastigt 
Mellan tvenne trogna vänner,
Att a f tvenne kära höras.

47. Bort i k r i e t  ä r min fästman.

A n d ra  ha sin fästman hem m a,
Min ä r  borta ut i kriget,
Den med krusigt hä r pä färder,
Den ljuslockige pä vandring,
Vid Turkiets landam ären,
Der vid Turkens usla gränsor.
Der en m or ej honom närer,
Finska systern icke sm eker,
Ej den Finska flickan kysser;



Blanka svärdet honom sm eker, 
Hvassa sabeln der omfamnar, 
Krigskanoncn räcker munnen.

Ve dock mig förlåtna flicka,
Att min fästman ä r  i kriget,
Bort i k rig  min dyre fästm an,
Den ja g  sörjt och den ja g  saknat, 
Den en lifstid lång ja g  väntat! 
Hemma tänkte han sig gifta, 
Bröllop ställa till vid påsken;
Men han gifte sig ej hem m a,
Fick ej bröllop uti Finland,
På ett stridsfält blef hans bröllop, 
Vigseln i en fremlings hemvist,
På den store herrens gårdsp lan ,
I en liten herres boning —  
H edningarnas käpp var presten, 
Andras öfvermagt fö renarn ,
Raka svärdet vigselringen,
Och geväret hulda fästmön.

48. Kom i morgon hem min älskling

G ö k e n  galar, fågeln sjunger,
Men min älskling hö r ja g  icke;
Ut på resor ä r  den kä re ,
Stadd på vandringar den ljufve, 
Idkar handel i Karelen,
Vill oss mat från Savo sam la, 
SkafTa bröd åt oss från Å bo ,



Samlar kronans skatt från W iborg. 
Kom min älskling, kom från Å bo , 
Skynda ljufve snart från W iborg, 
Vandra dyre vän från Savo, 
Å tervänd ifrån Karelen —
Kom i morgon ren , min älskling, 
Skynda ren i dag till hem met;
Att din sköna du ej m ister,
Här i denna bygd ditt smultron.

49 . Enda plågan är att vänta.

B lo tt  en enda vän ja g  äger,
In d c r  denna vida him m el,
Blott en enda som mig älskar,
Uti hela trenne byar,
Äfvcn h a n , den a rm e , m örk lätt, 
leke alltför skön den s tackarn , 
Jcrnet lik till färg om kinden; 
Mörk han blef utaf bekym ren, 
S orgen gjorde honom m ager, 
Sjukdomen lik torra g rä se t, 
Saknaden lik en i grafven.

Så han svart a f andra kallas, 
Nämncs skymfligt för en sotbrand; 
Är dock ljuf för mig som honung, 
Å kerbär uti milt tycke.
Enda plågan ä r  att vänta,
Ledsamt att så ensam vara;
Sällan komma vi tillsam m ans,



41

Sällan fa vi se hvarandra, 
Stormigt vatten ä r  em ellan, 
Storm igare modrens bannor.

50. N og engång natur'n dig hitför.

S k ulle  min förtrogne kom m a,
Synas nu den fordom scdde,
Monn ja g  skulle munnen räcka ,
Vända till å t honom kinden?

Kom, o kom nu, min förtrogne, 
Visa d ig , du fordom sedd e ,
Kom till bädden stackars gosse,
Sm yg dig käre till min s ida,
H är på detta nya läger,
Pä den väl tillredda bädden!

Kommer du e j, så var u tan ,
Nalkas du e j, så blif bo rta ,
Alltför högljudt ej ja g  kallar,
Ropar icke, sö rje r icke.
Nog engång natur’n dig hitför,
Blodet drar dig till min sida,
Egna blodet tör d ig  bringa,
Varma blodet hit dig närm a,
Mjuka bädden till sig  d rag a , 
Lärftbeklädda lägret locka.
Se’n, så snart som hit du kom m it,
När du fram till bädden hunnit,
N ära , nära d å , min tagel,
Hitåt, tutat dä , min älskling!



42

51. U n d er torfvan är min älskling.

S e  på andra sälla flickor,
Bättre lottade a f lyckan —
Andra få sin älskling h ö ra ,
Få den m årdskinnsklädde skåda;
D eras vänner gå i tåget,
Stå och slöjda invid ledet, 
Sönderhugga träd pa backen,
Syssla slamrande pä gården.
Af min älskade ej höres,
Ej förljuds det om min hjertvän; 
Under gräset ä r  min älskling,
Under torfvan gyllne vännen —
Stora granen pä dess panna,
Öfver skägget vide växer.

52. Den jag älskar far i kistan.

A n d ra  ha sitt stöd som kominer,
11a en älskling uti an tåg ,
E ller ä r  han ren i s tugan ,
Redan inne under taket;
Men mitt stöd tör icke kom m a,
Icke färdas den ja g  älskar.
Ej min lilla fågel rö r  sig ,
Ej hans m ärdskinnsm össa synes 
Kommande långsefter tågen , 
Vandrande vid gärdsgardssidan;
Under gräset bor min ä lskling ,



Färdas liggande i kistan,
Stödet ä r  mig under torfvan, 
Invid kyrkans mur min älskling, 
Der att pröfva torfvans vänskap, 
Kyrkomnrens kärlek  röna.

53. Djupt m itt  b ä r  i j o r d e n  ligger.

I iå n g a  qvälleu ä r  sä ledsam, 
Morgonstunden lika tråk ig ,
Natten ej en smula bä ttre ,
Ingen stund som lättnad gäfve.
Ej gör qvällen sjelf mig ledsen,
Icke morgonstunden so rgsen ,
Ej en annan tid bekym rad;
Ledsnad bringar mig min sköne.
Den ja g  älskade, bekymmer,
Sorger den svartögonbrynte.
Icke hörs det a f min älskling ,
Icke syns den m ärdskinnsklädde, 
H öres ej i tåget vandra,
Köra släden under fönstret,
Ej pä backen klyfva veden,
Icke slamra framför ko tan;
Djupt mitt b ä r  i jo rden  ligger,
Sm åler der i svarta m ullen,
Bor i sanden nu min älsk ling ,
Vistas under torra gräset.



54. Hvarför har Jag skumma ögon

H varför har ja g  skumma ögon , 
Hvarför ä r  min syn så dunkel? 
D erför har ja g  skumma ög on , 
Derför ä r  min syn så dunkel —  
Myckei g re t ja g  öfver döda, 
Sörjde djupt de hädangångna. 
Först han do g , min gamle fader, 
Å re t ut begret ja g  honom ;
Sedan dog min gamla moder, 
Tvenne ä r  begret ja g  henne; 
Sedan dog min unge brudgum , 
Honom all min lid ja g  gra tcr, 
Alla mina lefnadsdagar.

Ej blef kyrkan m era hcrrlig , 
Prestgål’n ej en smula bä ttre , 
D eraf att min skatt de togo,
Sig tillegnade min älskling.
Gruset nu hans hand betäcker, 
Klara tungan höljs a f sanden, 
Friska kinden ä r  i mullen,
Sköna anletet i  sandmon.
Derifrän ej mera stiger,
Vaknar ej min unge brudgum ; 
Sten ä r ofvan, sten ä r  under, 
Stenar uppå båda sidor.



V

55. B ort den ena af oss vandrat.

T v en n e  älskande vi vo ro ,
Tvenne dufvor hä r på holm en,
Vid en flodstrand tvenne svanor,
Båda liknande hvarandra.
Arm i arm vår väg vi gingo ,
Handen uti handen sluten,
Gingo täflande till logen,
Och i kapp att säden mala.

Tvenne älskande vi voro ,
Voro som tvä fågelungar;
Bort h a r  nu den ena vandrat,
Lemnats qvar i so rg  den andra 
F ö r att g rå ta  all sin lifstid,
Sörja alla sina dagar.

Än ja g  arm a skulle vänta,
Hoppas att han återvänder,
Om han vägkost tagit med sig ,
Om han ä tit, då han res te ,
Farit öfver hafvcts fjärdar,
Bort till obekanta länder —
Öfver hafven kan man kom m a,
Men ej upp u r  jordens sköte.
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56. EJ för skratt jag  kunde gråta.

ö o g  för mig min bålde fästm an,
Föll för mig en fästman fager;
Honom skulle ja g  begråtit,

I
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Alla mina dar beg rå tit,
Allra minst min halfva lifstid,
Men ett å r  ej ens ja g  kunde,
För min skratt det ej förmådde —  
Far min bad mig honom ta g a , 
Modren å ter ge för döden,
Brödren att ifrån mig drifva, 
Systern rifva ut hans ögon.

57, Skadar ej att löfskog hvilar

Etf ja g  sö rjer, unga flicka,
Om mig unga gossen lemnat;
Nog min fägring hem tar and ra , 
Skönheten mig fästman bringar —  
Känslan drager hit min egen ,
Blodet lockar till min sida,
Hemtar mig en annan bä ttre ,
Ger mig en a f högre värde.

Väl förskjöts ja g  och b lef lemnad 
Som en löfskog till att hvila,
Som ett svedjeland att frodas,
Som en bördig jo rd  a tt ligga,
Som en björklund att förkofras,
Som en enskog till alt växa.
Blef ja g  lemnad och förskjuten ,
Må ja g  lemnas och förskjutas; 
S kadar e j, att löfskog hvilar,
Att ett svedjeland sig frodar.
Då ett å r  en löfskog hvilat,



Och det andra året kommer, 
Växer det en bättre hafre , 
S kjuter kornel mera frodigt, 
Mera grönskande biir grödan, 
Stridare sig säden bildar;
Icke skadar det en höstack,
Om den öfver året ligger;
Unga flickan ej försäm ras,
Om ock nagon tid hon dröjer, 
Som en ros i fadrens boning, 
Som ett bär i modrens hemvist.

58. Nu vi måste skiljas åter.

T v å  vi voro , Ömma vänner,
På den lilla gömda kullen,
I den sköna björkskogslunden,
På det rika blom sterfältet;
Nu likväl vi måste sk iljas,
Färdas hvar till egna hemmet.

O hvem kunde så oss sk ilja, 
Ena vännen från den and ra ,
Hyem väl kunde utså tvedrägt 
Tvenne älskande emellan!
Icke tvenne ömma hjertan 
Gud ens från hvarandra skiljer.

Ej i alla evigheter,
Under något tidens skifte,
Den för skaparns dom må komm a, 
Herrans anlete få skåda,
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Den som lockat bort min egen, 
Tagit den för mig bestämde!

Stod ju  re’n i brodd min egen, 
Var en planta re’n den gode,
Hade börjat nyss alt knoppas, 
Vecklade sig ut till blom string , 
Kom en ann an , borttog hastig t, 
Lockade den mig bestämde.

59 . Jag  ä r mörk, till växten liten.

S to ra ,  sköna äro and ra ,
Fagra och svartögonbrynta,
Jag ä r  m ö rk , till växten liten,
Sned i nacken , oansenlig,
Får min bädd inunder bänken ,
Och mitt läger under laven.
Nog min m or mig hade kunnat 
Föda skönare till verlden,
Vagga mig till m era rö rlig ,
Och till frodigare söfva,
Ansa mig till mera hvitlält,
Och till vackrare mig fostra;
Af en sotbrand hon mig bildat,
Litaf kol från smidjan danat,
Att förskjutas a f de goda,
Äfven af de onda ratas.
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