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Till mine Bröder

JOHANNES FRANZÉN
i Uleäborg

och

ZACHARIAS FRANZÉN
i Brahes tad.

JLiängtansfutt, jag sträcker mina händer
Ät den norra himlens Mara bryn,
Allt till er, pd de ed kära stränder,
Der jag, ren som barn, vid hafvets syn
Stod förvånad, och de Vestra länder
Drömde sköna, sdsom aftonskyn.
Der är Sverge: ach ! att dit fä fara,
Ropte jag, hur sällt det skulle vara!

Ja, fast Östern rörde mig i skolen,
Såsom Ljusets helga morgonland:
Ur mitt fönster dock med aftonsolen

Följde jag förtjust till hafvets rand;



Och med Göjas bröder for från Polen,
Att den flydda söka i det land,
Der i lagars hägn, som frihet trygga,
Män för sig, bland hjeltar, bo och bygga.

Bär Försynen sedan lät mig finna
Land och hem och vänner, trefallt säll.
Bröder! er dock än jag ville hinna
Och föryngras i min ålders qvälli
Då jag skulle er, ni mig, påminna
Hur vi hvar, som ur vår Faders tjell,
Ur vår Moders famn, med tårar gingo,
Guds välsignelse med deras fingo.

Mellertid, om dr och dar förlida,
Utan att mitt hopp jag uppfyldt ser:
Bär mig dock inbillningens Filida,
Ofver haf och land, med hast, till er,
Bröder! och jag sprakar vid er sida,
Tills i hafvet solen stiger ner.
Som Columbus, gläder jag mig sedan,
Att jag land i Vestern funnit redan.



ffotstu &imm.
o

J_\.t Vesterns haf, då än, likt evigheten,
En okänd rymd, Perez en afton såg
Ifrån ett kloster, som vid Palos låg:
Mer än de fleste af hans stånd förseten
Om jord och haf och sky, om all den verld,
En evig kärlek skapt så undransvärd.
Dit ej hans blick i blåa fj en-an räckte,
Hans tanke i en ändlös längd sig sträckte.

"Der hafvet sluts, som omger alla land,
Hvad kan jag tänka mig, som gör dess rand t
Och hvad är jordens grundval i det djupa,
Det bottenlösa, torna, öde rum?
Min tanke hisnar, mina sinnen stupa;
Och all min lärdom häpen står och stum.
Men återvänd, då du ej hamn kan finna,
Förflugna själ! Var nöjd att för din syn
Den höga himlen möter hafvets bryn.
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Gläds åt det mål, som der du hoppas hinna;
Och prisa Gud, som, allestädes spord,
Till stol har skyn, till fotapall vår jord."

Härvid en ringning hörs vid klosterporten,
Som öppnas plär för trötta vandringsmän,
Ej mindre, än för nödens barn på orten.
Så Priorn böd, och sjelf en menskovän
Är den, som öppnar. Nu der be om vatten
Och litet bröd två män, den ena ung,
Den andra äldre, dock af år ej tung,
Som fram åt Palos ämna sig tiU natten.

"Välkomne! Itvilen er så länge här
I försaln," svarar han som nyckeln bär,
Deraf så salig, som om denne kunde
Upplåta himlen; och en ledning dit
Ej sällan fann, af Priorns fromma nit,
Den arme som han aftonbröd förunde.

Det brutna tungomålet hos de två
Dem såsom främlingar i landet röjer;
Och deras uppsyn, fast till fots de gå,
I ringa drägt, dem öfver hopen höjer.
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"Undfägna dem, låt dera förfriska sig,"
Är Priorns svar. "Dock nej , som Spaniens gäster,

Ej klostrets endast, bjud dem in till mig."

Perez' uppmärksamhet det genast fäster,

Då han den ena ser med silfverhår
En yngling likna, och den andras panna

Af djup. hegrundning redan visa spår,
Som under., gyllne lockar sällan stanna.
För öfrigt deras hy, fast brynt af sjön,
Är ljus mot den, som solen brännt i Söder.
Lik bergets skrefva, som förvarar snön,
Fast rifn af sommarns rosor dalen glöder,
Är deras panna, och hos begge två

De klara ögon blicka nordiskt blå.

Med vin och vatten heta törsten svala,
Perez dem böd, och sen begynte tala.

"Vi ha en utsigt här, som passar väl
För oss i klostret, och för dem jemväl,
Som oss besöka. Vi behöfva alla
Påminnas om den färd oss förestår,
Lik seglarns der, som ögat mer ej når,
Bakom de böljors skum, kring honom svalla.
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Dock han, hut långt han far, kari vända omj

Men från det hafvet ingen återkom,
Dit vi, hvar en, med tidens flod försvinna.
O! må vi blott den rätta hamnen hinna."

"Du tror den fins, fast fjerran för oss skymd?
Du tänker dig i evighetens rymd
En annan verld, ej mindre viss än denna,
Fast vi den andra ej det minsta känna?"
Med eftertryck på orden, talte så
Den äldre af de obekanta två.

På honom häpen Priorn ser och svarar:
"Bevare Gud min återlösta själ,
Att derom tvifla!" —

"Den är dold likväl
Och obegriplig, hur man den förklarar,"
Invände gästen åter.

"Salige
Dock äro de, som tro, fast de ej se."

"Jag väntade det svaret; och det gäller
Ej endast om den verld, som andlig är
Och evig, men om ting som jorden bär.
Hur ofta snillets säkra blick dem ställer,
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Färrån de se9, på sina vissa rums
Der otron sen dem finner, och blir stum.
Så finner hon en dag, att i det hafvet,
Dit solen nu går ned, ett land är gömdt,
Ej, såsom Plato med de gamla drömt

Och många sedan, i dess djup begrafvet,
Men vid dess gräns beläget, friskt och grönt,
Långt mer än Spanien både rikt och skönt.

"Mins du," föll Priorn in, "de kända orden: *}

"En tid skall komma, hvälfd af sena år,
Då oceanen öppnas, och der står
En ny verld fram, och hela vida jorden
Sin omkrets visar, och ej Thule mer
Är ytterst bland de länder, seglarn ser."

"Hvad hör jag väl för ord? af hvad orakel?"
Utropte gästen, och betagen var.

*_) — Venlent annis
Secula seris, quibus oeeanus
Vincula rerum laxet et ingens
Patent tellus, Tiphysquc novos
Detegat orbes, nec sit terris
Ultima Thule.

Se Senecas Medea, slutet af 2:dra Acten.
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Om jag ock mer förstår mig på ett takel,
Än på en vers, har jag i yngre dar
Dock läst Homer, Virgil och andra gamla.
Då ren min håg också hos skalder mest

På det som angick haf och sjö var fäst.
AUt sådant har jag sökt i minnet samla,
Och längst i ålderdomen leta ut.

Men jag bekänner, att jag ej förut

Har känt, hvad nu jag fick förundrad höra.
Jag blef väl ej bedragen af mitt öra?
Jag ber om boken i min egen hand."

"Hår lofvas en ny verld, ej blott en strand,
Okänd förut, af verldens andra sida.
Hvad utsigt! — dock för stor, att vara sann!
Med jordens vidd den ej förlikas kan.
Verldshafvets rymder, såsom gränslöst vida,
Poeten tänkte sig: ty på en plan
För honom lågo jord och ocean.

I alla fall år nu den tiden inne,
Att profetian i fullbordan går.
Blott Argo, som ännu på stapeln står,
Kan utredd bli, vi nog en Tiphys finne;
Också en Jason, som förskaffa vet
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Ett gyllne skinn af mer betydenhet,
Än det, för hvilket öfver hafvet tågat,

Som här det stolt beskrifs, till fjerran strand
De främste hjeltar i de Grekers land.

Då var det stort, då var det mycket vågadt,

Ehur det hafvet blott en ruddam är,

Mot det som i sin famn tre verldar bär,
Om hvilket skalden detta ord har skrifvit.
Ett märkligt ord! som blir det ännu mer,
En dag, då verlden det besannadt ser.

Det honom visst Apollo sjelf ingifvit:
Han, eom med solens spann kring jorden kör,
Dess för oss dolda sida känna bör.
Men allvarsamt: i djupa åldern redan
Af ljusa snillen tänktes, fast det sedan,
(Ty ebb och flod är ock i tidens ström,)
Hölls för en tom Pythagoreisk dröm:
Att, då kring jorden stjernorna sig hvälfva,
Hon sjelf sig hvälfver, som ett klot, så rund.
Dock för en tallrik hålls hon denna stund!
Hur ofta villas af de lärda sjelfva
Den enkla sanningen, som ligger kla»
För sundt förstånd, hvarpå i dessa dar
Du torde hört ett prof från Salamanca."
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"Att Kungen der begärt de lärdas tanka
Om det förslag, en man från Genua gjort,
Vid namn Columbus: detta har jag sport,"
Föll Priorn in, "men hur de sig förklarat,
Jag än ej hört."

"Det tog i dag ej slut,"
Gcnmälte gästen, "om jag förde ut

Allt hvad der blef på ömse sidor svaradt.
Det var en ifrig, stundom löjlig strid;
Hvaraf beslutet stannade dervid:
Att blott en solbränd och förvriden hjcrna
Åt Östern kunde genom Vestern ärna;
Att om ett fartyg dårligt stege än
I svalget ner, och under jorden före,
Det aldrig kunde stiga upp igen;
Att det föröfrigt lika kåtterskt vore,
Som oförnuftigt, om man, tvertemot
Guds ord, sig tänkte jorden som ett klot."

"Guds ord är blott tiU andligt ljus oss gifvet,
Som visar vägen tUI ett himmelskt land,
Ej att på jordisk forskning lägga band,"
Var Priorns svar. "Derför det ock är skrifvet
På allmänt, med naturens yttre skes
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Enstämmigt språk. Men hör: fast gammal ren,
Är jag dock mån att ständigt ännu lära.
Om jorden vore, som du påstår, rund,
Hur kunde hon sig sjelf i rymden bära?"

"Kan du mig visa, på hvad stöd, hvad grund
Du lägger henne," hör han gästen svara,
"Om jag en skifva henne låter vara.

Bär henne än en jätte, en Titan,
Som sprutar lågor, eller Ocean,

Den gamle Far, som alla gudar vördas
Så måste de på någon ting likväl

Stå eller ligga med sin tunga börda.

Det samma gäller med än mera skäl
Om paddan, elephanten. Beggedcra
Pålägga Indiens vise denna last.
Men skämt åsido: att du må i hast
Det sanna inse, märk, på vattnets bryn
Hur seglarns mast först framstår för din syn,
Och hur på slätten, der du nalkas staden,
De höga tornen visa, före raden
Af stora hus, för dig sin smala spets.
Med samma hvalf dig himlen öfverhänger ,

Hvathelat du far; och horizontens krets
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Sig vidgar, i den mån du högre klänger.
Och när.förmörkelse i månen sker,

På jordens skugga man dess rundhet ser.
Hvad mer tiU saken hör, för dig förklara
Han, som der sitter, bättre kan, än jag."

"Den unga gossen?"

"Ja, den samme, torde,
Om ej min aning mig bedrar, en dag
Upplösa frågan, som du nyss mig gjorde,
Bland många fler om himmel, haf och jord,
Som hvila än på vettenskapens bord.

Han hör oss icke. Så för sig allena
Han oftast sitter och åt himlen ser;
Och ljusets andar blicka i hans rena

Och sköna själ, som i en spegel ner.

Betrakta honom: om ej blicken röjde
Den djupa tänkarn, såg inan blott behag
Och oskuld i de vackra, fina drag."

"En Genius vore han, blott honom höjde
Från jorden ett par vingar, och han bar
En fackla i gin hand," var Priorns svar.
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Vid hafvetä bryn, dit dagen nyss sig sänkte,
Har aftonstjcrnan fäst den unges blick;
Och nu då hennes lopp han eftertänkte,
Ett plötsligt ljus hans djerfva tanke fick.

"Se hon är alltid som en trogen tärna,

Ett bud för solen, eller i dess spår.
Än närmare Merkur kring henne går.
O! tänk, om jorden är en dylik stjerna,
Och som de båda, och de andra tre,
Den röda, klara, dunkla, dera vi se

Än hit än dit, och dock kring solen, vandra,
Sitt omlopp, äfven hon, kring henne gör,
Och månen med sig som en fånge för?

Af ifvern höjs hans röst, och af de andra,
Hvad han förtjust för sig blott ville sagt,
Med spända öron tas i häpen akt.

"Der har du nu," till Priorn med de orden
Hans gäst sig vände, "på din fråga svar.
I luften fogeln bär sig, då han far;
Men om han hvilar, faller han till jorden."
Att Tellus sjelf är en planet, hvad ny
Och stor idé, som skall de lärda bry!
Den ej med sitt system de kunna rimma."
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"1 sanning," sade Priorn, "måste Gud,
Som fågeln flyga böd och fisken simma,
Ha kunnat ock, med samma allmakts bud,
Vår jord befaUa, att kring solen fara."

"Jag kan ej nu min tanke helt förklara,"
Utlät sig ynglingen, "förrän jag rätt
Har genomtänkt den. Hvar och en dock lätt
Kan finna genast, hur förvändt det vore,

Om hela himlen med den mängd, hon bär
Af verldar, hvilkas vidd omätlig är,
Som deras afstånd, rundt om jorden före,
(Ett grand mot dem!) och det med sådan fart,
Som dygnet löper om. Att det är jorden,
Som mellan söderns pol och den i norden
Hvälfs kring sin axel, var förut mig klart.
Nu ser jag ock, att hon kring solen skrider
Inom den tid, vi räkne till ett år
Och att den lutning, hvari axeln står
Mot hennes bana, skiftar årets tider."

"Men solen sjelf," invande Priorn än,
"Om hon atår etUla, måste hoa ju faUa?"
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»'Hvem vet," får han till svar, "om hon me*
alla,

gom henne följa, icke rörs igen
Omkring en annan sol? och den — jag bäfva»

Att tänka än en tredje, fjerde sol,

Och slutligt en, der Skaparn har sin stol,

Kring hvilken allt i evigt samljud sväfvarl"

Han teg- och tysta stå de alla tre,

Och upp åt skyn i stUla andakt se.

Och nu i all den här, som fram der tågar,
De finna ordning, ej förvirring mer.

Till slut pä stjernan, som i vestern lågar,

JMed hänförd blick den äldre gästen ser

Och låter så, högtidligt stämd, sig höra.

"Se, lik en fyrbåk bort om hafvets rymd,
's_j af dess ändlöst höjda böljor skymd,
Hon vinkar mig. Hon skall mitt segel föra,

TVu aftonstjerna, fram till Vesterns land;
Sen morgonstjerna, skaU hon på dess strand
Mig Östern visa, den så sköna, rika,

Som lärdomens och konstens vagga är,
Och aUt som lyser och förnöjer bär.

Få dessa palmers högd, som, pelarlika,
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Uppbära tyckas himlens tempelhvalf,
På dessa sällsamt skapta djur, som sträcka
Två krita horn iir gapet, och ett skalf,

Hvar gång de röra sig, i jorden väcka;
På dessa klippor, hafvande med gull;
På dessa buskar, som ge snöhvit ull;
Och dessa trefna kräk, som silke spinna;
Och dessa rör, der sockertårar rinna,
Och denna skog med paradisisk frukt
Och denna vind af aromatisk lukt,
Jag känner Indien! — Eller månn der stiger
Ur hafvet en ny verld och ställer sig,
Europa, mellan Österns verld och dig?
Vid denna fråga vettenskapen tiger.
Välan! som arkens dufva, sänd mig dit,
Och vänta, tills jag bär ett guldlöf hit.
Sen torde du mitt anbud ej förskjuta.
Hvad! en juvel, som dig miljoner ger,

Vid dina fötter liggande du ser;
Och du, att ta den upp, dig ej vill luta? —

Dock sker min upptäckt: så en himmelsk röst
I tjugo år har sagt i detta bröst.
Du stolta England, du de rika länder,
Jag böd åt Spanien, i besittning tar.
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Neptuni treudd i din hand du har;
Och sträcker den kring aUa haf och stränder.
De spanas efterhand, sen jag en ban

Har öppnat rundt om verldens ocean."

"Du är Columbus sjelf; och nu helt annat
Det nasnnet säger mig," brast Priorn ut,
"Än hvad jag hört af ryktets mun förut.

Väl! att du än i Spanien dock har stannat."

"Men nu till England jag från Palos far,
Här gäckad blott med löften:" var hans svar.

"Sju år, som Jacob, jag i hoppet tjente,
Som han, en flykting från mitt hem, och vann
Ej ens en klenögd Lea, såsom han.
En flotta lofvad var, och man förlänte
Ej ens en speljakt under mitt befäl.
Kungsord det var och väder blott likväl."

"O! dröj ännu, tills kriget är fullbordadt,
Som Spaniens Konung med de Morer för:
Det våUer hittills, att han dig ej hör."

"Ej det så mycket, som hvad hofmän ordat
Om mitt förslag, hvaraf ej syftet blott,
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Ån mindre granden, nånsin de förstått. .

Om Henrik, Prins af Portugal, den store
Upplysningens och vettenskapens vän,
Vän af all dygd och sanning, lefde än,
Min upptäckt afgjord längesedan vore.

Han skulle ej med krus, som är blott hån,
Mig Vist till Kammarherrar och Prelater,
Då jag begärde ett par fartygs lån,
För hvilket Lånarn vunne nya stater
Och all Orientens rikedom och prakt.
Nu blott i smulor till Europa bragt,
Än af kameler öfver öckensanden,
Än öfver snöfält, der blott renen går,
Än på Kaukasens branter, än till stranden,
Der Medelhafvet skatt af Nilen får:
Den skulle, sådan var Prins Henriks mening,
Få en nyväg och bli en gyllne ström,
Då Vesterns haf, med Österns i förening,
Ej vore mera blott en vacker dröm.
Längs Afriea han sina skepp böd fara,
För att förnya Hannos glömda färd;
Men mera gen till Indiens rika verld
Den vägen, som jag uttänkt, måste vara.
Ty föreställ dig: om jag seglar af
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Från Palos, seglar fram åt Vesterns haf,

Så kommer jag till länder, än ej kända,

Men hörande till Asien. Öfver dem

Far jag till lands, och når Jerusalem,

Besöker Christi graf, och är kanhända
Inom ett år igen i Palos hamn,

Och sluts, en helgad pelgrim, i din famn.
Ja, det är icke blott en handelsbana,

Jag ärnar öppna rundt om haf och jord,

Men en välsignad väg för Herrans ord.

Mitt rätta syftemål du ej kan ana,
Men det är det, som håller opp mitt mod.
Liksom en himmelsk vink det för mig stod,
Från det jag först på jordens rundhet tänkte,

Och Österns sammanhang med Vestern fann.

I fordna dar, då tron mer lifligt brann,

Det alla folk och alla kungar kränkte,
Att se en Asiens hord, ett röfvarband
Beherska Sion och det helga land,
Se hedna styggelser de berg befläcka,
Der Gud i ordet till sitt folk steg ned,
Och der Guds Son för verldens frälsning led.
Men hvad de Christnas harm mest borde.väcka
Ännu i dag, är all den spott och spe,
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Der drifs med Christi namn, och allt det te,
Som dess bekännare der måste lida,
De som der bo, och de från land och haf
Dit komne vallmän till den helga graf.

"Gud hjelpe dem! det tör ej långe bida,"
FöllPriorn in, "förrän allt heligt der,
Allt Christligt skändadt, ja, utplånadt år.
De två Sultaner, i Turkit den ena,
Den andra i Egypten, eig förena,
Fast söndrade förut, i samma nit
Mot Christna namnet. Begge skickat hit,
Som du lär veta, bref, hvari de hota,
Att om i Spanien man för afsigt har,
Att deras trosförvanter helt utrota,
Och om dess Konung ej sin härsmakt drar
Ifrån Granada: skall med jorden jemnas
Hvar Christen kyrka i det helga land,
Hvar pilgrim stupa under bödelns hand,
Och Christi graf till vanhelgd öppen lemnas."

"Jag sjelf på stället detta hot förnam,
Som tvenne Österns munkar buro fram,"
Vidtog Columbus. "Smickrad hela tiden
Med fagra löften af Kung Ferdinand,
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Jag deltog länge i den stora striden;

Och mången Moslem stupat för min hand.

Vi lågo då för Baza, som var nära

Att öfvergå, når detta budskap kom,

Som borde oss ej endast grymt förfära,

Men nästan bringa till att vända om.

Emellertid, så fasansfullt det lydde

Med dessa hedna Furstars vilda hämd,
Afhjelptes saken, då man rätt den tydde,

Med gyllne bot, i årlig skatt bestämd.

Men denna gyllne bot jag ville gcrna

Till en, som görs med jern, förvandlad se.

Dock äfven detta kan med guld blott ske.

Derför till guldets land vi först oss ärna,
Att der förvärfva oss den dyra sold,
Som löser Herrans graf ur hedna våld.
För detta helga mål vi torde vinna

Dcrvid en annan vigtig sak ännu.

Uppå en väg, som ingen anar nu,
En Christen här kan Palestina hinna.

En Spansk Armada, ser du, seglar af

Åt Vestems verld; det ingen oro väcker

Hos Österns makter. Men det samma haf

Allt till Arabiens röda vik sig sträcker.
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Der söker hon den hamn, som Salomon
Har fordom ägt, och hären derifrån
I antag är och halfva landet vinner,
Förrän ett bud derom tiU Porten hinner.
Ur öknen störtad, som en flod, han tar
Med Sions murar, grafven i försvar.

Se der min plan. Får jag ock Mosis öde
Att aldrig nå det land min tanke ser;
Skall dock, när en gång denna upptäckt sker,
Columbi namn stå upp ifrån de döde."

"Och visa högden der hans ande stod,.
Och ej i luften, men i tidens flod,
Såg än en verld sin nya skönhet spegla,
Såg engeln, som med boken i sin hand,
Ar sänd att fara ifrån land till land,
De flaggor följa, som kring jorden segla."
Så Priorn, sjelf på en Profetisk högd
Uppstigen, ropte med en helig fröjd.

Två englar härvid,
Ej sedde, ej hörde,
Med vingarn c rörde
De älskades bröst
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Och sade: "Haf Md,
Du fromme. Haf tröst,

Du starke. O! märken
Hur Gud är med er.

Med bön och med strid
För honom blott verken!
Han kronan er ger.

Sen talte, sig sjelfva
Emellan, de två

Odödlige så:

"Hvad tiderna hvälfva
För öden till slut,
Att skåda förut,
Columbiel, dig,

Ej mera än mig,
Försynen förunde.
Dock se vi, hvad de,
Som vi vårda, ej se,

Betänk om vi kunde

Dem visa, hvad ve

Dit bort med sig bär

Den vågade färden,

Så skön den ock är
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Ett under i verlden;
jHur det härliga land
Upptäckts att. förödas
Af .röfvareband;
Hur det folk, som ej dödas,

; Sig grämer ihjäl,
Att ej lefva, en träl;
Förut ren i jorden
Försänkt, och der vorden,
Vid gräfning af gull
Åt de giriga händer
Från främmande stränder,
Lik en döds ur sin mull
Sig resande vålnad,
Så blek och förkolnad.
Ack! sjelfva Guds ord
Förkunnas med mord;
Och döpelsens vatten

Beblandas med blod;
Och verk, som i natten
Blott ske af ett mod,
Från helvetet gifvet,
Föröfvas med råd
Af dem, som till bud
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För sanning och nåd '

Han sändt, som är lifvet
Och ljuset af Gud."

"Att tänka allt detta,
Pcrcziel, mig
Bedröfvar, som dig.
Men hör, hvad att lätta
Min oro jag sport,
Vid himmelens port,
Af sjelfva den höga
Scraphen, hvars öga
I forntiden såg
Guds rike, som låg
I det skymtande fjerran
Och än ser förut,
Hur det vidgar sig ut
Till dagarnas slut;
Ty närmast till Herran
Han står vid hans thron,
En väldig Eon."
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"Si! ropte han och boken, hvars insegel
Guds Lam har brutit, öppen för mig höll
Och på dess blad jag såg, som i en spegel,
Hur ett ofantligt berg i hafvet föll.
Och der sprang upp en snöhvit häst, och trenne,
En röd, en svart, en black, som följde denne.

På främsta springarn satt en man med båga»
Och ur hans mun gick ut ett luftigt svärd.
Hans namn är Ordet, svartes på min fråga,
Hans svärd skaU kufva all den skåp ta verld;
Och ljusets stråle lik, den pil, han sänder,
Förjagar mörkrets magt från tidens stränder."

De andra tre, som efter honom rida,
Ach! krig och pest och hunger heta de.
Hvarhelst de fara fram, de trogna lida,
Som de otrogna, tuscnfaldigt ve.
I Ordets spår sig tränga fram de vilda,
Fast såsom skuggan från det ljusa skUda."

Från solens uppgång nu en engel lände,
Höljd af en sky, som nådens båge bar.
Åt dagens nedgång anletet han vände,
Hvars glans dock än lik morgonsolens var.
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En fot på hafvet stod och en på jorden;
Likt åskan ljödo från hans läppar orden.

"Na ingen tid är mer; nu mellan ljuset
Och mörkret striden måste afgjord bli.

Hvad! om än störtadt är af gudahuset,
Och all den grymma styggelsen deri:

I sjelfva Herrans hus Mandråparn stiger
Och vid desa altar sig till mord inviger!

Men dn, som Lögnarn ned från himlen fällde,
Då med ett heligt sken han smög sig dit:
Du ock på jorden krossa skall hans välde,
Han hyekle hedniskt eller christligt nit." —

Ken Ordets pil på hafvets andra sida
Jag flyga såg, och Ordet sjelf t der strida.

Val götos plågor ån nr gyllne skålar,
Och hvita springarn stänktes purpurröd.
Dock spridde ryttarns hnfvud nådens strålar,

I sjelfva fasans djup af natt oeli död,
Guds stad i öknen var det mål han nådde,
Der Herrans Sabbats frid och frihet rådde.
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Nn boken tiilslöts; synerna försvtmno.
Dock såg jag än från högden, der jag satt,
Hur solens blickar jordens hälft blott hunno:
Den andra sidan alltid låg i natt.
Och på den ljusa äfven ej bestråla

Hon kunde ugglans bo och röfvarns håla.

Blott i den verld, der Herren sjelf är solen,
Fins ett fullkomligt ljus, som ej går ner;
Och en fullkomlig frid är blott kring stolen,
Der Han all verlden styr och öfverser.
Här för hans rike varar ständigt striden:
Dock midt i den hans egna känna friden.
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%nmvn SbåttQttx,
J^i u sorl och stoj i gång och trappa hördes;
Och upp blef slaget dörrens flygelpar;
Och in en gäst af tvänne munkar fördes,
Med krus som röjde, hur han ansedd var.

"Som i en stormig natt en fyrbåks flamma
På afstånd glänser fram, och i detsamma
Försvinner åter: så hos denne man

Ur djupa vrån, der ögonen sig hvälfva,
Till hälften gömda, små ren i sig sjelfva,
Framblixtrar själen, utan att man kan,
Så flyr hon undan, taga fatt på henne."

Columbus gör sig denna bild i hast
Af den som kom. Det skarpa ögonkast
Som tränger i hans inre, märker denne,
Och tar på sig liksom en mask, hvari

Så min som drag orörliga förbli.
Ej mer än månen, då den full sig höjer,
En mörkröd rundel, öfver skog och berg,
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Hans breda ansigtc, af kopparfärg,
Den minsta tanke eller känsla röjer.

Så blott med ögonen de umgåtts åii,
Då Priorn sade: "Jag har glömt min vän
Alonzo Pinzon för Columbus nämna."

"Columbi namn har jag af ryktet sport"
Begj-nte Pinzon. "Det är någct stort
Den mannen förehar. Han säges ämna,
Hvad ingen dödlig vågat än, en färd
På Vestcrns haf, och tror sig Österns verld
Der kunna nå: en gåta för oss andra,
Som sett oss om på jorden, äfven vi.
Hur Vestlig led och Östlig nå hvarandra,
Mer än hur höger hand kan venster bli,
Jag ej begriper med min slöa hjerna.
Sjelf gammal sjöman, tror jag mig ändå
Compasscns streck åtminstone förstå.
Emcdlcrtid jag ville veta gerna,
Hvad gilltig grund ni har att vänta land
I Oceanen, denna utan strand
Kring jorden krökta flod, som skiljer henne
Från af grunds svalget, enligt hvud så väl
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■%i forntids sägner, som af klara skäl
Och hittiUs gjorda rön, vi alla känne."

"Jag kunde," svarar han, "min tanke stöda
Också på sägner från en äldre tid
Om Vesterna öar, der en evig frid
Belönte dygden hos de saligt döda;
Och om det land, som sjönk i Atlas-sjön.
Jag kunde åberopa äfren rön
Af vrak, som man på Vesterns våg sett lända
Af stora trädslag, ingenstädes kända,
Och lik af menskor, så i hy som drag
Olika alla andra menskoslag.
Men jag behöfver, att min sats bestyrka,
Ej mer än visa uppå dagens lopp,
Som går i Vestern ner, i Östern opp."

"Hvad menar ni? Hvad kan ni deraf yrka"?
"Jo, lät mig ett af edra fartyg få;
Och ni skall se mig göra likaså.

I aftonskyn, gom solen, jag försvinner,
Och såsom hon, i morgonskyn upprinner."

Vid dessa ord Alonzos spotska blick
Spor, om hans sinnen ha sitt rätta skick.
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"Ja," far Coluinbus fort, "om ni vill rusta,
Ni som har medel, ett par segel ut,
Och vän af sjöfart, som ni är förut,
Sjelf följa med, att er på sjön förlusta:
Så stige vi på Vesterhafvet ner

Och upp vid Österns land, som guld oss ger."

"Nej, tack Herr Dädalus!" Alonzo svarar
"Jag läst om Ikars fall och slikt befarar,
Än mera rädd att likna Phaeton.
Må ni det våga, jag är icke mån
Att följa solens höga han, och falla
I Chaos, eller hvad man det må kalla,
Det torna, öde rum vid verldens slut."

"Hvar sluts den då? hvem har det spanat ut?
Stig blott om bord med mig och låt mig styra
Och jag skall visa er, att som en myra
Kring bollen kryper, segla vi omkring
Först Asiens strand och sen all jordens ring."

P. Då se vi antipoder ock tör hända?
C. Helt visst, Herr Pinzon.

P. Menniskor som stå
På sina hufvun och på händren gå?
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C. Nej, men som föttren dock emot oss vända.

j)er rigta äfven berg och torn sin spets

Åt andra stjernor, annan himlakrets.

P. Då ser der ut, som när i vattnets spegel

Af strandens träd, af skeppets mast och segel,
Af hus och menskor bilder hänga ner,
Och under dem är skyn med sol och måne,
AUt med ett ord sig upp och nervändt ter.

"Att ifrån skenet verkligheten ekUja,

En vishet är," föU Priorn in, "som jag

Af dessa fremlingar har lärt i dag.

Trots mina sinnen och emot min vilja,
Jag tror på deras ord, ej blindt likväl,
Men efter goda, af dem gifna skäl;
Liksom jag tror på Skriften och dess under.
De lärt mig ined ett ord tre nya ting:
Att jorden är ett klot, att på de stunder,
Som löpa på ett dygn, hon hvälfs omkring,
Att hon tiUika fram i rymden hastar,
I lopp kring solen, med en hastighet,
Som kulans fart ej hinner, det jag vet,

Oeh dock ej oss i luften från sig kastar.
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Härvid han gaf åt ynglingen en nict,
Som drog åt honom äfven Pinzons blick:
Deri förakt med undran sig förente,
Fast han ej rått förstod, hvad Priorn rncnte;

"Om jorden rördes, om hon floge så:
Månn vi ej borde känna det ändå?"
Vid denna fråga gjorde han en snegllng
Ifrån Columbus tiU hans unga vän.
Då svarte denne:

"Känns väl vid en segling
På våglös sjö den jenia rörelsen?
Ser det ej ut, som skeppet stode stilla
Och landet rördes, som i glädjerus
Der sprunge om hvarandra trän och hus?1
Af syn och af begrepp en dylik villa
Är det, att jorden tycks orörlig stå

Och himlen vända sig, och solen gå."

"Min nnga herre täcks vid det sig hålla,
Hvarom egentligen nu fråga är.
När skeppet kantrar, vältras allting der.
Om jorden hvälfver om, hvad kan väl vålla
Att på vår plats vi sitta alla qvar?"
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"J«g vill ej åberopa," var hans svar,

"Hvad ni har sett oeh sjelf försökt törhända;
Ty det bland gossar är en vanlig bragd:

Att när en sten blir pä ett tunnband lagd,

Pen sitter qyar, hur detta sig må vända,

Blott det får rulla fram sin jemna fart.

Det skulle saken dock ej rätt förklara.
Jag frågar endast, hvad ni anser vara

Uppåt och nedåt. Är det icke klart,
Att ned i jorden tyngden drar os^ alla?

Jlur kan. då någon, hvar på jordens bryn
Han än må vistas, tänkas uppåt falla?

FöU han från jorden, sprang han ju i skyn."

Nu att på annat ämne leda ordet
Och skingra molnet från Alonzos min,
Steg Priom upp, och kannan tog från bordet
Och sina gäster ljöd af ortens vin.

"En bland de många dyrbart sköna-skänker
TiU detta Master af Herr pinzons nit,
År denna," sade han. "Så skön hon blänker!
Dock tör en dag hans andakt offra hit

Af Österns gull åt altaret en annan."
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"Ja, svarar Pinzon, om Guds mor så vill,

Och derpå dricker jag Columbus till."

"Ett fartyg," sade denne, då han kannan
Ifrån sig räckte, "om jag rätt förnam,
Afbildar Guds församling, som går fram
I alla stormar, alla svall af tiden.
Derför ett litet skepp af elfer.ben
Med gyllne master, rår af ädelsten,
Tågverk af bomull, segel utaf siden
Och last af peppar, muskott och kanel,
Allt Indiskt med ett ord, jag för min del,
Om det går lyckligt med min färd, vill' lofva
Till Kyrkans prydnad, som en offergåfva."

Af vinet eldad och på detta tal,
Och alla dyrbarheter som det nämde,
Uppmärksam vorden, Pinzon ur sitt qval
Af tveksam misstro kom, och sig bestämde,
Att till Columbus närma sin person,
Och talte så i en förtrolig ton:

"På upptäckt äfven jag har ämnat fara.
Hvad är er tanke om min äflans grund?
Jag ärnar söka upp den underbara,
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gä ofta fjmna, men i samma stund
Förlorade S:t Brandans ö: der ingen,

Sen han dit for och kyrkor byggde opp,

Har kunnat landa. Blott från mastens topp
Man spejat der de många undertingen;
Ty bäst man nalkats den, har hela ön,
Svept i ett stormmoln, sunkit aed i sjön."

"Ert gyckel jag förstår och det förlåter,"
Columbus svarte, mörk ett ögonblick;
Men smålog i det samma, klarnad åter,
Och sade vänligt: "Otron är så qvick
Och öfver en idé så gerna skämtar.
En dag dock ni, med hela verlden, ser,
Att målet för min färd ej sjunker ner.

Tvertom ur hafvets djup jag återhämtar

Den dit försvunna ön, Atlantis nämd.
För ert begabberi, se här min hämd:
Jag bjuder er på nytt den vinst och ära,
Som krönta hufvun blott jag böd förut.

Alonzo Pinzon kan den kostnad bära,
Att tvenne lätta fartyg reda ut:
Tag halfva vinsten ni; ja, tag den hela,
Gif mig ett pris och äran med mig dela."
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"Förlåt mig," svarar han: "det år ej skämt,
Hvad om S:t Brandans skygga ö jag nämt.

Af seglare som till Madera fara ,

Så ofta sedd, den måste verklig vara.
Den sägs ej endast hysa dyr metall,
Men hel bestå dcraf. Om så ej vore,.
En båk den blefve oss i alla fall,
Då sen åt vestern längre fram vi före."

"Jag hört, jag äfven," var Columbi svar*
•'Om denna ö af sjömän hvarjehanda
Bland annat, hur den ned i djupet drar
Med sig de skepp, som der försöka landa.
Jag tror derför, att den ett djur blött är,
Som Kraken näms. Det vistas nära polen ;

Men någon gång det torde äfven här
På Vesterhafvet visa sig i solen;
Och när man solen sett en sommarkväll
Sin stråle bryta mot <Fess blanka fjäll,
Har man en ö, som vore hel och hållen

Af silfver eller gull, inbillat sig,
Men ansett henne otillgängelig
För andra, än de dit besvurna trollen."

"Ett
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"Ett djur af hundra mil med berg och skog I"
Utropte Pinzon , och föraktligt log.

"Säg hundra famnar," tog Columbus åter,
"Fast Kraken påstås ha en half mils längd,
Och likhet med en smal, af klippor stängd,
Skoglnpen ö. Det föga rimligt låter;
Men djurets verklighet försäkrats mig
yVf flere som det sett, bland andra, Stig,
En Norrman af förstånd så väl som ära."

"Jag hoppas namn för beggedera bära,
Jag äfven," sade Pinzon, allt mer varm
Utaf ett såradt högmods qväfda harm.

"Och jag har sjelf, att icke nämna flera
Trovärdiga personer på Madera,
Der stått på stranden, kikande åt sjön,
Och ganska tydligt sett den nämnda ön.
Jag såg der åkerfält, jag såg der byar;
Ehur de syntes luftiga som skyar."

"Det var en hägring utan tvifvel."
"Väl!

Men hvad är hägring? Är det ej en spegling,
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Som förutsätter någonstäds likväl
Ett verkligt land? Det hittas bör med segling
Fast det ej än af andra funnit är,

Än af S:t Brandan, hvilkens namn det bär.
Ön har emellertid sitt vissa ställe
På alla kartor öfver Vesterns haf."

"Jag känner det, Herr Pinzon, och det gålle
För sanning, att den fins: hvad kan deraf

Dock följa nu för oss vid denna fråga?
Är det ej bättre, att vi genast våga

Den stora färden till det vissa land,

Som ger oss specerier, guld och siden,
Än att förspilla kostnaden och tiden,

Och leta efter denna ö, hvars strand
Ni sett i luften blott, som der må lysa

Af solcn3 gull och aftonrodnans prakt,
Men ej en tusendel kan verkligt hysa

Af allt det rika i den verldens trakt,

Dit, om ni tror på mig, jag er vill föra."

"Förut likväl jag ville gerna höra,"
Föll Pinzon in, "hvar ni ert gyllne land

Mer säkert sett, än jag vid hafvets rand
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Min silfver-ö, om än en bild allena

Jag såg af henne, som förskönad var."

"Det land jag menar, som jag måste mena,
Då jordens rundhet jag för gifvcn tar,
Ni känner sjelf, så väl som jag," är svaret.

"Men hvad i Östern blott ni tänker er,
Jag, bortom hafvet här, i Vestern ser.

Till Asien med ett ord, som obefaret
Är på den sidan än, jag ämnar mig.
Dess östra ända säkert sträcker sig
Långt mer, ån kartan hittills föreställer,
Åt Österns haf, som Vesterns kallas här.

Kort sagdt, mitt hopp, mitt vissa hopp, det är,
Att jag en dag vid Indien ankar fäller.

En rätt upplysning om en del deraf

Först Marco Polos resebok mig gaf.
Har ni den läst?"

"Nej," svarar han förlägen.
"Jag hört likväl, att han i Österns verld
Har gjort en lång och äfventyrlig färd,
Och öfver Indien tagit hemåt vägen,
Sen han i många år med christligt nit
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Förkunnat Herrans ord i Tartarit.
Hans bok skall innehålla många under;
Jag vUle se den."

"Den är här, min vän,'"
Föll Priorn in. "Ni skall få låna den:
Dess läsning lönar deråt gifna stunder.
Sitt mellertid och ögna på dess kort,
Som Asiens länder, allt fill Österns port
Vid hafvet, visa. Gör en rund kring jorden
Med Herr Columbus, medan jag en rund
I klostret (all min verld) gör på en stund."

Perez var gången, sen han sagt de orden;
Och nu Columbus till det kort, der låg,
Der man, hvad Marco sett af Östern, såg,
Sin egen karta öfver Vestern lade;
Och viste Pinzon hafvet, som dem band,
Och hur han segla skulle der, och sale:

"Här är en ö, ifrån det fasta land
Af Asien mer än hundra mil belägen,
Af alla störst, som dit försköna vägen.
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Der öfverflödar allt hvad dyrbart är,
Gull, perlor, kryddor, ädla stenar, siden.
Cipango nämner henne Marco här;
Men hvad Atlantis hette förr i tiden,

Är tvifvelsutan denna samma ö.

Sen möter oss ännu en väldig sjö,
Förrän vi fram till fasta Indien hinna.
Der först ett land, som Mangi nämns, vi finna.
Det lyder till Cathay, hvars rike är

Kanske det 6törsta, hela jorden bår;
Och som det här beskrifs, är det tillika
Af alla verldens länder det mest rika.
Af idel gull, hvad knapt Europa tror,
Är hela slottet, der dess StorChan bor.
Men utan tvifvel ligga flere länder
I detta haf, på öar och på stränder,
Om hvilka Marco aldrig hört ett ord:
En hittills okänd del utaf vår jord.
Af deras åbor, dem, som äro vilda,
Vi skrämme lätt ined några styckeskott;
Och de i barnslig enfald fromma, milda,
Vår kärlek vinner, då den gör dem godt.
Så kan vår flagg, fast Kungen den ej sänder,
Förvärfva honom folk, som han förut
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Ej en gång nämnas hört, och större länder,
Än han fått ärfva, honom ge till slut.
Dock är det icke blott en Konungs ära,
Ett rikes magt min tanke syftar åt.
All verldens handel vill jag ge en stråt,
Der den till hvarje jordens folk skall bära
Upplysning, välstånd, samhällsordning, frid,
Den frid, som själen får till evig tid

Af Evangelium. Detta rundt om jorden,
O fröjd! o ära! spridas skall af mig!
Mig! —■ store Gud! Ett redskap blott för dig
Jag arme är, af idel nåd det vorden.
Styrk du mitt mod och till det mål mig för,
Som, hvad min lott må bli, din ära gör."

Ett sakta amens helga ljud han hörde. —

Som om en engel det från himlen ner
Till honom burit, det hans hjerta rörde:
Ånyo rördt, då han bakom sig ser
Den fromma Priorn, som med lyfta händer
Sin bön för honom upp till himlen sänder. —

Nu sina gäster till sitt bord han ber,
Sjelf fägnad af den fägnaden han ger.
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"Du som betraktar stjernorna så gerna:
Bemärk, hur sköna de i afton stå.
Din eller min, åct är en lycklig stjerna,
Som fört oss hit, min son." Columbus så
Tilltalar ynglingen, som honom följer.

"Din son!" utropar Priorn glad, och rör
Med vänlig hand det gull, hans hufvud höljer;
Och korsets tecken på hans panna gör.

"Blif värd ditt blod, och i din Faders ställe
Strid för hans verk, hans ära och hans rätt.
Om ej för honom sjelf, för dig dock gälle
Hans stora namns förtjenst; och må din ätt
Så länge Spanien står, ett vittne vara, .

Hur blott en tanke verldar hvälfva kan:
En tanke hos en stor och ädel man,
Som offrar sig för den, för den ej fara,
Ej nöd, ej smälek skyr, ej släpper den
I hela lifvet, ej i döden än."

Så talande, i det han honom förde
Med sig i matsaln, der först nu han hörde
Det flere gånger ren försökta svar

Af ynglingen, som brydd, som ängslig var,
Att hvad en annan tillkom, sig tillegna.
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"Columbus täcks mig faderligt omhägna
Och son mig nämna, fast jag det ej är.

Som han, en fremling, jag befann mig här,
Då jag hans stora plan af ryktet sporde.
Ett sådant intryck i min själ den gjorde,
Att jag ej gaf mig ro, förrän jag fann

Den ädla mannen, och hans vänskap vann.

Copernlk är mitt namn, mitt hem är Norden:
Jag föddes der på Bcltens södra strand,
Bland fria män, i de Sarmaters land."

"Med solen en gång fara skall kring jorden
Det namn, vi hörde," brast Columbus ut;
"En stjerna sjelf, det står till verldens slut.
Jag borde sagt likväl, att noggrann vara:

Det skall med jorden rundt om solen fara.
Men från hans hufvud nu jag tar, min vän,
Med fadershänder den välsignelsen,
Som du dit lagt med dina helga händer,
Och den förvarar, tills jag återvänder
Ifrån min upptäckt, sjelf dess glada bud:
Då jag den lägger på min Diegos panna,
Som den var ämnad åt, med bön till Gud,
Att han ditt ord, som en profets, må sanna."
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Från bordet stigne sen, och bjudne in

I svala kamrar, hvar och en i sin,
Pe med sin dag förnöjde gäster gingo,
Och än ett fridens ord af värden fingo.
Han följde sjelf Columbus, och de tu
Förtroligt taltes vid, en stund ännu.

"Hvad denna Pinzon angår," Priorn säger,
"Så kan han för din sak, om han deri
Sin fördel finner, ganska nyttig bli;
Ty ej blott mycken rikedom han äger,
Men stort anseende på denna ort;
Och har åtskilligt både lärt och sport.
Var på din vakt likväl, att hela äran
Med hela vinsten, han ej taga må.

Han söker ej blott gull, men namn också,
Och följer i all ting den köpmans-läran:
"Släpp ej det minsta, och det största tag."
Jag ville ej, att af ditt företag
Du spillde sjelf det härliga och stora,
Som lyfte högt ditt namn och din person,
Mer än att Spanien skulle blindt förlora
Den nya glans, det gåfve åt dess thron.
Till Ferdinand vill jag dig mer ej visa,
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Sen han ditt hopp så många år bedrog.
Men Isabella, hvad! om hon dig tog
I sitt beskydd, hon, som vi alla prisa?
Sin egen thron, sin egen spira har
Hon, såsom han. Två kungar i ett par!
Fast sina riken de så skönt förena,
Som sina hjertan, med ett äkta band,
Som gör de tu till ett: dock i sitt land
Hon verkar mycket godt för sig allena.
Också på honom rår hon mången gång,
Och står emot det grymma samvetstvång,
Som han och hans prelater blindtvis yrka.
Jag vill ej dömma, hur hans nit är ment;
Men hennes, vet jag, är som ljuset rent.
Ej blott i godhet, men i sinnesstyrka,
Hon honom öfvergår, ja, äfven väl
I enkelt sundt förstånd, som fattar skäl,
Och ser det rätta i hvar sak, och dömmer
Långt bättre, än den slughet, som sig gömmer,
Än i det ena, än det andra hål,
Och lik en orm sig slingrar till sitt mål.

"I kriget till och med hon det bevisat,"
Inföll Columbus. "Ferdinand begär
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Namn af dess hufvud: hon dock själen är;

jHen vanligen är det, som syns, blott prisadt.

>"är han i lägret, såsom vid en fest,

glott svängde ridderligt sin stolta häst,

Och tänkte i ett land, som krigets härjning

Gjort till en öken, ej på härens bergning,

låksoni han trott, att, när den hunger led,

Kött bars af korpar, bröd ur skyn föll ned:

Då for hon hem, att som en matmor vaka;

Och åmar fyllas, ugnar eldas böd;

Och kom med vagnar, tusentals tillbaka,

Och ropte: "Kämpar! hår är vin och bröd.

Nu stärken er: sen följen mig i striden."

Ja, fast hon suckar alla dar för friden,

En fridens engel, som hon ock ser ut,

Hon sjelf i härens spets har kastat spjut

Och dragit svärd, i mod och råd en hjelte.

Men efter segren vid de fångnas syn

I Christlig kärlek hennes hjerta smälte.

Först bad hon Gud, med tårfull blick åt skyn,

För deras själs upplysning och försoning;

Sen sin Gemål för deras lifs försköning,

Och att från trälens ok, vid sluten fred,

De finge fria sig med trohetsed."
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"På samma sätt jag hörde henne ömma,"
Vidtog Perez, "för Judens hårda lott,
Då han förföljes för sin rikdom blott;
Fast hon, som Christen, aldrig kan förglömma,
Hur detta Herrans folk med hädiskt hån

Korsfäst, och än korsfäst» vill hans son.

Och när hon hörde om de många vilda,
Ifrån den Christna veildcn fjerran skilda,
I mörker och i vantro stadda folk:

Hon ville skicka dit en ordets tolk.
Jag tror derför, att om vi kunde ställa
Din sak för henne i sin rätta dag,
Hon skulle varmt uppfatta ditt förslag.
Mitt förord torde än hos henne gälla;
Ty hennes biktfar jag tillförne var.

Blif här, och jag med dig till hofvet far.
Men bidom, tills Granada är intaget,
Och Morens magt har fått det sista slaget:
Det kan ej dröja, efter hvad jag sport."

"Jag tackar dig. Dn liar mitt hjerta vunnit.
En vän som du jag ej i Spanien funnit,"
Columbus sade. "Här går tiden fort,
(At Priorns bokskatt ögonen han vände)



49

j"ör mig så väl, som för min unga vän."
Här mången skrift, som han till namn blott kände,
lian redan fann, och finner flere än.

JJär ock hans snille följa kan sin vana,
Att främst begrunda Skaparns egna ord,
gom skrifna stå i himmel och på jord.

"Du sjelf," föll Priorn in, "den stora bana,
Dit hafvet vinkar dig, med välbehag
Ur dessa fönster skåda kan hvar dag.
O! om från Palos jag dig såge fara,
Välsignande din färd, och der igen,
Till vunnet mål lyckönska fick min vän,
Bland segerropen af en hänryckt skara,
För hvilkens ögon i din stolta hand

Du lyfte undren från det nya land."

Nu han sin gäst i handen hjertligt tryckte,
Och nickande vid dörrn den sakta lyckte.

Pereziel med Priorn gick;
De skiljas ej ett ögonblick:
Som skuggan än för vandrarn går,

Än följer i hans spår.
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Se! klostret sig till hafs beger:
Den gamle det i drömmen ser:

Förvandlad t till ett skepp det är,
Och Herren sofver der.

Att honom väcka, vågen skyr;
Och stormen vid hans åsyn flyr;
Och skeppet på den strand, det når,

Nu som en kyrka står.

Columbiel i Ilen-ans frid
Sin skyddling söfde mcllertid;
Då likt en blixt, som slog hans syn,

Ett svärd föll ned ur skyn.

"Med detta Herrans flammesvärd
Dref Michael ur ljusets verld
Dess fiende, som länt dess drägt,

Att der sig visa fräckt.

I mörkrets djup han störtad är,
En kung och dock en fånge der;
Ty den som rätt ej vill, ej ser,

Sig sjelf en boja ger.
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Dock, som en orm, på jorden fram
Han kryper än, och harm och skam
Gör giftet, som hans tunga bär,

Af allt hvad ädlast är.

Men, hur han hväscr dig emot,
Fast från en throns, ett altars fot;
Med tröst till qvinnans gudasäd,

Din bana trygg beträd.

Trötts afunds hån och vantrons ve,
Skall tiden med förvåning se,

Att, det du tänkte, skapte Gud.
Gå fram: du bär hans bud.

Gå fram, i trötts af ondskans band,
I hof och stad, på sjö och land.
Ej utan strid upptäcks en verld.

Se här, tag andans svärd."

En himmelsk röst med dessa ord
Var hos den stilla sofvarn spord,
I det på bädden sakta ned

Det helga vapnet skred.



52

Creftje Sangen.

V id Santa Fé gick upp en länge dröjd
Högtidlig dag, en dag af segerfröjd,
Ej blott för Spanien, men för Christna vcrlden.
Då Boabdil, af de Arabers ätt
Den siste med en Konungs namn och rätt,
Sen för hans kämpar brutna voro svärden,

I Spanska Kungens och hans Drottnings hand
Alhambra öfverlät och allt sitt land.
Af fädrens arf, det kongliga Granada,
Han hade öfrig blott den gröna dal:
Dit från det höga snöiga Nevada
Nedspringa bäckar till oändligt tal;
Och sedan än från häll till häll de dansat,
Än hvilat på ett fält, med blomster kransadt,
I floder samla sig, vid hvilkas bryn
Stå höga trän och skåda ner på skyn:
Med rankor mellan sig, som bilda salar
För turturdufvor och för näktergalar,
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per drufvan ler, af vinets purpur full,

Och kysser, vid en flägt, orangens gull.

När Moren kom ifrån den vunna striden,

Han tänkte här på Islams paradis,
per himmelsk vällust är den tappres pris,

Och Skönheten går hand i hand med Friden.

Han såg dess bild hit bruten ner ur skyn.

Men nu för honom blott en sorglig syn

Är Vega, då han der, på hvarje sida

ger Christna svärd ur skogen blänka fram,

Ser i ett heligt tåg, ett snöhvitt lam,

Med kors och fana fram åt staden skrida:

Hvarpå med verldslig ståt i ändlös längd,

Höfdamer, Gränder, Riddare, en mängd,

Ledsaga Kung och Drottning, präktigt höjda

På springare, som stolt, likt dem, sig fröjda.

Vid en Moské, åt S:t Sebastian sen

Af Christna helgad, stannar tåget ren;

Och blixt vid blixt af svängda vapen ljungar,

Från tvenne härar, för de tvenne Kungar,

Den ena Mars, den andra Pallas lik.

Nu allas ögon stanna på de tvenne.
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En thron dem bär, på guld och purpur rik,
Med himmel öfver sig, och öfver denne
En högre himmel, som dem säger: "Mins,
Att öfver dig också en Herre fins."

Derom jemväl det fallna majestätet
Hos Boabdil påminner dem rätt nu.

Från det af Fädren stolt besutna sätet
Han for, men blickar med en suck ännu
Upp till Alhambra. Aldrig mer den kulle;
Der i romantisk glans, ett Féslott likt,
På gyllne salar, rosengårdar rikt,
Det krönte staden, han beträda skulle.

Nu ryckte han sig dån, och skyndsamt red,
Att möta Ferdinand och Isabella,
Föll på ett knä vid deras throner ned,
Att hvar sin gyllne nyckel dem tillställa,
Sprang på sin häst tillbaka, och försvann;
Och ingen mer en skymt af honom fann.
För stolt, att här som undersåte stanna,
För stolt jemväl att gå till annan strand,
En flykting, och i faderns fordna land
En afsatt Konungs snöda lott besanna,
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Har han beklagat vid sin bråda färd,

Att än ej upptäckt var den nya verld.

*}n fanor svaja, och kanoner smälla,

Och trummor hvirfla, och trumpeter skrälla,
Q ch alla upp med Kung och Drottning stå,

Att i triumph fram till Granada gå.

Emellertid det helga tåget hunnit
Upp till Alhambra; och när dettas syn

För deras ögon bryter himlens bryn,

Har månens halfrlng från dess torn försvunnit;

Och i dess rum det gyllne korset står,
I glans likt solen sjelf, som nedergår.

på stund det höga par, och med dem alla,

Ur sadeln stigna, ner i stoftet falla;

Och alla röster stämma på en gång,

Likt templets orgor, en högtidlig sång;

Och prisa Gud, att här för andra gången

Europa frälstes från den otros magt,
Som i hans eget namn den snara lagt,

Hvari hon halfva verlden håller fången.

Columbus och Perez, vid segrens bud
Ur klostret farne, dessa helga ljud
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I skogen, der de redo, hörde fjerran.
Och i detsamma dem i ögonen
Föll tornets spets, och korset öfver den.
Sen äfven de i tysthet lofvat Herran,
Utbrast Columbus: "Nu det återstår,
Att ock i östera otrons magt förkrossas,
Och hela Christenheten trygghet får,
I det ur oket Grekerne förlossas.
Förut likväl skall i det nya land,
Som med den Högstes hjelp af mig skall finnas,
Af Isabella, om hon i min hand
Förtror sin ära, en ny lager vinnas.
Der skall hon segra, ej med blottadt svärd,
Men med den magt, som skapar om en verld.

Förvånad och förtjust, ser Isabella
Alhambra öfvergå, i slottets pragt
Och parkens skönhet, allt hvad ryktet sagt,
Allt hvad man drömlikt plär sig föreställa
Om österns under, af dess sagor lärd.
Ej Asiens seder blott, men Asiens verld
Hon finner här, då i de höga salar
Hon går på mattor, likt Arabiens dalar,
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Med blomster prydda, och sig sätter ner
På dynor, som vid alla väggar svälla,

Och arabesker rundt omkring sig ser,

Som Österns djur och växter föreställa.
Men ej i bilder blott de finnas här.

"Ach! känn! det rosen från Damascus år,
Och Erivans syren, som mot oss ångar.
Och der vid pelarn står en Aloe,
Jemnhög med den. Hon blommar snart, få se !'*

Så tvenne fröknar i de hvälfda gångar
Af snöhvit marmor, dit ur blåa skyn

Nu månen blickar öfver skogens bryn,

Der natten mörknar, hviska åt hvarandra;
Förtjusta sen, att få derute vandra
Kring hela parken, i sin Drottnings spår,
Som med Beatrix vid sin sida går.
Cypress- och myrt-, orange- och lager-lunder,
Springbrunnar och kaskader, vexla der,
I yppig mångfald. Störst af alla under,
Är dock, att Östern sjelf dit flyttad är.
Se, der sin långa hals Giraffen sträcker
Och bryter löf af Dadelträdets topp;
Och här en randig Zebra springer opp
Bland Bambu-rör, dem Elephanten knäcker,
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I det han flyttar fram sin tunga fot,
Att gå de häpna fröknarna emot.

De flykta i en sal, der silfversfrålen,
Som springer opp ur alabaster-skålen,
På Persiens rosor faller regnlikt ner.
Förtjusta der, dem hänför dock än mer
Det inre rummet, dit de sedan träda,
Som sidenduk, af lika färg med skyn,
Och gull så klart, som det mot Vesterns bryn
Af solen brutna, täfla att bekläda.
En blomsterväf, som bruten här och der
Insläpper dagens ljus, dess fönster är.

"Gud!" ropar en, som står vid nattduksbordet
Och från dess spegel lyfter opp ett flor.
Hon tänkte säga mer, men tappar ordet,
Af häpen undran vid en prakt så stor.
Så lyser af demanter och rubiner
Kring klara källan blomstrens dufna krans,
Då morgonsolen på dess kalkar skiner,
Och i hvar droppe ser sin egen glans.

"MinDrottning! af den verld, Columbus lofvat *

Alhambra är ett prof. Så rikt begåfvadt;
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Som vi derute sett, härinne se,

År landet som han er till skänks vill ge.

Ännu en gång han det åt Spanien bjuder,
jlrrän han flyr till någon annan magt,
Af England kallad, som ett rykte ljuder."

Så tog Beatrix tillfället i akt,
Att för hans sak ett ord ånyo fälla

Vän af allt sannt och ädelt, skönt och gorft
Använde hon, att det befrämja blott,

Den nåd, hvari hon stod hos Isabella.

Ojeda henne gaf, med eldfull blick
Och glödgad kind, en tacksam bifallsnick.
I kriget bar han hennes färgor redan;
Och nu som hennes Riddare, att gå
På vilda hafvet ut, i hopp, att sedan

Sin sköna lön af hennes händer få,
Han i sitt unga blod en låga kände,
Som kärleken, forent med äran, tände.

Beatrix Moya i historien fått
Vid Isabellas thron en plats, ej blott
För det beskydd hon verldsupptäckarn gifvit,
Men ock för händelsen, då hon så när
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Ett blodigt offer för sin Drottning blifvit.
Då låg för Malaga den Spanska här,
Och redde sig att med en storm det helsa.
En Mor beslöt det med ett dolkstygn frälsa.
Till Christna lägret, i förklädd gestalt,

Han sig begaf, och lyckligt smög sig aUt
Till Kunga-tältet. Miste om det rätta
Han tog likväl. Det var ett ögonblick,
Sen Drottningen ifrån sitt eget gick,
Att sig i Kungens tält hos honom sätta:
Då i det förra mördarn steg, och slog
Sin dolk i en, som han för Kungen tog.
Vid Moyas rop, han sprang att döda henne;
Men dolken af hans hand Ojeda vred,
Fast illa sårad. Nu der sprungo tvenne

Af vakten in, och höggo Moren ned.
Beatrix' hjerta för Ojeda stämdes
Från denna stund, fast det blott vänskap nämdes,
En tacksam vänskap. Och hon sjelf allt sen
Var hos sin Drottning en förtrogen vän.
Hvad ynnest Riddarn af sin Konung rönte ,

Om han med mer än nådefulla ord,
Hvarpå ej njugghet var hos honom spord,
Hans sår, som ej det första var, belönte:
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Är ovisst, då han nu benägen är,

Att på en sådan färd sin lycka våga;

Om det ej härrör endast af begär,

Att ut på äfventyr, som Jason, tåga.

"Ack! Drottning," ropte han: "i Vesterns verld

Columbus lofvar åt de Christna svärd

En dylik ban, som den på Österns stränder,
Der korsets hjeltar vunno nya länder. —■
glott han ej hunnit riket lemna ren!"

"Spörj åt derom, jag vill betänka sen,
Om jag törhända kan för honom göra,
Hvad min Gemål ej gjort, ej trott sig böra."

Nu till Beatrix vänd, hon fortfar huld:

"Om Genuesarn, det han söker, funne:
Tro mig, långt mer, än alla berg af guld
Och ädla stenar, som han dt mig vunne.
Det gladde mig, att Evangeii ljus
Få sprida dit och bygga der Guds hus."

"Välsignad år den munn, som bär de orden:
De falla ej förlorade på jorden!
Han som hvar suck af trogna hjertan hör,
Han tar dem upp, och dem till sanning gör.
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Ehur i Vestern slöts den helga striden,
Behöfver Östern än de Christna svärd.
Der till en större strid uppmanar tiden
Den stolta makt, som fann den nya verld."

Af ingen sedd var den, som talte detta,
En röst frän högden af profetiskt ljud!
Hvad under då, om, lik ett himlabud,
Den skulle aUa i förvåning sätta?

En öppen rundel midt i taket var,'
Som viste skyn, om mulen cUer klar,
För Boabdil, och hur hans hårda öde
Af stjernorna bereddes, allt ifrån
Hans födslostund, då som en olycksson
Han ren var när, att kastas bland de döde.
Här under striden med sin far han satt,
Och såg åt himlen mången sorglig natt,
Och rikets fall, ej blott sitt eget, spådde.

Till detta hus, i parken stäldt för sig,
Från en af mörka träd beskuggad stig
En annan uppgång var, som rundeln nådde.
Dit förde händelsen de män, der ses

Nu i en vindeltrappa stiga neder.
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Hon till det yttre rummets glasdörr leder,
Och visar der Columbus och Perez,

Beatrix, som dem hitstämt, fast de gingo
En annan väg, nu der dem varse blef,
Och hoa sin höga vän det så bedref,

Att, trötts den. Spanska sed, de nalkas fingo.

"Förlåt, min Drottning, att mitt varma nit
Sin röst, oväntad, lät derofvan höra:

Rördt af det ord, som då vi kommo dit,
Af slumpen förde, nådde till mitt öra."

Så talte Priorn, och fick detta svar:

"Ej slumpen, en Försyn dig hitsändt har:

Du bär mig himlens bud."

"Ett ord allena,"
Tog han igen, "jag har att säga er;
Och det är namnet på den man, ni ser

Här träda fram med afsigter eå rena,

Som dragen i hans uppsyn, och med skäl,
Så klara, som hans ögons blick" —■

"Nå väl!"
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"Christoffer år hans namn, och det betyder
En som bär Christus. Så det helgonet

Är nämdt, (dess jättebild ni säkert sett),
Hvars armar buro, som legenden lyder,
All verldens Herre öfver stridan elf.

Så Christi ord, (och är han icke sjelf
I ordet med, hvarhelst det rätt må läras?)
Skall öfver hafvet af Columbus bäras."

"I mångens namn, som Herrans redskap var,
En mening låg," var Isabellas svar.
"Om till ett sådant mål hans färd kan fjena,
Är det min fröjd, att dertill medel låna.
Men då deruppe nyss, som en profet,
Du talte, föll ett ord, som jag ej vet,
Hur jag 6kall fatta. Säg mig, hvad du menar

Med strid i östern. Jag förstår med plats,
Hvad jag förnummit om den djerfva sats,
Som Vesterns haf med Österns land förenar.
Jag hoppas den år sann, fast lärde män,
Som kättersk till och med, förkastat den.
Perez, jag tror på dig: du vill ej yrka,
Hvad med Guds ord och med hans helga kyrka
Ej sämjas kunde. Säg mig mellertid:
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År det väl fråga om en annan strid,
Än till försvar mot vUddjur eller vildar?
Om dessa sista är min viljas bud,
Att man vid ansvar för en rättvis Gud,
pem mildt behandlar och tiU menskor bildar.

"Det vill Columbus sjelf," var Priorns svar,
"Hvad han förnämligast till syfte har,
Är ljusets spridning till de mörka stränder,
Der menskor lefva, såsom grymma djur,
Är nådens seger öfver vild natur.

Emot det guld, han får i hedna länder,
En bättre skatt han dem vill ge: Guds ord.
Men hvilket mål, det största på vår jord,
Han sedan hoppas med det guldet vinna,
På hvilken väg han tror det säkrast hinna,
Hvad strid i Östern dervid förestår:

Pet ber jag, att han sjelf förklara får."

Nu till Columbus, frågande hans mening,
År Isabellas hulda anblick vänd:
En anblick, som af tro och kärlek tänd,
I himmelsk klarhet visar en förening
Af majestät och godhet och behag,
Och gör, att hennes sköna, ädla drag
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Mer pryda kronan, än den henne pryder.
Han med den värdighet, som honom ger

Hans höga vext och skick, men ännu mer

Han3 stora sak, nu dennas grunder tyder

Med lika ljus, som varm vältalighet.

Hvad han om jord och haf och himmel vet,
Han ställer skickligt fram, för att den styrka,
I det han låter religionen yrka,
Ej vettenskapen blott, att menniskan

Må forska i. Guds, verld, så. långt hon kan."

Sen visar han, hvad Spanien deraf vunne
I folk och länder, magt och rikedom;
Och med hvad glans, med hvad förtjenst om Rom,
Främst i Europa Spanniens Kung sig funne.
En sådan vidd hans rike skulle få,
Att solen der ej kunde nedergå..
För hela jorden en ny tid uppginge,
Då handeln flöge öfver all dess ring,
Och spridde slögd och konst och ljus omkring,
Ljus af Guds ord, som sjelfva vilden finge.

"Mitt ord skall gå kring hela verlden ut:"
Så Herren sagt. Då måste ju förut
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Kwn& jorden bli en väg, som binder stranden

Af Vesterhafvct med de Östra landen.

Pen vägen viU jag- öppna" —• far haii fort,
Och tecknar den med fingret på ett kort.

"Kom, min Beatrix," ropar Isabella,
"Och res med mig omkring vår hela jord.
Här vid Gibraltars sund gå vi om bord,
Och vid Arabiens, kust vi ankar fälla."

"Ack det är der, som fågeln Phenix bor,"
Utropte Fröken. "Nu helt visst jag tror,
Att han är nykläckt i en tid, som glöder
Af morgonrodnan från en klassisk verld,
Och nya underting beständigt föder.
Bland dem det största vore denna färd.
Det är en trollkonst, att af Bibeln göra
I hast så många, sköna exemplar;
Men att ett fartyg ner i Vestern föra
Och upp i Östern, mera underbar
Den konsten synes mig. Det är att fara,
Som Hercules, i underjorden ner
Och åter upp. Och derför, om det sker,
Columbi lön lik Herculis bör vara
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Som denne på Olympen fick sin plats,
Så han i Spanska Kungarnas palats
Ett hedersrum bör få: som han der sedan
I alla fall utaf historien får."

"När Hebe sjelf mig sådan ära spår,
Ny-tänds mitt hopp, som länge stod i nedan."
Så med en bugning tog Columbus vid.
"BFi talte om vår teckenrika tid,
Och hur den gamla verlden dagas åter,
Och med detsamma sig en ny upplåter.
Törhända få vi se, hur mycket än
Det vårt begrepp om tingens ordning stöter,
Att dag från Vestern dag från Östern möter.
Af forntids vishet torde der igen-
Fås mången Indisk skatt, som vi ej känne.
Men om Försynen på en gång de tvenne

Upptäckter, som ni nämde , låter ske:
Hvem skulle ej af Herrans finger se
Deri en tydlig vink, att rundt om jorden
Hans sannings ord, liksom hans sol skall gå.
iVäl finne vi, allt mera mägtig vorden,
Emot hans rike lögnens ande stå.
Den Anfi-Christ, som resto sig från stranden



69

Af Röda hafvet, och med svärd i handen
j Östern och i Vestern bredde ut

I hast ett blodigt välde, nu till slut

från Medelhafvets begge ändar sträckte,
Inpå Europa trängd, sin jättcfamn,
Och Christenheten med det hot förskräckte,
Att den förqväfva, plåna ut dess namn.
Men vare Gud och er, som i hans händer

Ett redskap är, min Drottning, evigt pris:
Fulländadt blef af er, på hjeltevis,
Carl Martels stora verk. — På dessa stränder
Missfostrets ena arm förkrossad är.

Dock Österns spira än den andra bär.
Att äfven der dess tyranni förstöra
Den upptäckt syftar, som jag hoppas göra."

Sitt stora mål, att Christi helga graf
Befria med en korsfärd på det haf,
Af honom öppnas, han till slut förklarar;
Och med det guld han skaffar, ser han ren

Det nya Sion bygdt, och der en sten,
Som Isabellas sköna namn förvarar.

Härvid med häpnad lyssnande, han spratt:
I hvalfvct oivanför liksom ett skratt
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Af någon ande tyckte han sig höra.
Och dessa ord, om ock hans yttre öra.
Dem ej förnam, intryckte sig likväl
I hans bestörta, dock ej slagna själ..

"Du dåre, vill mot Östern ställa.
Ur Vestern upp en annan verld!

Du tror med guld dig kunna fäila

Den magt, jag reste upp med svärd.

Men Vestern, sjelf af blod skall färgas;
Och till ett kors för folken der,
Du dit det Christna korset bär.
Och Spanien af dess guld skall hårjas»
Mer än i. all. den långa tid,
Som det med Moren låg i strid.
Far du, och sök i hafvets töcken,
Och vill, det vål, i vildens öcken,
Det rike, som i ord blott finns:
Der han är Konung, han som dödde;
Och bäst han på ett kors förblödde,
For upp, som en upprorisk Prins,
Ifrån sin Fader tog hans spira,
Och jemte sig på himlens thron,
Sin anda sjelf, som en person,
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En tredje gudamagt, lät fira.
Ve! vare er, som klyfven Gud!
Ve! er vid domsbasunens ljud. —-

Du viU mitt stora verk förstöra,
Du blinde! — Hör, om du har öra:
AUena Gud är Gud; och vet,
Otrogne _ jag är hans Profet."

Columbus med en rysning röjde
Den hemska oron i sitt bröst,
Då inom det en himmelsk röst
Med dessa nådens ord sig höjde:

"Ho år som Gud? Blott Ordet, som när Gud
Af evighet har varit, och är Gud,
Så skapt, som frälst, är verlden af det Ordet,
Som först natur, och sedan nåd, är vordet.
När det ej mer står fram i synlig hamn,
En Helig Ande verkar i dess namn.

Med denna tro, hvars grunder evigt vara,
Du kan så Mahomet, som Satan svara:
"Gud i sin Son, som i sitt verk är Gud;
Och Gud den Anden är, som i hans bud
Och löften lefver, de af kärlek gifna,
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De åt en fallen verld till frälsning skrifna.
När du dem bär till än ej nämda land,
Du sjelf är hans profet; och på hvad strand,
Der solen uppgår eller stiger neder,
Du hamna må, en högre sol dig leder,
Som ej af uppgång eller nedgång vet,
Som är all verldens ljus i evighet."
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tfievDe Sången.
Ja,es i Guds namn. Två fartyg, väl försedda,

Eör din bestämning skola stå beredda:"
Så Drottningen beslöt, och sitt beslut
Hon vill på stället låta färda ut.

Fonseca kommer. Biskop och Minister,
Hvad i det andeliga honom brister,
Ersätter han i det som verldsligt är.

Hans list, som stämpeln af hans Konung bär,
Sig sraygt också till Isabellas öra,

Fast hennes hjerta drar sig undan den.
Sfött att Columbus finna här igen,
Sig oåtspord, han vill hans vilkor höra.

Columbus svarar: "Ni förut dem vet,
Och att från dem jag aldrig ärnar vika.
Mig och min ätt tillkom me värdighet
Af Amiral i Spanien, och tillika
En Vice-konungs myndighet och magt
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I allt det land, som genom min uppfinning
Blir under Spaniens dubbla krona lagdt;
Derjemte tiondelen i all vinning

Af guld, demanter, perlor, speceri.
Dessutom kan en lott i företaget

Ej mig förnekas, som har gjort förslaget:
En åttondel jag köpa vill deri."

Med häpnad ser Beatrix på Fonseca,
Hvars ögon; mulna nyss, uppklarna nu.

"En sådan skamlös fordran måste ju
Vår Drottning," tänker han, "nödvändigt neka."
Han ser på henne slugt: hon tankfull står;
Och långa stunden allmän tystnad rår.

"Slå af," så hviskar i Columbi öra
Perez med oro.

"Aldrig!" svarar han,
Så högt, att Drottningen det måtte höra:
"Min sak förrådde jag, om man mig fann
Med mindre nöjd. I den blott är det stora,
Ej i mitt anspråk. Allt med den förlora
Jag skulle, finner du. Men lyckas den,
Ar det för litet jag begärt, min vän."
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Fonseca mellcrtid till Isabella
Sig närmat har; och van, att, vid en thron,
I tid än sänka och än höja ton,
Nu tar en sådan, som han bäst tror gälla.

"Spansk Amiral! och Vice-fconung! han!
En främling utan börd! en vandringsman!
Det skulle alla Spaniens ädla resa.
För hela riket blefve det en nesa,
På kronan sjelf en fläck, att sådan magt
Ge sådan man. Af Spanska Majestätet,
Att ta sin egen värdighet i akt
Och sina Granders, aldrig var förgätet."

"Jag har ej kallat er till råds i dag,
Herr Biskop," hörde han sin Drottning svara;
"Men att i skrift uppsätta ett fördrag,
Som ren är afgjordt. Dit han ärnar fara,
Der, utom Gud, han ensam vägen vet,
Der är han Amiral och mycket mera.
Och när han, utan flotta, utan här,
Mig nya länder ger, han värdig är,
Att i mitt ställe öfver dem regera."
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"Af dimmor, räds jag," mumlar han igen,
"Bestå de länder, han åt Spanien vinner;
Om ej till slut, hvad värre vore än,
På hafvets botten gömda han dem finner."

"Man talar tydligt för sin öfverhet,"
Tog hon igen, "om man ej tiga vet."

"Min Drottning!" sade han, "en enda fråga.
På nåd och onåd måste jag den våga:
Hvar få vi penningar? ty detta krig —•"

"Var obekymrad: håll er blott till mig.
Jag vill förpanta alla de juveler,
Jag äger sjelf. Nu, att jag bifall ger
Till nämda vilkor, skrif på bladet ner.
Sen vare snart två goda caraveler
Tillreds, att lemnas i Columbi hand.
Skrif ock ett bref från mig och Ferdinand
Till Asiens StorChan. Fast han är en hedning,
Det gillas bör af Rom, då han oss bi
Kan stå mot Turken. Ja, en Christen bli
Han torde kunna genom himlens ledning."

Columbus, tacksamt rörd, begär till slut,
Att skeppen må från Palos redas ut.
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Det blir beviljadt; och nu skrifs omsider

pet bref, han väntat nära åtta år,

Som öppnar nya verldar, nya tider.

Och när han det i sina händer får,

Hur säll han far! och det vid hjertat gömmer,
Med fruktan, att han ån derom blott drömmer.

Till klostret med Perez han far igen,
Så lycklig nu och tacksam mot sin vän.
Till Palos sen beger han sig allena:
Der honom förestår ännu en strid,
Hvari med hvarje fördom af hans tid,
Skrock, afund, egennytia sig förena.

I stadens kyrka man med häpnad hör
Ett hud i Kungens namn, som kunnigt gör,
Att till en upptäcktsfärd, på Vcstcrhafvet,
Två lätta fartyg skola redas ut,
Med stark besättning. Stiaxt blir gråt och tjut.
Det arma manskap ser man ren begrafvet
I djupet af det haf, dit ingen for,
Och bortom hvilket ingen meuska bor.
Den obekanta stora vattenökncn
Förskräcker dem, ej blott med ändlös längd
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Och ständig storm, men med en tallös mängd
Vidunder, sjörån, troll, som än i töcknen,
Och än i bränningarna, stå på lur

Och skada mer, än hafvets glupska djur.

Perez anländer, för att medla saken,
Och än till köpmän, än till sjömän går.
Han visar dem hvad under tron förmår:
Hur hon till sjöss, som lands, besegrar draken,
Den gamla ormen, som att frukta är
Dock mer, än något troll, som hafvet bär.
"Om Petrus trott, han skulle gått på vågen.
Tron, mine vänner, tron på Herrans namn:
Han skall er föra i en säker hamn,
Då för hans skull J ut på rymden tågen,
Att bära fram till hedna folk hans ord.
Som på det Röda haf hans magt var spord,
Der för hans anda vattnet måste skygga,
Ät högra sidan och den venstra skildt,
Och Israel gick fram, som på en brygga,
Och intet lif af all dess här blef spildt.
Så skolen J, hur än omkring er svalla
De vilda vågor, fram till målet nå;
Ty Herren skall för er på hafvet ga."
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Den gode Priorn vördad var af alla:
Ku dock förgäfves manar han och ber.
Ej fins en redare, som fartyg ger,
Ej en matros, som sig inskrifva låter.
Columbus flyr till Isabella åter.
Kytt påbud, hot om tvång, deröfver knöt,
Veklagan, upplopp. Allting går emot.

Dock kan den store man sitt mod ej fälla:
Hvad nya hinder, ej blott folkets brist
På mod och insigt, men Fonsecas list
Och Pinzons afund, i hans väg må ställa.

Fonseca hemligt bud till Pinzon sändt,

Som all hans vänskap från Columbus vändt;
I det han föregett, att fastän Kungen
Nu var af aktning för sin Drottning tvungen,
Att ej offentligt mer mot saken stå,
Han, som deraf ej kunde vänta annat,
Än skam och skada, gerna sett ändå,
Att ren i Palos hela resan stannat.

Alonzo mellertid, fast han, i hopp
Att svinga sig i Kungens ynnest opp,
Lät mot Columbus sina ränker spela,
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Fann dennes företag, sen han det lärt

I klostret rätt förstå, sin kostnad värdt.

Men heldre än med honom vinsten dela,

Sen han fått se hans kort och hela plan,
Om all dess frukt han ville rå allena.

Ehuru kunnig och vid segling van,
Beslöt han till sitt stöd med sig förena
Mcndez, som fört hans skepp med drift och nit,
Och sådan lycka, att på den sin lit,
Än mer än på hans skicklighet, han sätter.
Sen han sin afsigt flcre dar oeh nätter
För sig begrundat och i hjertat gömt;
Och sen han så i sömn, som vaken, drömt,
Hur först en silfverlast på Brandans stränder
Han tog, och sen begaf sig till de länder,
Columbus visat, och ej blott af gull,
Men ädla stenar, fick kajutan full:
Böd han Mcndez till sig, och tydligt gjorde
För honom först allt hvad han veta borde
Om grunden för Columbi företag,
Och sen sitt eget präktiga förslag.

"Har ni förgäl it," svarte han, "hur illa
Det gick i Portugal för Cazadilla,
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Som stal Columbi plan: med hvilken blygd,
Ej blott sig sjelf, men Kung och fosterbygd
Hans låghet höljde, då den man, han sände
Att föra ut den, knappast såg sig om
på strandlöst haf, förrän han af sig kom,
Och med en panisk skräck tillbaka vände."

"Det kan ej hända oss," var Pinzons svar.
"Jag tror mig sjelf och dig om all den styrka,
Som nödig är, trots den, Columbus har,
Att styra folk och skepp, oeh framgång yrka."

"Oss skulle fattas dock," inföll hans vän,
"En sak, som är af vigt i nöd och fara,
Godt samvete. Farväl! Hvad öden än
Mig förestå, jag hoppas det bevara."

"Förråd mig ej" — så efter honom skrek
Alonzo, af sin harm och blygsel blek.

"Var lugn, om ni förslaget låter fara;
I annat fall — tag, med ett ord, till vara.
Att ni ej sjelf förråder er till slut."
Mendez i dören så svurte, och gick ut.
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Alonzo nu en gadd i hjertat kände,
Som honom modfälld från sitt uppsåt vände.
Densamma afton smög sig i hans port

En man, som i en larf sin uppsyn höljde.
In med Alonzo i hans hus han följde,
Och der sig gömde. Ingenting blef spordt
Om hvart, och hur, han derifrån försvunnit.
Också hvad namn och värdighet han bar,
En fåfäng fråga långa tiden var.

Att han var hög och rik, man dock lär funnit.
Emellertid, hvad än den föranledt,
Har en förändring hos Alonzo skett.
Nu med Columbus vill han sig förena,
Och skaffa fartyg, icke blott de tu,
Som Drottningen förordnat, men ännu

Ett tredje, som han sjelf allena
Rår om, och föra vill; ty detta är
Hans vilkor, jemte det, att hvad det bär
Blir hans, och hvad det hem i vinning bringar.
Den rättighet jemväl han sig betingar,
Att ingen på hans fartyg stiga må,
Som ej hans lof begär och det kan få,
Det vare bud, som Amiralen sänder,
Det vare än han sjelf. I allt likväl,
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Som hör till resan och till det befäl,
Anförarn tillhör i de vunna länder,
Han, som de andra, honom lyda skall,

Och vörda hans person och höga kall.

Ehur förmätet dessa anspråk klinga,
Columbus gillar dem, för att få slut

På alla hinder och blott komma ut.

Tre fartyg har han nu: hur få! hur ringa!
Etaf en magt, som dubbel spira för,
Och för ett mål, som hela jorden rör.

Förrän på dessa spånor, i det stora,
Okända haf, de gå att sig förlora,
I ändlös rymd, långt bort från menskors verld;
Columbus, följd af allt sitt folk, uppstiger
I Herrans hus; der till den djerfva färd
Perez med lifsens ord och bröd dera viger.
Från templet ned till hamnen följas de
Af makar, barn och vänner, ja, af alla,
Som röras kunna. Alla vilja se,
Som när ett hufvud skall för bilan falla,
De dömdas afsked: så de anse dem,
Från Christna verlden, från sitt land, sitt hem,
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Sin maka, sina barn för alltid drifna,
I vilda hafvets gap till spillo gifna.

Allt hvad om bord behöfs och sen i land,
Mendez bestyr med öga, om ej hand.

"Hvad!" ropar han, då han får se Ojeda,
Sin stora hingst till skeppets landgång leda.

"Är det till häst, ni öfver hafvet far?"

"Ja, endast döden," är hans stolta svar,
"Mig skiljer från min skäck och från minklinga."
Trots mångas knorr, på Amiralens ord,
Den ädle springarn får sitt rum om bord.

Nu äfven Pinzon från sitt stall lät bringa
Den bästa gångarn på det skepp han för;
Och Amiralen sjelf, när han det hör,
Med häst och rustning sig förser, som svara
Emot den värdighet han bör bevara.

Ren famn ur famn år ryckt, och hand ur hand;
Och de, som stanna, gråtande, i land,
Med ångest höra ankarvindnings-sången,
Hvars ängsligt enahanda melodi
Afbryts i hast af lifligt segerskri,
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Då klon, som grep i bottnen, lös är gången.

Hur flaggen vinkar bråd på mastens topp,

Hur segel öfver segel hissas opp
Och svälla för den vind, i tågen brusar;

Och hur för kölen ren en fragga frusar:

De se med tårar, och i hamnen stå,
Tills deras blickar skeppen mer ej hinna.
Då hem till sig i stilla sorg de gå,
De sådan tomhet i sin boning finna,
Som skulle do till grafven följt en far,
En man, en son, allt hvad dem kärast var.

Columbus nu på öppna hafvet hunnen,
Viss om sin väg, och herre der, näst Gud,
Gläds lik en svan, som far med vårens bud.
Den långa strid, som ren är öfvervunnen,
Har skärpt hans mod till dem, som förestå.
Om dessa snart en vink han skulle få,
Då rodret sprang på ena earavelcn
Och folket skrek: "Olyckligt förebud!
Vändom! vändom!" — "Nej," sade han: "Jfeleni
Ej ondt det bådar. Det är blott af Gud
En varning, att vi ej på vår förmåga,

,

Vår konst och vishet oss förtrösta må.
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Det är tillika nåd. Ja, då vi gå,
Dit ingen före oss har funnits våga,
Vill Gud oss visa, att han med oss är.

Fördenskull rodrets brist sig röjde här,
Här, der vi se ännu en hamn så nära.

Vår tack derför vi honom må hembära.
Hvad! om det händt, der endast hafvets bryn
På flera hundra mil nås af vår syn?"

Af detta tal blef allas sinne lugnadt;
Och i Gomeras hamn, dit rodret än,
Ombundet, styrde, blef det nytt igen.
Der, sen han folket med förfriskning hugnat,
Och sina skepp försett med nytt förråd, '

Han bad ånyo om den Högstes nåd,
Då han nu trädde an sin stora bana
I okänd rymd, der ingen ledning var:
Der han sitt mål ej kunde mer än ana,
Sin väg ej visste, mer än den i bur
Bortförda dufvan, som, från fästets mur
I luften släppt, med brefvet under vingen,
Dock öfver berg och sjö sin hembygd når.
Så han sin kosa ställer, lärd af ingen,
Och lugn till hvila i sin hytta går.
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I drömmen dock oroa honom syner

Än. af ett troll, som står ur hafvet opp
Och griper i hans köl, och stör dess lopp;
Än af förräderit, som dolken bryner
Bakom en vild, mot honom upprest hop.
"Vänd åter eller dö." Vid detta rop
Han vaknar häpen, men till Gud sig vänder,
Och lugn förtror sig i hans fadershänder.
Nu för hans syn, om ej en dröm det var,
Blef ljust, som när i skyn ett eldklot far.
Dock olikt dettas glans, som straxt försvinner,
Far skenet fort; men mildras mer och mer,
Så att hans blick, när den sig sansa hinner,
En silfversky, som. hvälfs i vågor, ser.

Som snöhvitt flor en jordisk skönhet höljer,
Så höljer denna sky en himmelsk hamn.
"Var trofast," säger han. "I Christi namn

Du når ditt mål: Han sjelf din bana följer,
Han som till storm och hölja ropte: tig!
Och stormen teg och böljan lade sig.
Men sörj ej för hans graf, sörj för hans rike.
Hvarhelst du hamnar på den nya jord,
Ledsage dig hans nåds och sannings ord.
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Der Christus nämns, all lögn och vantro vike!
Och när du söker guldets rika land,
Far ej förbi den sköna, glada strand,
Der frid och oskuld bo i löfvig hydda.
Ve! den, hvars skuld det är, att från den ö,
Der han i Edens lugn, från stormig sjö

Fann gästfri tillflykt, snart de äro flydda.
Men i ett häkte, på ett sfrandadt vrak,

Den sofver sött, som har en rättvis sak.
Förmörkad månen står, och vildcn gråter;
Bjud honom bida: den skall liarna åter.

Du sjelf var lugn, hur det än mörkna må:
Allt klarnar först, när du till målet hinner.
Der är den ö, dit inga sorger nå,
Och der det rätta guldets land du finner."

"Hell dig, du höge Gabriel,
Som nådens bud till Daniel

Och till Maria bar!
Ännu, som i de helga dar,
Du bådar Gud Immanuel,

Och Herran med dig har.
Guds kraft du heter och du är:
Guds kraft till trogna bröst du bär."
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Så talte han, hvars fötter följa
Columbi fjät, ehvart han går,
Hvars silfvervingar honom hölja,
Hvar helst hans hufvud hvila får.

"Förrän du far, du kraftens cugel,
Ett under oss bevisa här;

Räck hit den spira, som du bär ,

Din evigt friska liljestängel,
Och rör, med den, raagnetens nål,
Att den ej vacklar från sitt mål.

I denna obekanta öcken,
Den leder oss, allena den.
Den är vårt ljus i natten än,
Och när oss omger endast töcken.
Bestäm den , att på hafvets bryn,
Den blir hvad stjernan är i skyn:
Den stjernan, som i höga norden,
Med blicken mot den punkt, der jorden
Sig hvälfver om, orörlig står,
Och ingen timma nedergår.

"Du begär, min vän," Serafen svarar,
"Hvad blott Han förmår, som ställt en pol
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För magneten, som för solars sol.

Denna stängel, som min hand förvarar,
Allt sen löftet gafs vid fallets stund,
Då jag bröt den uti Edens lund,
Kan ej sten, kan blott ett hjerta röra,
Krossadt hjerta, som vill bättring göra.
För att gjuta i din skyddlings bröst,
Vid hans pröfning, en gudomlig tröst,
Är jag hit af ljusets strålar buren,
Ej att rubba gången af naturen.
Felar hans kompass, så har han ja
I sin tro en ledare ännu.
Styrk du den hvar dag, till dess jag stiger
Dig till mötes på den andra strand,
Och åt Frälsarns dyra namn inviger
I den nya verld det första land.

Blott fram må han skåda:
Trötts hinder och våda,

Fram måste, hvad sannt är och godt.
Må tiden det skaka:
Ej vänder tillbaka

Hvad rätt sin bestämmelse fått.
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Blott fram honom mana,
Som månen sin bana

Går fram i den nattliga skyn,
Då irrskenen alla
Förblekna och falla,

Försvinna i dimmiga dyn.
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ifrtnte åbångm.
Jj örbi den gränssten för den gamla verlden,
Som Pico gör, bestämdes redan färden

Uraf de tre, som lemnat Palos hamn.
Den främsta, med Marias helga namn
Och jungfrubild, som sitter hvit i stäfven,
Syns ädelt stolt: Columbus sjelf hon bär.
Med sina trekants-segel, Nina äfven
\fs åt Mendcz, som hennes höfding är.
I motvind, som i medvind oförvitlig
Är hon som han. Men Pinzons caravel,
Som Pinta heter, mera tillförlitlig,
An Pinzon sjelf, i godt och elakt spel,
Går fram så stark i kölen och i tågen,
Som vig att vända sig och lätt på vågen.

Snart sänder Picos silfverhvita spets
Den sista blink från jordens kända krets.
Då dit sin blick de häpna sjömän fästa,
Till afsked från allt folk med Christen tro,
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ja frän allt land, må ske, der menskor bo:

gn dödlig rysning öfverfar de flesta.

Rokom dem ligger fosterland och hem,

Barn, maka, vänner. Allt som kärt för dem
Och dyrbart är, allt efter sig de lemna.

framför dem i det dolda, dit de ämna,
jtvad väntar dem? Hvem vet, hvad gruflig lott,

Ed oerhörd? Kanske en afgrund blott.
. här, hvad få de se, hvad få de höra?
na fåglar, som med brassa skrin

Och hemska varningar, dem sällskap göra;
Och vilda hafsdjurs fasansfulla grin,
Jled tänder, som ett fartyg kunde såga,
Och gap, för att det sluka, rymligt nog.

"Hvad olycksfärd! hvad blindhet att den våga!
Ve! honom och hans konst, som hit oss drog!

En djefvulsk konst!" Så någre klaga hördes,
Då andra blott till tysta tårar rördes.

Hvad ny bestörtning, då vid himlens bryn
I rök står Pico, sprutande åt skyn
Eldslågor, alltmer flammande och röda,
Som bringa hafvet sjelft att ugnslikt glöda.
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Nu blef ett allmänt larm, ett högljndt knöt.
"Vi återvände!" ropades af flera,
Och mången reste sig med trotsigt hot
Mot Amiralen. "Gud skall lydas mera
Än menskor: Gud oss straffar, om vi här
Gå öfver gränsen af hvad han beskär
Oss, Adams barn, att vi der bo och bygga,

Och segla må, i kända nejder trygga."

"Såg, Juan! du, som på Sicilien var,
Hur Etna brinner," blef Columbi svar.
"Orsaken vet du, vete vi ju alla.

Låt i ett slutet hvalf en gnista falla,
Der beck och svafvel göms: det skall till slut
Med rök och eld i dagen bryta ut.

Eld lins i jordens djup, så väl som vatten.
Du, Gorvalan, begynte lefva om,
Då från den varma källans bad du kom.
Dock är det märkligt, att just nu, den natten,
Då öfver verldens gamla gräns vi gå,
Det sista berg skall som en fyrbåk stå.
Men, Christne bröder! kan det oss förskräcka,
Att Herrans eldstod lyser upp vår väg?
Tvertom bör det ju modet hos oss väcka,
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Som fordom hos hans folk! Herr Patcr! säg,

> Tär Israel gick genom haf och öcken,
gåg det ej Herrans härlighet, som vi

IJu se densamma? Ja, på Sinai

gteg han ju ned i eld och rök och töcken,
gom här på PicO; och med lagens bud
jrfirnyadt löftet blef, att om sin Gud
j)e ville lyda, och sig låta föra

_\i ledarn, som Han sändt dem, skulle de

Det land, som flöt af mjölk och honung, se,
Och all dess rikdom till sin egen göra.
Ett löftets land vi söka, äfven vi,
Och bära med oss Herrans ord, och bli,
Om vi det akta, märkande tillika,

Hur han oss leder, lyckliga och rika."

Det visa talet ställde dem tillfreds.
Hvar en i stillhet gick; men stod tillreds,
Att vid ett ord, en vink, än fly till tågen
Och än till rodret, än i masten opp,
En ekorn lik, på råstång och i topp,
Af stormen slängd, och gungad utaf vågen.
Men ingen storm ett segel refvas böd,

Och blott vid kölen våg med fragga sjöd.
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En lagom vind så jemt och fort dem förde,
Som nu med ångkraft sker; och luften var,
Ju längre fram, ju mera mild och klar.

En dag likväl ett plötsligt dån man hörde,
Och såg emot en lufttrompct i skyn
En pelare stå upp vid vattnets bryn.
Vid deras möte kändes hafvet gunga,
Och utan thordön skyn begynte ljunga.
Med strömmen af det vatten, molnet sög,
Lik en sifon, ej blott en hvirflad hög
Af sjögräs, men en haj, i luften följde.
Förskräckt deraf, Columbus lät med hast
Kanoner lossas dit; och pelarn brast,
Och med en regnskur blott dem öfversköljde.

Fullkomligt ren var hela himlen snart,
Och hafvet lugnt och som en spegel klart.
Knapt kunde ögat skilja luft och vatten.
I detta himmelsstreck, som nu man vet,
Har sjön kristallens genomskinlighet.
Derför ock sen, då i den stilla natten
Kopernik med Columbus stod, och såg
Från stjernehimmeln, som deruppe lyste
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rpill den, som under dem i djupet låg:
gå tyckte han, att skeppet, som dem hyste,
Var sjelft en himlakropp. "Vi sväfva här
| Ethern," ropte han. "Omkring oss är

Oändligheten öppen på hvar sida.
Ej hafvets yta eller himlens bryn
Begränsa ögats mer, än tankens syn.

Vi se omkring oss alla stjernor skrida,
Ej mindre nedantill, än ofvanpå,
gom sutte vi, om jag törs tala så,
Blidt i den himmelsglob, som Gud sjelf gjorde."

Han teg en stund, och röjde i sin blick,
Att han en ny och vigtig tanke fick,

Och svarte, då derom Columbus sporde:
"Jag såg på våra skepps constellation,
(Jag borde hellre säga conjunction);
Och finner nu min gissning sig besanna,
Hvarför en del planeter tyckas stå
En tid helt stilla, ja, tillbaka gå.
Se, Pinta här midt för oss synes stanna,
Ehur hon far med större hast, än vi;
Och Nina, som vi segla nu förbi,
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Tycks återvända. Så kan jag förklara
I mitt system helt lätt, hvad enligt det,
Som Ptolomeus antog, måste vara

En oupplöslig knut, en hemlighet."

"Då här på jordens haf vi andra segla,
I himmeln du en upptäckts-resa gör:"
Vidtog Columbus. "På din karta tör
All verlden en gång sig med häpnad spegla.
Vår jord åtminstone skall häpen bli,
Att från den främsta äreplats deri,
Kring hvilken sol och måne, alla stjernor,
På himlen löpa, såsom hennes tärnor,
Försättas i en vrå af Skapelsen,
Och sjelf få springa oupphörligen.
Hvad deraf sedan för den stolta följer,
Som der en herre, näst den Högste, bor,
Och blott för sig all verlden skapad tror,
Jag törs ej tänka. Dock, hur jag det döljer
För min bestörta själ, jag känner mig
En mask, som kring en mullklimp släpar sig.
Jag mins härvid det sköna Davids-ordet,
Hvars mening rätt förstå nu först jag lär:
"När jag betraktar himmeln och dess här,
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Allt hvad der ofvan på din vink är vordet;

Så frågar jag: hval är dock menniskan,

O Gud! att du på henne tänka kan,

Och henne vårda?"

Då han detta talat,

Han tyst och tankfull stod ett ögonblick,
Och med en upprörd själ till hvila gick.
Han sof; dock ej hans hjerta blef hugsvaludt.
Väckt af sin oro, innan det blef ljust, _.

Han steg på däck, för att på kosan akta.
Han fann Kopernik stå der ån, förtjust,

Och södra himmelns hemispher betrakta.
Der, innan hafvet nya länder ter,
Hans kännar-öga nya stjernor ser.

Men nu de alla blekna och försvinna,
Ty redan visar sig i österns sky,
Hon som vill ensam ses, en herskarinna,
Hvar dag densamma, dock hvar morgon ny.

"Vid hafvets rand, som synes verldens vara,
Att se dess ljus gå upp, hvad härlig syn!
Men icke blott, då hon vid himmelns bryn
Står upp ur moln, af guld och purpur klara,
Är solen undransvärd på ocean:
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Ännu på högden af sin blåa ban,
Der haf och himmel ensam hon bestrålar,
Hon hänför mig, och för min tanke målar

Guds Majestät, då, innan tidens flod
Spran^ fram ur töcknet, Han allena stod

Och böd omkring sig tusen verldar Ijunga
Och ordna sig till en." —

Kopernik teg.
Ty nu för högt hans fulla känsla steg,

Att kunna tolkas af en dödlig tunga,
Hans ögon talte dock med himmelsk glans.

"Jag äfven helsar, rörd, den nya dagen,"
Vidtog Columbus, "är det än till lands;
Dock aldrig förr jag kännt mig så betagen,
Som nu, min vän. Ty det bekymmer, du
Med ditt system mig gjort, den skingrar nu.
Du häpnar. Hör! hvad mig i natt förskräckte.
Jag drömde, att vår jord af en orkan
I rymden greps, och rycktes ur sin ban,
Och föll; och fallet oupphörligt räckte;
Och jag der ensam i förtviflan satt,
Från Gud och verlden skild, i evig natt.

Min ångest väckte mig, och hit mig följde,
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Och då jag tänkte, hur vår boning är
En kastad boll, ett grand som vinden bär:
jlig, vaken ån, den drömda fasan höljde.
■ylen nu, när solen öfver mig jag ser,
på detta vida haf, der vi allena
Tillegne oss det ljus och lif, hon ger;
Der, om det funnes blott en båt, den ena

Ej mindre lystes, värmdes, än om der
Flöt allt hvad segel i Europa bär:
flju finner jag, hur Han på allmagtsstolen,
Som styr all verlden, till vår lilla jord

Kan se med sin försyn, sin nåd, sitt ord.
Ja, som vi tycka, att den vana solen

För jorden blott, på hennes sky, år till;
Så tro vi ock, att Gud oss vårda vill,
Som vore vi hans enda undersåter,
Hans enda barn; att verlden till ett hus
För oss år skapt; att sjelfva himlens ljus
För oss gå upp och ner hans godhet låter.

Det tänker jag, när jag om dagen går,
Att, som han bjuder, verka, njuta, tåla.

Men när i nattens tysta stund jag står,

Och i hvar stjeraa ser en verld framstråla:
Då sjunker jag i stoftet; och likval
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Åt höjden upplyft känner sig min själ.

Kring alla verldar far hon, och tillbeder,
Med deras åbor, samma enda Gud,

Som med sin sannings ord, sin kärleks bud,
Dem alla till ett mål i ljuset leder."

Två hundra mil de hade farit ren,
Då Amiralen, att på allting akta

För dagen tidig, in i natten sen,
Vid rodret stod, och syntes brydd betrakta
Än polens stjerna, än magnetens nål.

Han såg med häpnad, att ej mer dess mål
I hennes linje var. I trenne dagar
Han teg dermcd; men andra det också
Ha redan märkt, och i bestörtning stå.

Hvad skall nu leda dem, då sina lagar
Naturen sjelf tycks ändra i den verld,
Dit de förmätet ställt sin blinda färd?

Nu steg Columbus fram och sade: "Vänner!
Gen er till freds. Nordstjernan är det ej
Som åt magneten ger sin rigtning; nej!
Han har ett annat mål som inan ej känner,
Kanske i jorden göradt. Kanske är der
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En pol af jern, hvars älskare han är.

Förändringen, ehuru ganska verklig,

Rör ej compassen. Stjernan rår derför.

Som andra stjcrnor hon sitt omlopp gör,

Ehur dess rörelse är föga märklig.
Hår märks den dock: ju längre dit inan far,

Dess mer från Polen hennes blick sig drar.

"Törhända är det ock utaf Försynen

Åt oss en hemlig vink;" han sade sen,
"Att kosan fram åt vestra himlabrynen

Vi skola hålla som vi hållit ren."

Kopernik inom sig ej kunde gilla
Columbi sats; och fast han sina skäl

Ej höll tillhaka, teg han nu likväl,

Då han den tjenlig fann att oron stilla.

"Hvarför magneten felar, vet jag ej;

Men polens stjerna pekar jemt åt polen.
Hon kring vår jord sig skulle hvälfva? Nej,

Hon är en sol, och större än den solen,

Kring hvilken jorden rörs, ty jorden går
Så visst, som detta skepp; och solen står."
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De sista orden af de andra hördes:
Dem som ett ordstäf han på tungan bar,
Och talte ut, då han i tankar var.

Det väckte skratt, hvaraf han dock ej stördes.
Ku äfven Patern hörde dem: en lång
Och blek och mager man, som Boyle nämdes,
Af hvilkens uppsyn, smilig på en gång
Och grym, man än förargades, än skrämdes.

"Hvad!" ropte han, "är ni en Josua,
Som kan befalla solen att stå stilla?
Deri er trollkonst torde sig bedra,
Hur ni än hoppats folkets ögon villa

Med edra cirklars och trianglars spel!"

"Ni om en dödlig tror," Kopernik sporde,
Att han det kunde: blir det då ett fel,
Om jag den Högste, som all verlden gjorde,
Tror om en vishet, lika med hans magt,
Som ren i skapelsen till solen sagt:
"Stå här, och hvälf omkring dig dessa alla,
Som mot din storlek ojemförligt små,
Och af sig sjelfva mörka, tröga, kalla,
Af dig allena ljus och värma fä."
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"Hur långt från linjen kunna vi väl vara?

Tag du din astrolab, min unga vän,

Och gör din räkning; jag gör min; och sen

Jemföra vi." Då Patern skulle svara,
pet ordet af Columbus kom i tid,
Och afbröt en törbända vådlig strid;
Ty munken ren, att kättaren förbanna,
Soin både tiralig eld och evig värd,
Upplät sin mun; men nu han lät den stanna,
Vid hemlig harm, i hatfullt hjerta närd.

Fast mången log åtgrubblarn, gom än svängde
Omkring en pinne ett linjeradt klot,
Än det i luften på ett snöre slängde,
Än fällde mellan mastens topp och fot:
Var han likväl af alla, ej blott aktad,
Som lärd och from, och ren i verk och ord;
Men lik en högre varelse betraktad,
Som himlen mer tillhörde, än vår jord.
Den andra, som ett helgon synas ville,
Men under drägten af ett andligt gille,
Ett vcrldsligt sinnes alla lustar bar,
Hit af Fonseca sänd att speja var.

Ej blott £å allt hvad Amiralen gjorde
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Och talte, men hvar min han akta borde,
För att hans dolda tankar spana ut,
Och finna något, hvarmed dock till slut,

Om än hans galna upptåg skulle lyckas,
Han snärjas kunde och i stoftet tryckas.
Märk, var ministerns vink, på hvad han tror;

Inqvisitionen ögon har och klor.

Nu, sen man högden utaf Polen tagit,
Och Amiralen öfvertygad blef,
Att hafvets ström dem ej från kosan dragit,
Ty den åt vester, liksom vinden, dref;
Sprang ynglingen och tog en vattenkanna,
Och sade: "Se, när jag den ditåt för,
Går vattnet hitåt. Att sig jorden rör,
Nu äfven haf och luft för mig besanna;
Ty när hon hvälfs åt öster, måste de
Åt Vester strömma, som vi alla se."

Den muntra springarn lik, som, spänd för båten.
Långs med Kanalen far den jemna stråten,
En ständig östan fyllde seglen så,
Att knappt ett skot blef draget då och då.

Ej minsta tecken än till land de sågo,
Då plötsligt dem betog dess nära syn.
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på båda sidor, långs med vattnets bryn,

Gränslösa fält af gräs och blomster lågo.

Columbus sjelf, af dessa gröna skär

Förbryllad tänkte: "Möter det oss här

Det sökta landet, midt på öppna hafvet?
Hvad! eller är det sannt, hvad jag mig mins

j£os någon lärd ha läst, att tecken fins

Ån till Atlantis, der det är begrafvet,

Att vexter derifrån bege sig opp

Och fläta nät, som hindra skeppens lopp."

"Vi fastna här, vi måste återvända,"

År folkets skrik, är sjelfva styrmans ord.

"Du var ju med mig i den höga Nord,
Der stormen dref oss, bort om Norges ända,
Åt Polens granskap: mins du icke mer,

Hur mellan isberg, som der summo ner,

Vi bergde oss, och fram oss kunde tränga:

Och sjögräs drefve oss tillbaka här?"

"Ej sjön bär sådant gräs. Här ligga skär,"
Är Jagos svar, "som vägen för oss stänga.
Herr Amiral, vi segla snart på grund."
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Columbus teg. men lät i samma stund

Ifrån sin hand det slängda lodet falla.
Det nådde ingen botten. "Se, min vän,

Och sen .T andra, mina vänner, alla:

Vi flyta här på djupa hafvet än.
Och dessa växter, antingen de föddes

I hafvet, eller hit från land förströddes,
Ej kunna hindra mer, än fraggan der,
Vår köl, som lik en plog dem sönderskär."

Så det förhöll sig. Växterne försvunno.
I deras ställe viste natten sen

Miljoner lampor, som på hafvet brunno,
Af vädret rörda, och ett gyllne sken,
Ej blott vid kölen och der rodret vändes,
Men i de spår, som röjde skeppens gång.
Hvad helst der sam, fisk, snäcka eller tång,
Vid hvarje rörelse i låga tändes.
Drog man ur sjön ett embar, trodde man
Få upp juveler, men då man dem fånga
Ur vattnet ville, man på fingret fann
Små kräk, som lyste, vexlande så många
Och sköna färger, att de än med hyn

Af
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Af sjelfva morgonrodnan syntes skryta,

Ån med saphiren härma blåa skyn,

än från smaragd till onyx sig förbyta.

]Vår dagen tände sig, på Pinta föll

Ett segel ner. Hon vid Maria höll.

Och Pinzon ropte: "Jag har sett en häger:

Han far ej långt till hafs. Och märk den skyn:

Den bådar land, vid himlens norra bryn.
Styr dit, Herr Amiral. Tro, hvad jag säger:
Att det bevisa, ilar jag förut."

C. Nej, vår bestämda curs skall hållas ut,
Tills botten nås af lodet, som jag sänker.
Jag ser ej tecken här till land, min vän.
Det molnet der försvinner snart igen;
Och hägern flyger längre, än du tänker.

P. Men här vid lag en ö på kartan står.

C. Hvad karta?
P. Behems, gjord i detta år.

Han är den störste Geograf i verlden,
Och följde Can på Afrikanska färden.
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C. Och du den gömt för mig! Är det med flit?
Jag har dock låtit dig se alla mina.

Nu rulla den ihop och släng den hit;
Men fäst den, för all trygghet, vid en lina.

Det skedde så. Columbus den beser,
Och svarar, då han den tillbaka ger:

"Han, som den gjort, ej utan kunskap varit;
Dock obekant med Vesterns verld han är,
Då han Cipango ställer redan här,
Ehur vi blott trehundra mil ha farit.
Minst halfva vägen står oss dit igen.
Åt vester, med ett ord, vi styra än."

Då han det sagt, Columbus bort sig vände;
Men Pinta alla sina segel spände
Och styrde norrut. "Se, hon från oss far."
Skreks med bestörtnig, på de begge andra.
Ibland sitt folk så myndig Pinzon var,
Att man ej högljudt tordes honom klandra;
Fast ingen kunde finna sig deri,
Att från Columbus skild på hafvet bli.

Men nu, då molnet, som likt land sig tedde,
Försvann, och hägern mer ej kosan ledde:
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gegynte folket mumla mer och mer.
Kär sorlet hördes i kajutan ner,
jjn jklocka derifrån sitt ljud lät höra.

Ej, såsom vanligt, Pinzon sände dit
flernando, på hvars tro han satte lit:
Sjelf ett besök han nu der ville göra.

jrjr öfrigt ingen ann dit in fick gå,

Ej smyga ens en blick. "Hvem göms derinne?
jlan måste högt betyda, då han så

Kan verka på Alonzos stolta sinne!"
gå hviskadcs, då derifrån han kom,
Och skeppet vändes till de andra om.

Hvem den fördolde var, ej första gången

Jfu brydde folket. Månget fåfängt ord
Om honom spilldes: hur han kom om bord,
Förklädd, om natten, lik en Prins, som fången
I tysthet förs, för något hemligt brott,
Som han mot riket och sin kung begått.
En ande någre honom trodde vara,

Som var besvuren, att med Pinzon fara
Och honom visa i det nya land,
Hvar guldet låg fördoldt i berg och sand.
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Den af ett ständigt hopp, att snart få landa.
Ännu tillbaka hållna orons anda,

Till slut sig röjde icke blott i knöt,
Men i ett upprorslikt, halfqvädet hot.
Columbus, utan att det låtsa märka,
Sin lugna, milda värdighet behöll;
Och oföriuärkt ifrån hans läppar föll

Ett lämpligt ord, att trösta, muntra, stärka;
Och alltid tego skrikarne dervid.
En qväll var mellan dem en högljudd strid:
Då steg han fram och så begynte tala:

"Till Andalusien far ej vårens svala
I mer behaglig luft, och våren der
Ej fagnar så, som sena hösten här.
Hur lätt att andas, och hur ljuf att känna
Är hvarje flägt! En annan verld är denna,
Ån den vi lenmat, lika skön, som ny.
Dess himmel visar stjernor förr ej kända,
Och från dess land, fast gömdt i qvållens sky,
Allt flera fåglar oss till mötes landa.
Ach! se den lilla, som der lyser grann,
Lik en förflngen bit af himlabågen.
Det slägfet långt till sjöss ej fara kan,
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<2e han försöker hvila sig på vågen.
Det gick ej an. Han kommer hit kanske.

Tyst! skräm ej honom. Ser ni, hvar han sitter?
få mastens topp; och, van att menskor se,
Oss helsar vänligt med sitt aftonqvitter."

Vid dessa ord all oro var förbi.

Ej endast teg det fräcka myteri;

>len fröjd och hopp i allas sinnen rådde.
Dem så förändra, mindre dock förmådde

Den stora mannen, ån den lilla gäst,
Som nu på skeppet gör en glädjefest.

Man ser dit upp och lyssnar, som han vore

Från himlen sänd och med dess budskap före.
Man strör för honom frön af alla slag
Och flugor, dem man frånryckt deras vingar.
Snart tämd af hungern, gör han några slag,
Och stjäl sig frön och upp igen sig svingar.
När dagen gryr, han ännu sitter qvar,
Och stäsumer upp en sång, förrän han far.

"Ovanlig, som han sjelf, var ock hans visa:
Ej blott vår gästfrihet han ville prisa,
Men oss välkomna till sin hcmbv.d !:ad.
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Nu ställe vi vår kosa dit gerad.
I vest-sydvest, som fågeln for, vi fara:
Der ligger land, och kan ej fjerran vara."

Så vid kompassen Amiralen böd;
Och roparn vid hans munn detsamma ljöd.
I alla fall den trogna Nina följer;
Men äfven Pinta, fast hon gerna vill
Gå främst och sårskildt, måste lyss dertill.
Sin nya harm i skratt Alonzo höljer,
Då nu Columbus ryggar sitt beslut,
Och styr från Vestern litet söderut.
"Och det för hvad?" så till sig sjelf han säger:
"För det en vilse sparf åt vesterhand
Af vinden kastas, då min starka häger,
Som rår sig sjelf, till höger tecknar land."

"Hvad viljen J här, J förmätne?

Kringvräkas af vågen, af hajar bli ätne!
Hvad gräsliga brott,

Hvad oerhörda, J masten begått!
Han J er faders blod utgjutit?
Er moders hjerta rifvit ut?

Då ända hit J flytt till verldens slut;
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Dä ej lilotf menskors samfund er förskjutit,
Men jorden vräkt'er'ur sin famn.

Och här J tron er finna en hamn?
Blott vrak af seglare såg jag här gunga.
Men spillrorna sjelfva och liken af er

Jag fjerran ifrån mitt rike skall slunga.
Der intet mer finns, der fallen J ner."

En röst, likt stormens, då den dåft uppbrusar,
Så höjde sig. Är det väl hafvets Rå,
Der ses i grönblå jätteskepnad stå,
Och växa, då det fram mot skeppen rusar?
Som ur en bäck en seglare af flarn

I späda handen lyftes af ett barn;
Så vid Maria skyhögt det sig ställer,
Och näfven ner, att henne gripa, fäller.

Men om det skrämdes, som en sägen var,
Af Jungfruns bild, som hon i fören bar?
Nog, det försvann. Och, för att folket stilla,
Columbus gaf det ut för ögonvilla.
Men nu i vattnet syns en qvinnobild,
Lik den i spegeln, dit en skönhet blickar,
Och dän åt älskarn bakom stolen nickar.

Med denna sång hon nalkas kärligt mild:
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■ "Hvart låter du vinden och strömmen
Så fjerran dig föra, i drömmen

Om Indiens guldrika strand?

Knapt nånsin i land du der hinner;
Och sker det, blott vildar du finner
Och lägges af egna i band.

Men vill du din kärlek mig lofva,
Du höge, jag kan dig begåfva,
Ej endast med perlor och guld:
Jag ger dig här nere ett rike,
Som har ej på jorden sin like.
Kom, fagre, jag blir dig så huld."

Ett skott blef svaret. "Se! hon syns ej mera.
Fast likt en qvinna, var det blott en skäl,"
Columbus ropte. "Jag förut sett flera.
Hon sjunga låts: det är blott tjut likväl."

Han sjelf dock ord och mening tyckt sig höra;
Och nu då trollet i sin jättehamn
Sig åter visar, ljuder i hans öra,
Vid detta hemska hot, hans sjelfva namn.
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"Columbus! du ditt mål må vinna,
Ej endast hvad du söker finna,

Men hvad du aldrig drömde om.
Dock skall det allt förgäfves vara.

Om någon fram jag låtit fara,
Dock ingen här tillbaka kom.

Må dina skepp med guld du lasta!
Då i triumf du hem vill hasta,
De sjunka utan minsta spår.
Du skall ej sjelf Europa hinna:
Din upptäckt skall med dig försvinna;
Din sjelfva plan förlorad går."
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åiette &ånsetx.
,A_f Isabella är ett pris bestämdt
För den som först ser land. Derför ock jemt
Alonzo är förut och kan det göra,
Då han den bästa seglarn råkar föra.
En qväll på märsen sitter han, och land
Ser eller tror sig se: ej blott en strand

Med gröna lunder, men en stad med höga,
Tornprydda tempel och förgyllda hus.
"Är det ett bländsken, som bedrar mitt öga?
Nej, tydligt ser jag det, som dagens ljus."
Nu, när detsamma ock dernere skådas,
Det med ett skott, och en i mastens topp
Upphissad flagga, för de andra bådas.
Snart äfven deras flaggor flyga opp.
På alla fartygen kanoner ljunga;
Och hvalcn hör med skräck på hafvets bryn
Det dunder, som förut var blott i skyn:
Och känner vattnet, ej blott luften, gunga.
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Men når man fortfor att åt Vestern se,

Hvad skräck, hvad sorg, hvad nya klagove!

pet gröna landet, som ett moln, försmälte;
Den gyllne staden ner i hafvet välte.

Naturen leker så i luft och sky,
Liksom i växt och sten, att menskan bry:

Som stegrar sjelf dervid sin ögonvilla,
Böjd, att hvad hälft hon ser, sig helt inbilla.

Från sin fullbordans högd att falla ner,
Hvad slag, hvad dödsslag det åt hoppet ger!

Nu äfven de förut i tysthet nöjde
Sin röst till klagan, med de andra, höjde.
Ej endast resans mål förspildt man höll;

Men om sin hemkomst i förtviflan föll.

"Herr Amiral, ni fört oss hit behändigt;
Men huru hän, då Östan blåser ständigt,
Och äfven den dör bort? Han redan nu
Ej rår på hafvets domniiig, se vi ju.
I ruttnadt vatten få vi här förtvina,
Och känna törstens, känna hungrens pina."

"Lof ske den Högste!" var Columbi svar,

"Hvars milda hand från början med oss var
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Han, som oss förde hit, skall hän oss föra.

Han lade tygel på det vilda haf,
Han oss en vind beställd för resan gaf.
Se, som kamelen plär i öknen göra,
Det späka vädret för oss till vårt mål.

Men blinda folk! som ej hans godhet tål,

Som på din medvind knotar; som förfryter,
Att hafvet ej mot dig i vrede ryter,
Att ej dess vilda böljor rusa opp,
Och ned dig störta utan hjelp och hopp:
Räds, att en storm skall snart emot dig rasa
Och reta hafvets hämd, då du med fasa,
Med dödens ångest, skall dess grymhet se,
o.:h i förtviflan oiu den stillhet be,
Som nu så otacksamt du klandra vågar.
Då skall jag svara, hvad du nu mig frågar;
Ej jag likväl, men Han, som nåd oss ger,
Då han vår ånger och vår bättring ser."

Knapt slöt han talet, innan man med häpnad
Såg moln sig samla i den vestra skyn,
Och mörker breda sig på hafvets bryn.
Der kom en vind, med större magt beväpnad,
An den, som hit de fyllda seglen bragt.
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Små vågor här betecknade hans magt;

Jlen der i motsatt led sig andra höjde.

Emellan dem ett fält var lugnt och klart;
jylen bröts af dessa, som allt mer sig höjde

Och hvitnade, i det med sådan fart

Den nya vinden öfverföll den gamla,

Att lika fort, som flaggan vände sig,
Var striden afgjord. Böljorna i krig
Dock voro än; men snart sig måste samla
på segrarns sida hela hafvets här,
Som nu mot himlen sjelf i uppror är.

De gamle sjömän värre Herrans väder

Stått ut vid Hollands, vid Siciliens strand;
Men der de visste, att dem omgaf land,
Och ville trottsat sjön på ett par bräder.
Här ej för tanken ens en tillflykt är:
Ach! sjelfva hoppet måste drunkna här.

Bet bleka folk, som stod i tvenne rader,
Hvar vid sin reling, flydde nu med gråt
Till Amiralens knän, och bad: förlåt!
Men han dem viste till en himmelsk Fader;
Och sjelf på knä, den bön, hvars helga ljud
Han presten yttra böd, bar fram till Gud.
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Snart stormen hörde upp att skeppen skaka.
Med lugn på hafvet, lugn hos folket blef.

Nu äfven Östan vänligt kom tillbaka
Och fredligt fram de fyllda seglen dref.

Allt större hoppet blir, att land är nära.
Bland andra fåglars mängd, en pelikan
Med fisk, som till sitt bo han ärnar bära,
Förser sin påse, den att fylla van.

Ej blott i sjön den långa näbben metar,
Men möts i luften af det rof, han letar.

Än springer upp en silfverlik Bonit,
Än en förgylld Orad, som vill en bit
Sig göra af en fisk, försedd med vingar,
Som till de begge elementren hör.
Hur, lik en fågel, denne än sig svingar,
Sjelf i det gap, som sig ett byte gör
Utaf hans fiender, han måste falla,
Om han ej föll, som hände mången gång,
Bland skeppens folk, för dem ett sällsamt fång.
Så tiden gick, och nöjde voro alla.

Men när en veckas frist igen förflöt,
Och ingen strand det samma enahanda,
Ett mörkgrönt haf, en ljusblå himmel, bröt;
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Sönk åter hoppet, att få nånsin landa.

Snart till sin förra mulna högd igen
Missnöjet steg, och fräste värre än.
Ty sedan alla fåglarna försvunnit,
Med andra tecken, att man målet hunnit:
Den fruktan allmän blef, att mellan tu
Åtskilda land man farit, och var nu,
Förbi dem båda, kommen i ett annat,
Ej mindre villsamt, kanske större haf.

Columbus sjelf anledning dertill gaf
Med några ord, som, der de bort, ej stannat.
"Hvad! om det streck åt södern, som jag tog
In i min kosa, mig från målet drog?
Om jag förbi Cipango redan vore,

Och i det södra haf om Asien före?"

Med kartan framför sig, i sin kabyss,
Han talte så, och trodde sig allena.
Men Roldan, som sig smög till dörrn att lyss,
Det spridde ut; ty lismarn vill förena
Den gunst, hans snällhet hos sin herre vann,

Med folkets ynnest, såsom en dess man.
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Förut den säkerhet, Columbus röjde,
Den visshet om sin sak, sin väg, sitt mål,
I mängdens ögon honom så upphöjde,
Att hans person ett heligt föremål

Dem syntes, under allt det bittra knotet,
Och det emellan tändren bitna hotet,
Som deras ledsnad, att ej något slut

På resan blef, lät ofta falla ut.
Men nu, då de förnimma, att han tvekar,
Och sjelf ett misstag i sin räkning ser;

Ku hämmar vördnaden ej hämden mer.

Upproret ren på honom hemligt pekar,
Som på en orsak till så mångas nöd,
Och värd ej bojor endast, men sin död.
Först hviska två och två för sig allena,
Tills par och par förtroligt sig förena.
Så knytes länk vid länk till ett förbund
Af sammansvurna. Redan dag och stund
Bestäms, då Amiralen, att sig höra
De ärna tvinga, eller fängslig göra.

"Profeten Jone lott han dragé sen;
Vår säkerhet det fordrar," ropte en,
Och syntes bifall af de flesta vinna.
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"En falsk profet, han det umgälla må,

Och såsom Jonas i en hvalfisk gå,

j^tt i dess buk den nya verlden finna."

Derom en vink har äfven Roldan fått,

Med de försvurna, genom spe och spott,
Och sqvaller om sin gynnare, förtrogen.
Men att ej nu för sin välgerningsman
Hans fara yppa, så förrädisk kan

Han dock ej vara, dertill än ej mogen.

Dessutom hvem, i fall Columbus dör,

Hvem fins, som, honom lik, hans lycka gör?

Columbus kan ej tro, ej vill det gcrna,

Att de så mycket ondt mot honom ärna.
"Om de ock hjerta ha att det begå,
Så bör ju fruktan hindra dem ändå.

De finna väl, att, när man hem anländer
Och jag är saknad, straff dem förestår.
Förfärligt straffas de, som bära händer
På hafvets höfding, som näst Gud der rår."

"De ärna förege, att ni betraktat,
Som ni plär göra, stjernorna i skyn,
Och då ni fäst vid er oktan' er syn,
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I lutad ställning, på er sjelf ej aktat,
För nära skeppets brädd, och fallit ner:

Då farten hindrat dem att hjelpa er.

För öfrigt lita de uppå Fonseca,
Att han i döden er förföljer än,
Och andra edra bittra afundsmän,
Som ert förslag fördömt, och ännu neka,
Att det kan lyckas, och i fall likväl
Det vunne framgång, grämde sig ihjäl.
Af deras fröjd, att det förloradt höra,
De svurne hoppas sig ett skyddsvärn göra.
Men hvad som aldramest dem trygga bör,
Don Pedro sjelf till deras anhang hör,
Och han dem skydda skall hos Isabella."

"Don Pedro! är det möjligt? honom hit
Hans Drottning sände för hans trogna nit,
Att henne sjelf han skulle föreställa,
Och stå i hennes höga namn mig bi."

"Dock är han med i spelet, och lär vara,"
Tog Roldan åter, "själen sjelf deri.
Då några ville, att ert lif bevara,
1 band er lägga, fann han detta råd
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Ett mycket farligare öfverdåd,

Ån att förgöra er. Dock bör jag nämna,
j^tt han, om möjligt är, det hindra vill.

Bans eget råd, som flera lyddes till,
Var, med ett ord: att man er borde lemna

Ej blott vid lif, men vid den magt, ni har,
gå framt ni straxt en annan kosa tar,
Dit, der till land så många tecken voro,
Der mellan tvenne öar fåglar foro,

Som ni har sjelf er föreställt, och sagt." —■
"Jag sagt, hvem har det hört? hvem kan det

säga?"

Inföll Columbus. Van att noga akt
Ge på sig sjelf, och sina uttryck väga,
Ban häpen tänkte, att i sömn kanske
Ban fällt ett ord af sådan lydelse.
"Väl, att jag vet det. Tack min trogne, käre,
Jtu dubbelt käre Roldan! Gå min vän

Och spana hvad du kan, och kom igen.
Men undvik mig, då vi deruppe äre."

Nu i en bön han flyr till Gud om råd,

Och lif och själ befaller i hans nåd.



128

I Palos ren med några af de svurna,
Om dolda'tecken, Pinzon ense var.

Nu, fast emellan dem ej ryktet far,
Ej skiifna ord bli öfver hafvet burna;
Dock hvad å färde är, han noga vet,
Oeh sjelf uppblåser det i hemlighet.
Två af hans bröder följa, en med Nina,
En med Maria, och hans vink förstå.
Igenom dem han räkna kan ej få
På beggedera skeppen bland de sina.

När stunden slår, han seglar dem helt när,
Och högt förklarar alla sjömän fria
Den ed, åt Amiralen svuren är.
Han ärnar, säger han, om än Maria
Far dårligtfram, med Pinta vända om.
Dock är hans afsigt, ej den väg, han kom,
Att fara åter. Brandans ö uppleta,
Han hoppas än, och tror sig vägen veta.

"Till Spanien" lyder mellertid hans rop:
Som på Maria ger den svurna hop
Ett väntadt tecken. Nu de rusa alla
Kring Amiralen, dragande sitt svärd,
Med dessa ord, som vildt i luften skälla:
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"Bedragare! hvar är din nya verld?
Vänd om på stunden, och till gamla verlden
Oss för tillbaka, eller slutas färden

för dig i hajens mun, som gapar der."

"Håll!" ropar, som ur skyn hon skulle skrämma
jllgerningsmännen, en förfärlig stämma

Af någon utom skepps och dock helt när.
I samma ögonblick om bord ses springa

En man med spänd pistol och dragen klinga.
"Dö skall den förste, som vid honom rör."

Ej mer bakom dem står han, men framför;
Ty häpna dra de sig tillbaka alla,

Som för en hämnare, från högden sänd.

Men i en ny förundran nu de falla,
Då för Ojeda, han blir igenkänd.
Hur han frän Nina hit har kunnat fara
Igenom luften, ingen kan förklara.

Men när de svurne från bestörtningen
Sig hemta hunnit, hota de igen,
Och sina svärd emot Ojeda svänga.
Dock honom ej ur kretsen ut de tränga.
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Columbus närmst han står. Men denne ren
Blott med sin lugna blick, ett återsken

Af själens höghet, stillat har de flesta.
Ehur de gått för långt att återgå,
Dock nu en tyst uppmärksamhet de fästa
På Amiralens tal, som lyder så:

"Ert steg är brottsligt; men jag det förlåter.
Onödigt är det ock: min afsigt var,
Godt folk! i alla fall att vända åter,
Om land ej viste sig i dessa dar;
Dock ej till Spanien. Märklen J ej, vänner,
Det bakom oss af fåglar röjda land?
Dit vill jag vända. Eljest, då jag känner,
Att, sen ,vi lemnat der Cipangos strand,
Midtför oss här skall ligga Stor-Chans rike:
Så tänkte jag er föra dit gerad
Till guldets rätta land, hvars hufvudstad
I hela verlden icke har sin like.
Hvart hus är bygdt af marmor med en prakt,
Som är otrolig. Taket är belagdt
Med silfver, nemligen på de förnämsta;
Och idel guld beklär det aldra främsta,
Som Stor-Chan sjelf bebor. Ty ungefär
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tfvad kopparn är hos oss, är guldet der.

Allt detta har en man, som sjelf der varit,

Reskrifvit i en bok, med kort dertill.

Hvar en af er kan se den, om han vill;
ja o- har den här. Ja, enligt den jag farit,

gott sagdt, jag ville straxt er föra dit,
För att belöna edert trogna nit.
Högst tre dygns segling skulle dit oss bringa.
Hvad sägen J, kamrater? låt oss tinga.
Vi ha den åttonde October nu.

Om land ej syns den elfte, så tag du,

Don Pedro, i din Drottnings namn, befälet.
Hvem annan skulle det väl våga? hvem? —

Som styrman blott jag visar vägen hem."

Don Pedro, som förteg det rätta skälet,
Sitt hopp att sjelf Columbi plats ta in,

Jled många vackra skäl sig lägger vinn,
Att till hans vilkor folkets bifall vinna:

Hvari till slut de samtligen sig finna.

Till detta stillestånd nu bidrog ock
Mendez, som kom med en beväpnad flock
Utaf sitt trogna folk. Han, som Ojcda,
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Förrän Alonzo gjorde uppenbar
Den plan, som hemligt smidd ren länge var,
Misstänkte skockningarna, och de vreda
Mordlystna miner på Marias däck:

Som ock till Nina spridde dyster skräck.
Men innan han var färdig med sin julle,
Ojeda band vid sprötets rå en stång,
Och från dess ända tog ett luftigt språng.
Hvem annan väl, än han, det vågat skulle?
Han som af mod och kraft och vighet gaf
Det oerhörda profvet i Sevilla;
Då ur dess högsta torn han sig begaf,
Som ville han på lek sitt lif förspilla,
På en i luften utsträckt dylik stång.
Än gick han der en jemn och säker gång,
Än stod han på ett ben, och ur sin ficka
Tog pomeranscr fram, för att dem skicka,
En upp till spetsens tupp, de andra två
Till folket, som han såg der nere stå,
Likt barn och dvergar. Sist emot de fenster.
Der Drottningen med hela hofvet satt,
Han böjde sig till höger och till venster,
Sen han i luften svängt sin fjäderhatt,
Och, som en hofmaii, lagt den under armen.
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Beatrix var tillstads, men ej det såg:

Med slutna ögon hon i ångest låg,

Och tryckte blek sitt hufvud ned i barmen.
nct var af älskarn ett förtvifladt steg,

på vid hans kärlek hennes hjirta teg.
pet skaka ville han, för att det vinna,

Q ch bli beundrad, för att älskad bli.

Romantiskt rörd, hon tyckte sig deri

Ett sällsamt prof af mod och kärlek finna;

Men då först helt han hennes hjerta vann,
När hon sitt lif af honom räddadt fann.

Då allt var lugnt, Don Pedro höides detta,
Hvartill han sjelf ett vittne var, berätta.

Två dar förflöto: ingen skymt af land,

Ej ens ett vingadt bud från någon strand.

Men på den tredje börja fåglar flyga,

Af annan art, än dem Europa ser,

Med tofs och skrud, som lysa vida mer.

Om landets närhet mest dock öfvertyga
En qvist med gröna löf och friska bär,
Och en af menskohand, i någon våda
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Förlorad staf, som sirligt snickrad är.
Ur sjön på en gång togos upp de båda.

Dock äfven tredje dagens sol går ner,
Och endast luft och haf Columbus ser.

Men aftonsfjernan, som hans ledarinna,
Sen han från Palos for, beständigt var,
Står der ännu, och fram, att målet hinna,
Tycks honom vinka, lika skön och klar.
Långt klarare ännu i dessa skyar
Och dubbelt större, dubbelt värd sitt namn
Af skönhetens planet, hon här förnyar
För honom löftet om den dröjda hamn.

"Välan! Herr Amiral: tre dygn förflutit
Och ännu syns ej någon skymt af land.
Ni måste då, så blef det ju beslutit,
Commando-stafven lemna i min hand."

Med stolthet dessa ord Don Pedro säger.
Columbus svarar:

"Kan den skarpa syn,
Som ni på sjön, ej blott vid hofvet, äger,
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Urskilja der, längst bort vid himlens bryn,

Ett föremål?"
P. Hvad då?

C. En ting, som blänker,
Ett eldsken.

P. Ja, af dunster, som man ser

Antändas, så till sjöss, som lands.
C. Jag tänker,

Att det är eld, som tändts af menskohand.
Jag påstår, med ett ord, att det är land."

"Det syns dock ej."
"Hvad annat, som det hyser,

Kan väl i mörkret ses, än det som lyser?
Sanchez! kom hit och var mitt vittne, du:
Det tredje dygnet än en timma varar:
Skeppsuret visar endast elfva nu;
Och nu, att land är upptäckt, jag förklarar.

Dit, som en fackla eller båteld, hör
Det ljuset der, som af och an sig rör.

Om land ej syns i morgon, när det dagas:
Jag sjelf vill rodret genast kasta om,
Och styra åter samma väg, jag kom.
Må sen befälet af Don Pedro tagas."
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Månn väl Columbus sof i denna natt?
Nej, på en reling för sig sjelf han satt,
Och tänkte på det höga spel, han vågat:
Hvad, om det skenet blott ett irrbloss är?
Dock, i sitt bröst han ett orakel bär,
Som ännu aldrig han förgäfves frågat.
Det gäller ju ej blott hans eget väl,
Hans frihet, ära, kanske lif jemväl;
Det gäller saken, den så sköna, stora.

Nu att den vinna, eller den förlora,
Är stunden kommen? — "Skulle en Försyn
Så långt mig fört, till verldens andra bryn,
Och i den stund, då jag skall målet hinna,
Ett mål, som himlen rör, ej blott vår jord,
Ett mål för Herren sjelf, som med sitt ord
Sitt rike öker, —• låta allt försvinna?
Nej, jag är viss, att jag vid dagens ljus
Skall se den strand, der jag ett Herrans hus.
Det första bort om hafvet, lofvat bygga.
Salvador bete med ditt dyra namn,
O! du min Frälsare och Gud, den hamn
Dit du oss räddar, der du vill oss trygga."
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Ej natten rört sin slöja än:
Dock genom den

Hvad glans lik morgonrodnans skiner!
Columbus ser med häpen syn

I mörkblå skyn
Ett kors af glödande rubiner.

Och af demanter med en glans,
Som aldrig fans

I någon jordisk kejsarkrona,
En öfverskrift der tecknad är:

Det namn den bär,
Som kan all verldens skuld försona.

"Pris ske dig, Gud! min hön är hörd."
Till tårar rörd,

Hans andakt upp i höjden stiger,
Och faller ner med tro och bot

Vid korsets fot,
Som Herrans nya verld inviger.

Hans engel dit hans suck har följt:
Af tårar sköljdt
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Är ock dess himmelskt klara öga.
Den hand, hvars verk det tecknet år,

Det söker der,

Och möts af Gabriel den höga.

O! hvem kan måla, hur de stå,
De ljusa två,

Och mot hvarann så sköna nicka,
Med sådan fröjd, som skulle de

Nu först få se

En upptäckt verld ur hafvet blicka.

Sen såg Columbus, hvad en hvar
Kan se, som far

Kring jorden dt dess södra sida:
Det stjcrnkors, som på himlen der

En prydnad är,
Hvars strålglans fyra stjernor sprida.



139

Sjunöe gången.
Ji ramför sig så, vid målet af sin färd,

Columbus tänkt sig Österns gyllne verld,

Att då han nu af dagens första strimma

En anblick väntar, spänner han sin syn
Framåt, der dagen slöts i Vestra skyn.
Men öfver den sig lagt en mörkgrå dimma,

Som breder ut sig och betäcker ren

Också den Östra himlens bleka sken.

Dock snart från norden öfver hafvet andas
En vaknad vind, och dimman fins ej mer.

Nu Östern all sin pragt och rikdom ter

I gull och purpur, medan dagen randas:
Men ingen aktar det. Man hör ett skott,
Och allas ögon se åt Vestern blott.

"Land!" roparen; "land! land!" upprepa aUa;
Och dessa rop ej mer på hafvet dö,
Tröstlösa, utan svar; ej från en ö,
Som är blott luft, bedrägligt återskalla.
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Af sköna hinder de besvaras nu,
Och snart af-hjertan, skönare ännu.

Från Pinta kom det glädjefnlla ljudet:
Hon alltid mån, att skynda sig förut,
Blef med den äran ock belönt till slut,
Att om en upptäckt verld ge första budet.
Columbus dock i aftons redan fick
Ur nattlig slöja hennes första blick.

För all sin lifstids mödor, offer, strider,
För tjugo års i väntan spillda lopp,
För allt det bittra af bedraget hopp,
Hvad rik belöning vinner han omsider!

När en gång hamnen för vår lefnadsfärd
Ur tidens dimma träder fram, förklarad
Af evighetens sol; och en ny verld,
Ovanskligt skön, är för oss uppenbarad:
Hvem kan nu fatta, hvad vi känne då,
Ren af dess första blick oändligt sälle?
En aning dock, en bild deraf vi få,
Om vi oss tänka i Columbi ställe,
Då solen uppgår, och den verld, han fann,
Nu för hans ögon, ej blott tanke, sann,
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T ungdoms friskhet fram ur natten träder,

Med en natur så ny, så stor, så skön,
gå full af lif och glans, så yppigt grön

Och rik på fårgors spel, som ögat gläder.

"Se," ropar han förtjust, med upplyft hand,
"Om det eJ liknar ett förlofvadt land,
gom alla vandrarns mödor kan försona.

Det gräset mjölk, de blomstren honung ge.
Och dessa träd: lyft ögat upp och se

Hvad mäjestätlig höjd! och hvilken krona

Af saftfullt löfverk! hvilken rikedom
på samma gren af både frukt och blom!

livad! —lefver blomman der? den rörs, den nickar,
Den hoppar, flyger. Ack det fåglar är,
Som fjällar granna. Fjäriln sjelf år här
En fågel, se, såstor! ■— Hvart helst jag blickar,
Jag ser ett Paradis. Ach! denna strand,
Den måste höra till det höga land,
Der Edens fordna nejd jag hoppats finna:
Der Pison rinner, rik på gull, och der
Bedellion finns och allt hvad dyrbart år,
Allt hvaraf lifvet kan försköning vinna.
Vår jord ett päron lik jag tänker mig:
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En del deraf från spheren höjer sig.
I denna trakt dess höjning börjas redan,
Och allt till linjen växer ständigt sedan.
Ju närmare åt skyn, dessmera den
Skall jordens gyllne ålder likna än.
Ja, här är Asiens högd: det första landet,
Som steg ur vattnet, då det föll, — befaldt "Ä
Af Honom, som böd fram ur intet allt,
Som andas blott, och verlden rörs som grandet."

I det han talte så, allt längre fram
I vikens djup hans stolta fartyg sam;
Och han blef varse menniskor på stranden,
Som stodo nakna, hviftande med handen
I djup förundran, och med glada språng
På branta klippor, följde skeppets gång.

"Se," tog han åter, "vittnar ej om Eden
Det folket äfven? Derifrån den seden,
Att menlöst nakna gå, dera följer än.
Och som hos barnen, när de ej förderfvas,
Trötts syndens frön, som af oss alla ärfvas,
Guds sköna afbild ännu käns igen;
Så här hvar menska i de öppna, rena
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Och glada anletsdrag ett uttryck bår
Af frid och oskuld; och i dem allena

Ett Paradis oss här till mötes är."

Längs stranden gå, förrän han ankar fäller,

Hans segel; och en vänlig nick

Af den upphöjde, ja, hans blotta blick

Hos landets barn, som pant från himlen, gäller.

Först i en hemsk bestörtning öbon föU

Vid skeppens åsyn, som hans enfald höll

För hafsvidunder, då han såg dem skrida
Af egen kraft med stora vingar fram.

Sen såg han häpen på de djuren rida

Sällsamma menskor, om till menskors stam

De verkligt hörde, då likt fåglars slägte
En brokig klädnad deras kropp betäckte;
Då sjelfva ansigtet, hvars färg ej var

Brunrödt som hans, af hår en prydnad bar.
Af hafvets gudar, som på stormen fara,
Men bo i djupet, trodde han dem vara.

Men nu från skyn han tror dem stigna ner,

Då han Columbi milda helsning ser.

Deri han styrks, ehur förskräckt, då stranden
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Af skeppens Ihordön ger ett långsamt dån,

Och moln på blixten följa derifi•ån.
Som sändebud ifrån den store Anden,
Och himlaväsen, som i ljusets hem
Oinge hans thron, han nu betraktar dem.

Allt mer i salig väntan sig förlora
Hans skräck och oro; och den når sin högd,
Då han får se, högt ropande af fröjd,
Ett mindre sjödjur skiljas från de stora.

"Men det ej vingar har, ej sjelft sig rör:

Det är en himmelsk båt, som gudar för.
Se, såsom morgonskyn, den högröd lyser."

Skarlakansklädda slupen hänför så

De vilda, som allt mer betagna stå,
Och se de män i harnesk, som den hyser,
Mot solen blänka i högtidlig prakt,
Se tjugo årors rörelse i takt,
Och fanorna, som än med vädret leka,
Än vågen med en kyss, ett natthugg, smeka.

Ej allt det nya, som de se, likväl
Ett sådant intryck gör i deras själ,

Som
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Som alt de smattrande trompotcr hjira.
gå skakades vid Sinai, der Gud

gteg ned, hans folk, då de basuners ljud,
gom lag och dom betydde, slog dess öra.

Nu rörde slupen vid det nya land,
J)en nya verld. Med korset i sin hand,
Columbus, som sig borde, främst af alla
Beträdde den; och sen lian jorden kyst,
I det på knä han skyndade att falla,
Han upp åt himlen såg, och tillbad tyst.

Vänd till de andra sen, han böd dem stiga
Ur slupen alla; och att ön inviga r

Upp till en luftig, palmbekransad högd,
gom af hans blick på sjön var redan röjd,
Han sig begaf, med korset för sig buret,
Der "San Salvador" var i guld inskuret.

"När Noach," sade han, "vid flodens slut,
Steg npp på berget, der hans glada dufva
Oliven funnit, spanande förut,
Och der han sjelf fann vinets ädla drufvas
Han der ett altar reste samma stund;
Och nådens båge till ett nytt förbund

Med Skaparn böd de frälsade ur arken.
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Så äfven Jacob, som, i öknen flydd,
Der hade hvilat under Guds beskydd,
Invigde till hans hus en sten på marken.
Hit lyckligt förde af Försynens hand,
Vi helge denna plats till Christi kyrka,
Der engång vilden sjelf skall honom dyrka.
Beteckne detta kors ett christligt land
Och Spanskt tillika. Spanien jag det egnar
I Herrans namn; och dig, på Spaniens vägnar
Jag helgar det, du alla verldars Gud,
Som sänder hit din nåds och sannings bud.
Lof ske dig af den verldsdel, här är funnen,
Som af den förra, der ditt altar står.
Hvar solen uppgår, hvar hon nedergår,
All menskoslägt, ur mörkrets välde vunnen,
O! Fader, Son och Ande, dyrke dig!
Och af ditt ord, som nu skall sprida sig
Kring hela jorden, utan gräns af hafven,
Hvar själ som vilse går, som står i strid,
Som qväljs af tvifvel, saknar tröst vid grafven
Må, nyfödd, vinna nåd och ljus och frid."

Uppsfändne alla, efter bönens slut,
De göto i en sång sitt hjerta ut.
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Likäå de salige, som fällt sitt segel
J fridens hamn, dit inga stormar nå,
Och i det tempel, som skall evigt stå,
Få rum bland dem som bära Guds insegel,
Jjofsjunga Gud, som deras böner hört
Och dit ur stor bedröfvelse dem fört.

Till Amiralen sen med tårar trädde

De sammansvurne, bedjande om nåd.

De främste viglarne af deras råd,
Som honom fräckast hotade och smädde,
Nu krypa mest. Och hela mängden tror

Allt mer, att en prophet hos honom bor.

Deröfver Boyle, som det nit förtryter,
Hvarmed han träder i hans helga kall,
Förbittrad är, fast ej hans harm utbryter:
Den bidar tyst på stunden af hans fall.

Den obekante, som ined Pinzon följde,

I qväll kom fram, att sig i land bege.
Det häpna folk en Ethiop fick se,

Hvars anlete likväl en hufva höljde,

Så att den viste blott dess nedra del,
Som syntes skön, men litet kall och stel
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Dödsskräck betog de män, som båten rodde,
Der lyst af månen i den sena natt,
Han i en blodröd mantel insvept satt:
En trollman, om ej troll, de honom troddes
Men, då i land han stigit upp, och gick
Att ön bese; och på en klippa stannat,
Han lyfte hufvan, med en ljungeldsblick
Ur djupt insunkna, såsom till ett annat
Ansigte gjorda ögons dunkla vrå:
Fast hyn var svart, de syntes himmelsblå.
En vild och en Spanior, som honom skåda
På en gång råkte, sprungo häpna båda,
Hvar till sitt folk, och ropte, att de sett
Afgrundens konung sjelf i anletet!
En sådan, ond och stark, sig föreställde
De vilde äfven. Pinzon i förbund
Med Satan, trodde man från denna stund;
Och att ge vigt åt hans person, det gällde
I folkets ögon mer, än om han fått
En Amirals och Vice-konungs lott.
Nu att den svarte ro ombord tillbaka,
Fast själ och kropp det måste hos dem skaka,
De voro tvungne, arma Christne män!
Och der sin boning tog han in igen.
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Ren landets barn — och barn de äro alla,
Godsinta barn — sig närma mer och mer

Till Solens son, som de Columbus kalla;
Förtjuste af de skänker han dem ger:
Glasperlor, som kring deras hals sig rada;
Och silfvertråd, som än i deras hår

Sig slingrar, än en ring om armen slår;
Och bjellror, som de dansa med, så glada.
Allt detta fägnar dem så mycket mer,
Som de från himlen tro, det kommit ner.

I stället ge de frukt, "så skön, att Eva,
Om hon ånyo fick på jorden lefva,

Och den förbödes, kom på fall igen,"
Så Patern sade, då han åt af den.

Det var ej Ananas, som sedermera
Han lärde så till smak, som lukt, värdera.
På bladfull stjelk den växer, som ett bär,
Fast kolossalt, som alla växter här.

Men denna ser han från ett träd bli tagen,
Som tycks den bjuda — så från jordens bryn
Högt upplyft — blott åt varelser i skyn.
Af fruktens sjelfva namn han blef betagen:
Den hette Papa: Påfve säga vi.
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Ett hyllningsrop han tydligt fann deri
Åt Påfven, Guds ståthållare på jorden:

Nu ock i denna verldens del det vorden,
Sen han på Ocean sitt finger lagt,
Och dragit öfver den ett streck, och sagt:
"Det tillhör Portugal, och Spanien detta,
Och mig det hela: vare sagdt med rätta!"

Det folk, här lefvat många tusen år,
Nu mer om ingenting i landet rår.
Så tycks det ana ren, och sjelfmant ämna
Allt hvad det äger åt de hvita lemna.
Sjelft nöjdt med smulor af kassava bröd,
Som det af manjoks vilda rötter bakar,
Det bär till dem, i dagligt öfverflöd,
Kaniner, dufvor, allt hvad bäst dem smakar;
Och ser — en underbar, en helig syn!
Hur dessa höga främmande från skyn
Uppsluka jordisk spis, hur till sin föda
En hvit behöfver mer, än tio röda.

Två jordens skatter nu man känna lår:
Majs, som bevittnar lifvets fullhet här,
Med korn, som bönor, ax, som drufvor stora;
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Och hvad Europa ville minst förlora,
Af hvad Columbi verld åt henne skänkt:

Mer värdt, än allt det gull i Spanien blänkt
Och gömts i Holland; för hvars skull allena
Kring jordens krets hans upptäckt prisas må,
Hans namn välsignas i den lägsta vrå.
Ja, hungers-år och allt hvad de förena
Af fasor och af plågor i ett land,
Har det förvist också från Beltcns strand.
Ej bark der mer är odlarns bittra föda,
Ej landsvägshjon af hunger falla döda.

Af egen jord, af samma jord, som jern
Dig ger, o Sverige, till din frihets värn,
Sig nära dina barn, sjelfständigt trygga,
Och längst i skogen nya hyddor bygga:
Pris ske den ringa rot, Columbus fann!
Deri en vård, som, blygsamt gömd i jorden,
Dock aldrig grusas, aldrig störtas kan,
Hans minne har i Södern, som i Norden.
Han sjelf dock ej förstod, hvad fynd han gjort:
Först efter sekler man dess vigt försport.

Men mest det guld, som vildens öron håra,
Som äfven näsan ganska prydligt klär,
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Behagar folket, som från himlen är;
Och deras blir det, innan de begära.
Ej nöjda dock dermed, de löpa kring
Från strand till strand, i skog och berg och dalar
Att söka guld, och finna ingenting.
"Der fins det!" öbon så med tecken talar:

"Der bortom sjön, i Södern, får man gull
Ur berg och floder, hela famnen full."

"Dit! dit! Herr Amiral!" så alla mana.
Han sjelf bestämmer dit sin nya bana.
Cipangos gullkust vill han spana ut,
Och hoppas Stor-Chans rike nå till slut.

Ej efter guld af girighet han fiker;
Men han det lofvat har åt Ferdinand.
Om gull, demanter, perlor i hans hand,
Columbus rågar: det kanske förliker

Hans stolta harm med den förmätne man,
Som, i hans trötts, åt honom länder vann.
Ett högre mål, än att blott skatter hopa
I Spansk besittning, har han dock dervid.
Ej Spanien blott han tjenar, men Europa,
Som han beväpna vill till helig strid.
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Att öppna här för Herrans Ord en bana,
Det natt och dag hans eld- och molnstod är.
Dock på sitt hjerta än, af helig vana,
Det hopp att frälsa Christi graf han bär.

"Perez , om jag det kunde,
Hvad jag dig gerna nnde
Att se mig här i land.
Om jag en dufva hade,
Som flög till dig, och lade
Ett löf blott i din hand!"

Knapt hos Columbns runnit
Den tanken upp, och hunnit
För honom sjelf bli klar;
Då ut till hafs sig svingar
Colnmbiel med vingar,
Som ingen dufva har.

Perez, hvars ögon följa
Om dagen vind och bölja,
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Till sängs med oro går.
Han drömmer sig, om natten,
Emellan moln och vatten,
Der intet land han når.

Af sorg han nästan qväfves,
Då han sin vän förgäfves
Har sökt kring hafvets bryn.
Än tycker han sig stupa
Till honom i det djupa;
Ån mötas de i skyn.

Nu gömd i klostret åter,
Den store han begråter,
Som fick ett sådant slut:
Då nära vid sitt öra
Han vågen hör sig röra,
Och ser ur fönstret ut.

Dit upp ur sjön sig sträcker
En hand, och honom räcker
En qvist med gyllne frukt;
En frukt, som ej Iberien
Har burit, ej Hesperien,
Af sådan smak och lukt.
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Han trycka vill den handen;
Men nu på andra stranden,
Bland palmer på en högd,
Ett kors den honom visar.
Han väcks, och Herran prisar
Med outsäglig fröjd.
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étttmiye &åna;m.
JJjkön var UJyssis färd på Oceanen
Och under jorden till de sälla skär,
Dit, som i vikens hvass sig hvilar svanen,
De döde flydde att sig lugna der.
Men hvad hos skalden var en dikt allena,
Blir nu en sanning vid Columbi färd:
En verklig resa i en annan verld,
Der luft och sky, som Ethern äro rena,
Och grönskan liflig, som i Elysén.

Hvad ström af vällukt! från de sköna 1under,
Som, då i sjön de gifva återsken,
Förtjusa ögat ofvan den, och under,
Med rika kronor, tyngda af en ny,
Så skön, som ljuflig frukt; en del med hy
Af persikan, en del meloner lika;
Och blomsterhängen, dem blott denna trakt
Af jorden bär, med sådan glans och prakt;
Och fåglar ännu mer på förgör rika,
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Som väga på de långa löf i skyn,

Och hvilkas bilder under vattnets bryn

Af fiskar mötas, som med guld besprängde
Och med juveler, lysa ännu mer.
Ja, sjön så klar, som om i luften hängde
De skepp der fara, största prakten ter.

Ej hafsfruns sång beskrifver större under
Om hennes perlmogrottor, guldlöfs-lunder.
Ej resediktaren berätta vet,
Om stora Mogol, större härlighet.

"År detta skapt för hafvets barn allena?"
Ojeda säger, som dit dykat ner,
Och återkommen, åt Columbus ger
Ett af de alster, der sin makt förena

De trenne riken, som naturen skilt.
"Jag trodde," for han fort, "så hemskt Och vildt
Hafsdjupet vara; men af solens strålar
Sker dit en brytning, som är månskenslik,
Dock mera klar, och der en trollverld målar,
På egna färger och gestalter rik.
Sällsamma djur, som dels till sten sig närma

Med skal som af postlin, dels växter härma,
Der hvimla öfverallt i tusental,
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Och, sammanväxta, bilda än en sal,
Än, rundt om den, en blomstergård, af alla
Regnbågens färgor. Dessa likväl kalla

Och matta synas, mot det färgspel, der,
Med glans som af kristaller, brutet är.

Det träd, hvaraf jag bröt den röda grenen,
Om det är träd, som liknar hårda stenen,
I skogar växer der, som lyfta opp
Till vattenytan, här och der, sin topp."

"Jag känner dem: de sätta skepp i fara,
Det är koraller," hörs Columbus svara;
"En sällsam byggnad af miljoner djur,
Som, upp i dagen förd, får sten-natur,
Och blir en ö; dit fåglar bära sedan,
Bland tång och sjögräs, som förmultnat redan,
En mängd af frön, som bli en lund, der de,
Som sådde dem, med tiden bo kanske.
Så skaptes mången ö. En gång törhända
Skall seglarn möta, midt i Vesterns haf,
Ej sjögräs blott, som vi, men skär, hvaraf
En verldsdel blir, förrn verlden tar en ända.
O underbara skapelse! och den
De ringa kräken, i årtusenden,
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lian låter tyst och obemärkt förrätta:
Ran, som behöfde, för att himlens här

Och alla verldens kretsar, allt som är,

Så stort, så härligt är, i ordning sätta,
Blott säga: varde! — Skaparn hvilar så,
Att de, han skapat, sjelfva verka må.
Dock hvilar ej hans blick, som sparfven vaktar,
Och ej hans kärlek, som vår suckan aktar."

"Och när det nya landet färdigt är,"
Inföll Kopernik, "för de barn, som jorden

Ej rymmer mer, tör äfven tanken der,
Nybyggare och ung ånyo vorden,
En odling göra, som af oss ej dröms."

Så talte de, som då ej kunde ana

Det östra hafvet, der en verldsdel göms,
Hvars toppar ren Europas fartyg spana.

Så underskön, som dagens segling är

I detta luftstreck, är den ock om n:.tten.
Hvad de på hafvet sett, förnyas här;
Beständigt blixtra både luft och vatten.
En mängd af stjernor falla tycks ur skyn,
Och stanna qvar i dans på vågens bryn.
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Men sjelfva vattnet likt en slöja lyser,
Som dyrt broderas åt en konglig brud.

"Vi segla som i guld: ett förebud,
Att landet verkligt guld så ymnigt hyser."
Så Amiralen muntrar sina män,
Sjelf i det hopp, att känna snart igen
Den rika ön, som Marco prägtigt målar,
Hvars hela land i odlad yppighet
Är likt en skön, i Persien väfd tapet;
Och der den gyllne hufvudstaden strålar
Af egen glans, lik den, som solen ger
Åt torn och tempel, då hon stiger ner."

Förbi en rad af öar allt mer sköna,
Der papegojor nicka på hvar gren,
Han far, förtjust af tanken, att han ren
Ar i de skär, Cipangos nejd bekröna.
Han tror det funnet, då han Cuba når,
Som likt en Drottning bland de andra står.
Dess djerfva uddar ej blott sjön inkräkta,
Men himlen sjelf med berg, af moln betäckta.
Dess skog jemväl, som kring det rika fält,
Der floder af kristall och Bilfver rinna,
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I tusenårigt majestät sig ställt,
Med bergen täflar att till skyn upphinna.
Men äfven här blott vild natur han ser,
Som sjelf mänt frukt åt vilda menskor ger.

Alonzo mellertid af dessa hörde
Ord, som han missförstod, och slöt deraf,
Att detta land till Asiens fastland hörde.

Derom en vink han Amiralen gaf,
I det' han tog en vigtig min, och lade
För honom fram sitt eget kort, och sade:

"Cipango år ej här, men som jag tror
Cathay. De vilda tala om en stor
Och mäktig Konung, som på gull blott spisar,
I gull blott sitter, ja, på gull blott går,
Som utan knäfall ingen nalkas får.

Hvem är det, om ej Stor-Chan? Af hans länder

Ett heter Mangi, som på Marcos kort
Ni sjelf mig vist förut. Nu har jag sport,
Att söderut på denna halfös stränder
Ett härligt land med namn af Mangon lins,
Som tillhör gnllpalatsets stora prins.
Dess folk skall bo i stora fasta städer,
Och bära långa släp af vida kläder:
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Hvarför det ock ibland de nakna bår
Det öknamn, att det svans-begåfvadt är."

"Igenkänns icke Asien i allt detta?"

Inföll Columbus. "Marco vet berätta
Det sista till och med, som föranledt
Den fabeln, att man folk med svans har sett.
Jag fruktar du har rätt, att vi på sida
Cipango lemnat. Lika godt, så vida
Cathay är här, som jag ock gerna tror.

Du hört att Mangon, der det folket bor,
Som nyttjar kläder, ligger söderut:
Välan! att vända dit, är mitt beslut."

Kring Cubas östra spets, som Majsi heter,
De redan hunnit: allt än mera skönt,
Än förr, dem syntes, landet mera grönt,
Och skyn mer blå, och luften mer lik ether.

"Hur tusen öar omge Asiens kust,
Af hvilka hvar och en ger seglarn lust,
Att i dess blomsterpark sitt ankar fälla,
Vi läst hos Marco; och det sannas här
I dessa ljufva, för de evigt sälla
I fridens ljusa hemland, skapta skär:"
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tJtropte Amiralen, i hvars öga
jlan läste då, som i hans dagbok än:

Hur lifligt, som en sann naturens vän,

Han kände allt det sköna och det höga,
gom här är slöst af hennes hulda hand.

Jet visa ock hans bref till Ferdinand,

Ehuru denne, som blott guld begärde,
få all hans målning satte föga värde.

Kungsträdgård nämns en del af dessa skär
Ännu i dag, och Drottningsnamnet bär

En annan grupp, som dem Columbus nämde.
Ju längre fram han for, längs Cubas strand,

Dess mer med Pinzon höll han, och bestämde,
Att hit sig sträckte Asiens fasta land.

"O! kännen," ropte han, "hvad ljuflig anda
Oss vinden bär af muskot och kanel.

Vid Indiens kryddbcväxta kust vi landa."

Inbillningen med lukten har sitt spel,
Liksom med synen. len vik, som sedan
Är Philippina nämd, de hunnit redan,
Då i den mörka skogen mer och mer

En utsigt öppnas åt en ljus Savanna,
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Der allas ögon samma syn besanna.

En tropp, som lyser röd och hvit, man ser
I slutna leder sig på fältet ställa,
Beväpnad, som det tycks, med långa spjut,
Tillreds att möta, om det skulle gälla,
En fiende och hindra den från land.

"Se," ropar Amiralen, och sin hand
Utsträcker med en fröjd, som alla gläder:
"Här ha vi ej blott folk, som bära kläder,
Men en i leder ställd, ordentlig tropp
Med uniform. En gränsvakt! — Styrman, opp
Med hvita flaggan! Du, Mendez, tag båten
Och far i land. Se här min Konungs brcf,
Som äfven Isabella underskref,
Till Stor-Chan. Visa det. Dermed belåten,
Som vittnesbörd, att ej vi äro här
Som fiender, officeren säkert är."

"Väl rodt!" vid detta rop från styrmans-thronen
Som bröt de tio årors jemna takt,
Har slupen knapt vid strandens häll sig lagt,
Förrän från fältet hela bataljonen
Med röda vingar far i luften opp.
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gen har det samma händt med många andra,
Itt de på afstånd trott sig se en tropp

l dessa fåglar, som i kärren vandra,

Jladvis, med höga ben, och sträcka ut
gin långa hals och näbb, liksom ett spjut.
Jlamingo heta de, och i det gröna

Af en Savanna lysa såsom snön,
__S qvällen purprad. Dock för dem på sjön,
j)c nu på molnen synas än mer sköna.

Till Asiens lefnadssätt och samhällsskick
fanns intet tecken, då i land man gick:

fast desse vildar större omsorg röjde,
Att ordna, städa, pryda sina bon;
Och icke blott i husgeråd och don,
Men bildverk, till en grad af kon3t sig höjde,
Hvaraf Columbus slöt, att längre fram
Allt flera spår af Indisk hyfsning funnes.
Men när han sen af landets folk förnam,
Att större ljus, om hvad han sökte, vunnes
Blott genom vidsträckt färd, längs eller in

I hvad han fast land tror, beslöt han stanna.
Och nu att noga märka och besanna,
Hur långt hans spaning gått, sig lade vinn.
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I Guds och Kungens namn hvar en om bord,
Som sig förstod på land och sjö, blef spord,
Om han ej höll det land, de för sig sågo,
För fasta Indien. Ja, var allas svar,
Som, styrkt med ed, än fins i handskrift qvar

I detta ögonblick likväl de lågo
Så nära Vestra udden af den ön,
Att om en jungman upp i masten klifvit,
Han bortom skogens bryn den öppna sjön,
Som till Mexico leder, varse blifvit.

Hvad upptäckt för Columbus! för en blick
Som hans, hvad utsigt, som förlorad gick!
Der skulle han det rätta guldland hunnit;
Der för Cipango han Mexico funnit
Och Peru för Cathay, och än ett haf,
Mer vidsträckt än hvad ren han mätit af.
Men lyckan leker så. Det mången hände
Att han en uppgräfd skatt, som låg helt när,
Ej varse blef, och när han bort sig vände,
Bakom hans rygg, en annan tog den der.
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"Skall han då dö, och aldrig se det stora.
Som i hans upptäckt är?

Hvad! skaU hans minne ock sin rätt förlora?
Ej hans, en annans namn, hans verldsdel bär!"

Columbiel åt Öfverengeln,
Som på en sky han såg der stå,
(Det var ej han med liljestängeln,
Men den med svärdet), sade så.

"I himlen först skall det hans tro belöna!"
Så var Serafens svar:

"Att med en salig själs förvåning röna,
Hvad han på jorden funnit har:
Ej Asiens kust, ej Indiens stränder;
Men af den verld, som Skaparns händer,
Till boning åt sin afbild, hvälft,
En för hans tid ej anad hälft.

En gång den torde ock hans namn få bära,
Då dess betryck ej skuggar mer hans ära."

"Ach!" år den andras suck: "ej anar han
En sådan följd af hvad hans snille fann." —

"Der ofvan, då han ser de christne rasa,
Han ock en framtids sköna ntsigt ser;
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• Och redan det en tröst åt honom ger,

Att hedendomens ännu värre fasa
Flyr för det himlaordets magt,

Som öfver hafvet hit han bragt." —

«

Så talte Miehael och räckte
Columbiel sin hand.

Och begges snabba flygt sig sträckte
Allt till Mexicos strand.

Der, i ett moln,, han, som, i fordna tider,
Har fört, och än skall föra, Herrans strider,
Nu sitter tyst, och endast då och då

Med svärdet ljungar vid de ord, den andra,
Hvars häpna blickar genom staden vandra,

I helig vrede yttrar så:

"Hvad många, hvad stora, hvad präktiga tempel!
O, ve! de strömma af menniskoblod!

Ej Baal, ej Moloch buro sådan stämpel
Af ett sataniskt öfvermod.

Ach! hör hur de häda
Natur och mensklighet och Gud,
De bödlar i presterlig skrud!"
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Den oskyldiga späda,
De slita från moderligt bröst;
Och från fadren dess ålderdoras tröst,
Den enda sonen, de röfva.
Det nygifta par de skilja åt; *

För de ungas gråt,
Som för de gamlas klagan döfva.
Med vårens skönaste krans
De båfvande offren siras;
Och föras omkring i dans, ■

Och Som Gudar firas;
Och tvingas i vällustens sal
Att njuta, och njutande lida

Ett stundeligt qval,
Då sin död de förbida.
Hvad död! den svartes kriif
Bär fram det af lif
Än klappande hjerta,
Som slets.ur den pinade ut.
O! svarta förut ,

I själen, ert anlete ock
J höljen med svärta!
Onödigt! ty fasa ändock
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Er uppsyn väcker, J djefvulske prester.
Ej hungrande panthern fäster

På den hind, han i skogen ser,
En blick såsom er,
På det blödande offer, begärlig.
Ja, mera förfärlig,
Än er gräsliga Gud,
Med ögon, som stirra och glöda,
I mantel af menniskohnd,
Med krage af hjertan, som blöda,
Och ormar, om fot och arm
Och hals och barm
Sig slingrande opp, tills vid hans panna
I lockar deras hufvun stanna.
Ja, mera än han, eller de,
Med etterblåsan på sin tunga
Och ögon, som ur mörkret ljunga,
Er egen skepnad är ryslig att se."

"I den sig spegla kan på jorden
Den gamle ormen, Lögnaren,
Mandråparen,
Af hvilken synden först och döden sen Sr

vorden."
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"Ej vllden, som drar
Af sin fiende svalen,
Och hem med sig tar,
Tillika med skålen,
Och hänger den stolt i sitt tjäll,
Och hvarje morgon och qväll
Åt dess syn sig förnöjer,
Som hans mod förhöjer,
Är i sitt raseri

Så vederstygglig, som J,
Då det samma J göre»
Med offren, och fören,
Till dödgården ner,
De fasansfulla trofér.
I de höga torn, i de vida murar,
Der J sätten dem in i hål vid hål,
Hur hemskt på er lurar,
Hvarthelst J blicken, en hufvudskål.
Men det kommer en dag, till hänid
För menlöiit blod bestämd,
Då hvar af de grinande här
Ej endast tänder,
Men tunga, bär.
Då växa på dem äfven händer,
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Att fatta om flammande svärd
I vedergällningens verld.
Då bäfve den tiger,
Som bor i ert bröst,

För den Eviges röst,
Som hämnande stiger
Från hiramelen ner,
Med eld öfver er.
Ej först i den yttersta tiden,
Nej, hören, han kommer förut.
Förgäfves J tjuten och striden:
Ert blodiga välde har slut."

"De falska Gudar, mörksens andar
Förjagar Herrans helga svärd,
Som snart på edra stränder landar,
Ren buret i den nya verld."

Då denna röst sig ofvan molnen höjde,
Så hördes åskan i den mörka sky,
Som öfver insjön vid Mexico dröjde,
Med blixt på blixt likt domsbasunen gny.
De vilde prester tycktes hemligt bäfva,
Och lyssna såsom Cain åt hämdens bud.
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Dock allt förnuft, all mensklighet de jåfva,
Så snart de blicka på sin grymma Gud.

Der slagtas åter fångar, flere tusen,
Från fria folk i orättfärdigt krig
Tyranniskt tagna; och i aUa husen

Man till ett gästabud bereder sig.
Ty sedan gapet, som med långa tänder
På deras Gudar aUtid öppet står,
Är fyldt med offerkött; hem deraf får
Hvar en, som blott en skärf till templet sänder:
Och som en läckerhet han det förtär.

Den rätten pryder sjelfva kungabordet,
Bland de tvåhundra gyllne faten der.

Med sorg och fasa tog Columbus ordet;
Ty hvad han3 engel såg med himmelsk blick,
Deraf i drömmen han ett intryck fick,
Ej blott i bilder, fram som skuggspel förda,
Men ock i ord och samtal tydligt hörda.

"Här, mensklighet! din stolthet spegle sig
Och hit de vise, som försäkra dig,
Att du ej fallit, och ej hjelp behöfver,
För att det mål, dit du bestämdes, nå,
Må komma, för att se: om mera öfver,
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Än under villdjur, dessa menskor stå,
Som dock ej höra mer till skogens vildar.
Jag ser, de äga och de njuta ren,
Ej endast allt hvad först ett samfund bildar,
Men all den prakt och storhet, allt det sken

Af härlighet, som konst och rikdom låna
Åt en med vapen vunnen envåldsmakt.

Här är en thron af guld, med hof och vakt;
Här är palats och tempel, som förvåna
Med sin ofantlighet, så väl som mängd.
Här är kanaler, broar, poster, parker.
Här är en hufvudstad, som få monarker
Ha mer ansenlig, och så lyckligt stängd
Midt i en sjö från landet, om mot detta,
Af fienden intaget, eller bragt
I upprors-stånd, den Big behöfde sätta,
Och rifva upp de näs, Bom konsten lagt,
Att dem i trots af storm och våg förena.
Men ej i dessa djerfva verk allena;
Också i prydnader, i måleri,
En odling röjs, som kan allt större bli.
Men denna odling, huru är den vorden?
Gif akt, hur dessa arma kreatur
Till än ett tempel grafva sten ur jorden.
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Ej längesen de voro vilda djur;
Men nu i ok de under gisseln blöda.
Här som i Östern, måste en miljon
Af slafvar pressa ut sin svett och möda,
För att med storverk omge våldets thron.
Likt det af otrons barn tillbedda ödet,
Som blindt beherskar allt, af menskors väl
Ej mera bundet, än af lag och skäl,

Enväldet tror sig, med det helga stödet
Af vantrons grymma skräck, everdligt stå,
Blott dagens strålar ej dess spöken nå.
Men såsom ödet flyr Försynens öga,
Och sjunker ned i intets tomma natt;
Så för Guds sanning falla skall till föga,
Om än sin stol hon på ett altar satt,
Och en gudomlig härkomst åberopar,
Den våldsmakt, som ej blott på fot och hand
Men tunga, ja, på öra, lägger band,
Och slagna folk, som hjordar, sammanhopar."

Columbus teg; och såsom syn på syn

För Daniel viste Österns riken alla,
Hur de sig reste, för att plötsligt falla;
Tills Menniskones Son stod fram i skyn,
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Intill den gamle, hvilken satt på stolen,
Hvars ljusa strimma kring all verlden går,
Och fick ett välde, som likt det af solen

Till alla länder hör och slut ej når:

Så nu Mexicos härlighet försvinna,
Och Perus pragt förgå, Columbus ser,
Men efter seklers natt en dag upprinna,
Som åt hans verld en sann förädling ger.

"Så segrar dock till slut den goda saken,
Guds egen sak!" Med denna tanke vaken

Columbus gömde i sitt hjerta den.
För öfrigt nattens syner han förglömde,
Och endast dagens vakna dröm igen
Om Indiens kryddor, gull och perlor drömde.
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BUnxXft Mmtn,
©en vi nu funnit Asiens fasta land,

Och då vi se, att ej på denna strand
Cathay har någon hamn; det fåfängt vore,
Om vi, så klent försedde, längre före.
Emellertid, hur långt för Herrans ord

En väg, förut af ingen dödlig spord,
Vår färd har öppnat, detta kors skall visa.
Förrän vi vände om, må vid dess fot

Vi alla falla ner, med bön och bot,
Och för det mål, vi hunnit, himlen prisa."

Så böd Columbus, och det sista bud,
Som ställde hvar och en till doms för Gud,
Bröt af det knöt, som börjat sorla redan,
För det de intet guldland funnit än,
Och skulle dock nu vända hem igen.
Att lugna dem allt mer, han fortfor sedan:

"Fast vi ej Stor-Chan på sin thron få se,
I allt det Österländska Majestätet,
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Då vi ej kunne oss till lands bege
In i hans rike till det gyllne sätet:

Så tröstom oss, att dock Cipango nå,
Som ligger oss, då vi tillbaka gå,

Till höger eller venster, hvilketdera,
Utröna vi väl snart. Men må vi nu

Allt verldsligt lemna. Främst oss alla ju
Guds rike angår, som betyder mera,

An allt hvad Indien rikt och härligt har.
Beredom oss i stillhet en och hvar,
Att Herrans dag begå."

Han gick, och alla
I tysthet gingo att tillbaka se

På lefnadsfärden, och med ångrens ve
Och trons förtröstan ned för korset falla.

Den helga dagen kom: och messans stund
Skall på en högd bli firad, i en lund
Af glesa palmer, ett naturligt tempel.
Der landets åbor, som sig rundt omkring
Talrikt församlat, kunna se allting,
Hur det af himlen bär en helig stämpel.

De lyssna väl till ordets högtidsljud,
Som mullra hörs likt åskans förebud,
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Dock rör dem mest den brokigt sköna glansen
Af ljusen, klädren, kalken och monstransen.
Men mången ock en helig känsla får,
Att se den andakt, hos de hvita rår.

Bland andra en, hvars kopparbruna panna,
Der några strån af silfver hängde qvar,
Så af förstånd som godhet uttryck bar,
Dervid i djup begrundning syntes stanna.
Hvad honom rörde mest, var biktens stund,
Då alla så med ögon, som med mund,
Sin synd, sin ånger och sin tro bekände;
Och presten löste dem från deras skuld,
I det åt Frälsarn, målad himmelskt huld
Ibland de tolf, en tårfull blick de sände.

"Ack! de i himlen sig förgått, och hit
Till straff på någon tid förviste blifvit;
Men nu förlåtelse, och lof, att dit
Tillbaka vända, denne har dem gifvit.
Dertill han fått den store Andens bud!"

Så tänker han; och Messarn i sin skrud,
Hvars purpur baktill af ett gullkors lyser,
Och framtill Herrans namn i strålar bär,
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Ett heligt föremål för honom år:
För hvilket nu han större vördnad hyser

Än för Columbus sjelf, som han förut

Höll för en halfgud. Efter aktens slut

Han träder fram, på bröstet lägger handen
Och böjer knä och blickar upp till skyn
Och nämner med en suck den store Anden.

Det namnet blott, om ej de gråhårs syn,
I hvilka gubben bär med sig sin ära,
Af Patern vördas bort; men med sin skrud,
Han klädde af det kall, han fått af Gud,
Att nådens tröst till krossadt hjerta bära!

"Hän, hedning! fläcka ej vår helgedom."
Så var hans svar, ej med de orden enligt:
"Till frälsning är jag kommen, ej till dom;
Hvad Gud gör rent, är ej för menskor menligt,'?

"Ve mig!" så vilden suckade för sig;
"Till hvilken Guddom skall jag vända mig?
Vårt folk vill endast onda Gudar dyrka.
Den gode Guden, tänker man, ändå
Är god mot alla. Ach! jag tänker så,

Ja*
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Jag ock; men derför just jag ville yrka.
Att han tillbedjas må, allena han.

Nu ser jag dock, hvad jag förut ren fann,
Att, fast jag vänder mig från mörkrets magter
Med afsky bort, jag ej kan fly likväl
Dit upp tiU honom i de ljusblå trakter:
Dertill för syndfull är min arma själ.
Jag har väl ingen slagit, ingen röfvat,
Ej något, som gör skam bland menskor, öfvat.
Dock, när jag tänker, hur han helig är,
Så väl som god; han, som har skapat ljuset,
Och himmelen, och alla stjernors här,
Och solen: huru kan jag, mask i gruset,
Så svag, så oren, honom nalkas få?

Dock längtar jag derefter; och det nå
Jag hoppades, då desse hit anlände.
Men han förskjuter mig, han, som dem sände.
O ve mig,! ve mig!"

Denna klagan hör
Columbi tolk, Och den hans hjerta rör.

På San Salvador infödd, sjelf han ville,
Blott för att lära, med de hvita gå.
En yngling, så af hjerta, som af snille,
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Med deras språk, af deras tro också,
Han ord och anda sig i hast tillegnat,
Och döpt till Christen, Amiralen fägnat,
Som förstling här i Herrans nya hjord.
Derför ock Primus han i dopet nämdes.
Han tydde snällt (fy han till tolk bestämdes)
Så väl de hvitas, som de rödas ord.
Nu, då han fick utaf den gamle höra,
Att han hos presten, som en himmelsk röst
I lunden upphöjt, sökt förgäfves tröst,
Han till Columbus ville honom föra,
Och sade sig af Amiralen mer

Än Patern lärt; och lät förstå, att denne,
Fast han af nit för läran sken sig ger,
Dock i sitt hjerta föga vårdar henne.
Förundrad och förstämd den gamle står

En stund och tvekar. Fram likväl han går,
Och genast tröstad, då han ser det milda,
Från Munkens spotska köld så fjerran skilda,
Hos Amiralen, talar dessa ord:

"Jag gamle sett af himmel, haf och jord,
Mer än de fleste här. Kring många öar,
I sund och skär, och öfver haf och sjöar
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Jag rest, i lugn och storm; och ganska stor
Mig syntes verlden, dä jag kring den for.
Du kommer dock, som jag fått häpen höra,
Ifrån en annan mycket större verld.
Om det är den, dit jag min sista färd
Är både glad och rädd att snart få göra,
Jag är ej viss; ej heller, om du är
En dödlig eller någon af de höga,
Som bo i himlen hos den Högste der.
Men himlens färg och klarhet har ditt öga.
Och att du kunde i mitt hjerta se,
Och med din blotta uppsyn tröst mig ge,
Det verkade helt visst den store Anden.
Har han ej sändt dig frän den andra stranden,
Att oss med sig försona,, och den frid,
Vårt hjerta saknar, ge till evig tid?"

"Hardt när Guds rike är du, gode gamle!"
Columbus svarar. "Ett blott fattas dig.
Betrakta denna bild, och stilla samle
Omkring den hulde dina tankar sig.
Den store Andens son steg ned på jonlen,
Af qvinna född, en dödlig menska vorden,
Han ville bli vår broder, på det vi,
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Af synden fångne trålar, skulle bli

Hans Faders barn. Hans hjerta för oss blödde
Och för att frälsa oss från dödens magt,
Hvarunder oss det ondas ande bragt,
Oskyldig, på ett kors han för oss dödde;
För dig jemväl, om så hans död dig rör,
Att för hans kärleks skull du bättring gör.
I jordens sköte lagd, han uppstod åter
Och lefde, sedd, som du mig lefva ser,
Och for till himlen, der han för oss ber;
Och för hans död och förbön oss förlåter
Hans Fader, och blir vår, om blott vi tro.
Ach! tro på honom och din själ får ro.
Då först du känner rätt den store Anden,
Hur han ej sanning blott, men kärlek är.
Du i hans enda Son har honom kär,
Och Sonen i hvar vän, som du ger handen;
Och vän och bror i dina ögon då
Är ej blott den, hvars bistånd du kan få,
Men hvar och en, som hjelp af dig behöfver.
Och när du ger den i den huldes namn,
Som led för alla, väntar dig hans famn
På andra stranden, då du dit far öfver.
In i sin Faders hus han der dig för,
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Och till sin egen medarfvinge gör.
Dock måste du, för att det arfvet vinna,
Här döpas till Guds barn; och lofvar du
Din tro åt honom, så kan dopet nu

få stunden ske, der du ser källan rinna."
"Den store Anden, min och eder Gud,"

Så fick den gamles fulla känsla ljud,
"I hjertat säger mig, att denna lära,
Som mig så heligt och så saligt rör,
Som Gud och menskor för mig mera kära,
Som jord och himmel mera sköna gör,
Af honom är. Jag tror."

"Välsignom Herran,
Som med sin anda verkar när och fjerran!"
Columbus sade, rörd, och straxt ett bud
Till Patern sände. "Helga här åt Gud
En själ, till honom förd af egen ledning.
Gör, med ett ord, till Christen denna hedning.
Han kan ej orden, och vid sjutti år
Han dem ej lär; men saken han förstår,
Som genom Primus du kan genast röna.

Gör snart ditt verk, som Herren sjelf skall kröna.
Hans anda gjort det mesta ren förut.
Vind blåser god. Var snäll. Vi måste ut."
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Blott med en ödmjuk bugning Boyle svarar,
Ehur af arghet ömsom blek och röd.

Att döpa färdig straxt, han hör med nöd

På tolkens ord, som gubbens tro förklarar.
Det dopet dock han ärnar som ett tvång,
Ett intrång i hans kall af Amiralen,
I Spanska kyrkan ange, då kabalen
Mot verlds-upptäckarn mogen blir en gång.

Men himmelskt salig af det nya lifvet
Den döpte kände sig, då i sin famn
Columbus honom slöt, hvars eget namn
Christoffer honom blef i dopet gifvet.

Nu på en staf, som Amiralen höll,
Den gamles blick med stor förundran föll.
"Hvar har ni funnit den?" han lifligt sporde.

"I hafvet, der den mig förvissad gjorde,
Att land var nära. Jemte den, var der
En qvist med gröna löf och friska bär;
Och utom dem, vid dagens slut, törhända
Jag varit tvungen att tillbaka vända;
Ty jag det lofvat åt mitt folk, om land
Ej då sig viste öfver hafvets rand."
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Vid detta svar Christoffer tog i handen
Den kära käppen, och en tår på den

Eöll från hans öga, hvarpå han igen
Begynte så: "Pris ske den store Anden,
gom af min ofärd ledde sådan följd,
få vägen hit från ön, der jag är hemma,

Kom öfver mig en stormil, af de slemma,

Som gå omkring. Min båt blef öfverhöljd.
Jag sam i land på Cuba i den bugten,
Som ligger främst emot det öppna haf.
Men sjön behöll med qvisten, der jag frukten
Till min förfriskning spart, min gamla staf.
Den är mig kär, ty den i många leder

Har gått i arf. Dock hölle ni den värd

Att gömmas som ett minne af er färd,
Det vore mig en glädje och en heder."

"Behåll den sjelf," var Amiralens svar,
"Och låt den gå i arf till sena dar.
Blott qvisten, torr, ännu jag vill förvara,
Till minne så af dig, du hedersman,
Som af den dagen, då jag målet hann."

"Den multnar snart;1' så hörs den gamle svara,

"Men att det minnet längre vara må,
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Tag denna fisk af gull. Jag har den så
Sjelf bildat af en bit, som låg vid roten
Af samma träd, hvaraf jag qvisten tog.
I det jag denna ner emot mig drog,
Jag kände guldet stöta mig i foten."

"Hvar skedde det?" föll Pinzon in, "såg hvar?"

"På Hayti, der mitt hus och hem jag har,"

"Fins der så mycket guld?" Vid denna fråga,
Ej Pinzons blott, men allas ögon låga,
Och se på gubben, väntande hans svar,
Som lyder så:

"Jag har väl hört om länder
Långt bort i vestern, dit blott fågeln far,
Att der fins guld, som sand, på alla stränder;
Men hvar jag färdats, rundt om detta haf,
Jag ingenstäds har funnit mer deraf,
I berg och floder, hvila eller vandra,
Än i Cipao.

P. Hur? hvad säger du?
Säg om.

Ckr. Cipao.
"Hör! det klingar ju
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|lelt likt Cipango," ropte &t hvarandra
Alonzo och Columbus på en gång.

Nu blef der allmänt fröjderop och språng.
Som lots, Christoffer erböd sig att fara,

Och ankar lyftes, segel släpptes ut;
Och der det rika landet skulle vara,
Dit äfven flaggen pekte, österut.

Det blåa flor af luft, som höljer strändren,
När de på afstånd ses vid himlens bryn,
Mer genomskiner i de heta hindren,
Och lik ett fjerrglas skärper seglarns syn.
En egen trollglans omger dem tillika,
Lik den af Falcrantz åt hans landskap ges.

Men, i sig sjelfva, på all skönhet rika

De stränder äro, som nu nära ses.

Hvad han sig väntat af Cipangos fägring,
Columbus ser för sina ögon här.
Högt öfver allt, som inom jordens spher,
Ja, ofvan henne, i en luftig hägring,
Här félikt tjust hans själ, så väl som syn,

Han sätter denna ö, hvars stränder lyfta
Lund öfver lund och klyfta öfver klyfta,
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I bruten mångfald ända upp till skyn.
Då han den ser i all den glans der stråla,
Som grönskans yppighet, i ständig vår,
Af luftens renhet, himlens klarhet får,
Han den i glädjen nämner Espagnola.
Ty en juvel i denna ö han fann

Åt Spaniens, stolta krona, tänker han.

Här ännu mera, än vid Cubas stränder,
Af Indiens kryddor känner han en lukt ■
I strömmen af de ångor, skogen sänder:
En skog, som upp till skyn bär blom och frukt,
Der vattenfallets skum mot solen spelar,
Hans sjömän skåda gull och silfver ren;

Och i de droppar, det kring klippan delar,
Förtjusas de af diamanters sien. i
Han sjelf, med Mareos kort i sina händer,
Jemför Cipangos kust med dessa stränder,
Och gläds att se en hamn, af båtar full,
Med svarta rökmoln öfver skogen höjda.
En köpstad och ett bergverk, som ger gull,
Han väntar der, och att sitt hjerta fröjda,
Med detta guld han redan värft en här,
Som mot Jerusalem i antag är.
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Den helga graf, der Turkens sabel blinkar,
De christne män, som i betryck der gå,
Och korsets fana, som åt himlen vinkar,
livar qväll och morgon för hans tanke stå.

Beständigt svåfvar ock för Pinzons tankar
Cipaos berg, och allt det gull, der vankar.
Deraf han nu bestäms, att föra ut

Hvad länge var hans hemliga beslut.
Sitt snabba fartygs alla segel hissa
Han lät en natt, och sig ur hamnen smög,
Och till den rika ön i förväg flög,
Att om en last af gnid sig der förvissa;
Och sen åt Spanien vand det första bud,
Som väcker i Europa ryktets ljud
Om denna stora verldsuppfinning, bära;
Ifrån Columbus stjäla bort hans ära;
Och efter en triumf i Palos hamn,
Till hofvet stämd, få Don framför sitt namn.

En af hans folk, Bodrigo de Triana
Den lyckan haft, att af det funna land
Från Pintas mast den första skymten spana.
Derföre nu af Isabellas hand
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Han väntar priset på sin flaggas vägnar;
Och fast han karlen ej beröfva vill

Den lumpna penning, som det stiger till,
Han sig allena hela äran egnar,
Columbus sjelf af honom, påstår han,
En rätt upplysning om sin kosa vann.

Vid Cuba redan Pinta var försvunnen,
Men troddes längre fram, som vanligt, hunnen.
Dock ingen skymt af henne här man såg.

Det land, som nu framför Columbus låg,
Var Haytis vestra spets, som böd hans segel
En säker hamn, i hvilkens lugna spegel
Han såg fördubblas strändernas behag.
Sanct Nicolaus nämns den än i dag,
Som han den nämde till det helgons ära,
Som tros en särskildt vård om sjömän bära.

I högtidsdrägt begaf han sig i land;
Men genast blef hans spända väntan slagen,
Då ingen menska viste sig på strand.
Än mer han fann sig i sitt hopp bedragen,
Då han ej såg till bergverk eller stad
Det minsta tecken, blott af tjäll en rad,
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Men intet folk, tj alla voro flydda;
Och blott till varning var den elden tänd,
Hvars rök han trodde ur ett guldverk sänd.

Till slut en qvinna, funnen i en hydda,
Till Amiralen förs, och faller ner,
Som man en blomma tynad ligga ser;
Men som af daggen denna qvicknar opp,
Så af hans milda röst hon väcks, och skälfver,
Och ett par stora, svarta ögon hvälfver,
Der tårar glänsa, som på blommans knopp
I morgonsolen. Morgonlik för henno
Den höges ljusa, blida anblick var,
Med klarblå ögon, solsken på sitt änne,
Och hy, lik den, som morgonrodnan har.

Nu han, som döptes, fram till henno träden
Med rop af fröjd hon flyger i hans famn.
Men bäst, att se sitt barnbarn, han sig gläder,
Han delar hennes sorg vid moderns namn.
"Hon ligger hemma sjuk, ren döden nära,"
Berättar hon, "och då vid trollens syn,
(Hon menar skeppen) aUa rymde byn,
Och jag den sjuka ej förmådde bära,
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Jag hellre led, hvad grymma qval som helst,
Än öfvergaf min mor, att sjelf bli frälst."

En suck i Christi namn åt himlen sände

Den fromme proselyten, och sig vände

Till Amiralen, bedjande: "O! gör
Åt dennas mor, min dotter, förrn hon dör,
En evig tjenst. Gif hennes själ i tiden
Den tro, som henne för till himlafriden."

Columbus följde dem, och än vid sans
Den sjuka finner, som en liflig glans
I sina släckta ögon återvinner,
Då hon af faderns ord förvånad finner,
Hvad upphöjd gäst till henne nalkas här,
Och himmelsk tröst till hennes hjerta bär.
Den tro, hvaraf sig sjelf så lugn han känner,
För henne, sådan han den fattat har,
Han ställer fram; och hon ger detta svar:

"En himmelsk Fader äfven jag bekänner,
Det vet du, som mig lärt på honom tro.
Och nu det inger mig en salig ro,
Att ock på Sonen tro, som för mig dödde.
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Är du hans sändebud, du ljuse man,
Bed att jag nåd hos honom finna kan."

Så, medan dottren hennes hufvud stödde,
Hon sade: mer af ögonen likväl
Eörstår Columbus hennes rörda själ;
Och då de nådens ord, livarmed hugsvala
Han henne ville, hon ej fatta kan,
Han samma helga bild skall låta tala,
S un hennes far till Christi kyrka vann.

Men han förgåfves söker den i barmen :

Vid ombytt drägt, att se Cipango bråd,
lian glömde den om bord. Dock vet han råd:

Han klär af rocken från den högra armen,
Ty när till sjöss, en skägglös yngling än,
Han sig begaf från Genua första gången
Och föreställde sig den händelsen,
Att af en Turkisk seglare bli fången,
Bland fiender till Christi kors och namn:

Han dessa lät i armens hull inbränna;
Som sjömän göra än, att i en hamn,
Der chrisfne bo, man må dem igenkänna.
Nu denna arm, hvars blotta hvithet ren,
Liksom från ljusets land ett återsken,
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En helig glädje hos den unga väckte,
Han fram åt sängen tiU den sjuka sträckte,
Och lät dess bleka munn de himmelsblå,
Försoningsfulla tecknen kyssa få;
Och bad att Frälsarn måtte henne unna,
Som här ej känna lärt hans dyra ord,
Att efter döden honom nalkas kunna,
Ett får, ur öknen räddadt till hans hjord.

Columbus gick, och genast Patern sände
Med helga vattnet, helga oljan dit.
Förut, hvad sjelf han vågat, han bekände:
Hvaröfver munken, medbedröfvadt nit
I folkets åsyn, bakom Amiralen,
Sig låddes himla: hemligt glad likväl,
Att till sin klagan finna nya skäl.

Emellertid åt hyddan ner i dalen
Han sig begaf. Hans tröst var dock för sen:
Den frommas själ i frid var gången ren.

Med friska palmlöf far och dotter hölja
Det kära liket, och med tårar skölja.
I grafven med den säng de lägga det,
Hvari hon dog; en säng af bomullsnät,
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gom, hängd på stolpar, är de vildas läger,
Och ofta under stjernorna i skyn

Emellan träd, som fägna lukt och syn

Med regn af blommor, rörd af vinden, väger.

"Hon är försvunnen från vår famn, min vän.

Dock i vårt hjerta hon oss nalkas än.
gnart hoppas jag i himlen ienne hinna,"

Den gamle sade, blickande åt skyn,
Så saligt rörd, som om han sett en syn.

"Men om jag der ej skulle henne finna,

Till jag besöka henne på den ö,
Dit af vårt folk de fromma, då de dö,
Bege sig, att der bo i helga lundar.

Dit får hon säkert fly tills domen stundar.
Då öfver henne såsom öfver mig
Jag hoppas Christus skall förbarma sig."

En sång för döda, som de vilde bruka,
De sjöngo nu; och sedan de med mull
Höljt öfver grafven, blef en vattenkruka
Deröfver ställd, af friska blomster full.

Anakaonf, så den nnga nämdes,

Ku af sin morfar följd, åt hamnen går,
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Dit af Columbus på hans skepp hon stämdes.
I djup förundran vid dess syn hon står,
Än mer förvånad, när om bord hon stiger
Och der så många nya under ser.

Nu med ett utrop hon tillkännager,
Hur hon det fattar, nu betänksam tiger.
Af allt en luta henne mest betar,
Då till Columbi sång hon hör dess svar.

"Har den en själ?" Så hennes öga frågar,
I det hon den i handen taga vågar,
Och lägga vid sin barm: hvarvid hon ser,
Som låge der ett barn, med ömhet ner.

Med rädda finger här och der hon knäpper,
I det hon sjunger; men på stund den släpper,
Då hon blott missljud hör, hon häpen tror,
Att hon förtörnat anden, som der bor.

Men nu förvåningen från hennes öra,
I hennes öga, större, flyttat har.
Var det en ande, som hon nyss fick höra;
Hon nu får se en annan uppenbar.
Bland skänker, som Columbus henne ämnar,
En spegel är. För hennes ögon den
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Han ställer först, och sen i händren lemnar.
Om någon gång hon skulle varsnat än,
Då h°n från klippan ner i vattnet blickat,
En smärt gestalt, ett lockigt hår, en blick

pr mörka ögon, lika mild, som qvick,
Och märkt, att när hon nickat, den ock nickat,
jfär hon längs stranden gått, den äfven gått:
gå var det dock en bruten skugga blott,
Som upp- och-nedvänd, knappt i hennes minne
Ett intryck lemnat. Vida från den skild
År spegelns lifliga och sköna bild.
jltt i den himmelskt blickande derinne,
Som rör så saligt hela hennes själ,
Hon skulle se sig sjelf: hur kunde väl

Det falla henne in, som aldrig vände

På sig sin tanke, aldrig hvad hon kände

Och tänkte, såsom önskvärdt, skönt och godt,
Sig egna ville, utan andra blott?

Nu på sin mor, hur hon är öfver jorden
Upplyft, och lik en solens dotter vorden,

Hon tänker jeint, och tror sig hennes hamn

I spegeln se, och fattar hänryckt denna,
För att den hulda trycka i sin famn.

Be*tiirt, att endast hårda ekifvan känna,
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Hon ser dock dit igen, förtjust allt mer,
Då bilden lika tjust på henne ser.
"Ack! hörde jag ej nys3 min morfar säga,
Att fast hon af vår famn ej fins igen,

Dock i vårt hjerta hon oss nalkas än.
Nu mina ögon ock den glädjen äga,
Att hennes vålnad skåda, sådan den
Der uppe blifvit, ung och skön igen."

Sitt hjertas tack hon för Columbus gjuter.
Och af den underbara gåfvan sluter,
Med hvilken magt han kom från himlen ner,
Då han de dödas åsyn återger.

Härvid, som åskan ned för henne sloge,
Hon faller, och förbleknar som hon doge.
Bestänkt med vatten, vaknar hon igen,
Men kring sig blickar med bestörtning än.
Ej lugnad förr, än henne till kanonen,
Som gaf den blixt, hon sett, det dån, hon hört,
Columbus sjelf mot hennes vilja fört;
Ogli med den vänligt öfverlägsna tonen,
Som honom egen är, till visshet bragt,
Att den, som allt om bord, är i hans magt.
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Men nu, hvad sorg! nu som ett barn hon gråter.
j stycken spegeln är. Än hit, än dit

Bon ser, och häpnar, att i hvarje bit
Pen bild, det hela viste, finna åter.
Men när Columbus, i det han henne get

En annan spegel, ställer sig vid henne

Eramför den, så att hon hans bild der ser:
Hon ler, och nu förstår, att af de tvenne,
Som visa sig så underbarligt der,

Den andra bilden hennes egen är.

Ur denna hamn, då landets folk försvunnit,
Och gäsferne förtärt allt hvad de funnit

Af spis, som föga var, i deras tjäll,
De ärna gå till segels denna qväll.
Anakaona lofvar att de finna

All gästfrihet, då till den vik de hinna,
Som hon dem visar, söderut. Der bor,
Och är regent, Behechio, hennes bror.
Hon ämnar sjelf dem der till mötes vara.
Colnmbi hand hon kysser, då hon går,
Och sjelf en kyss uppå sin panna får.

Dit hon dem böd, han ren beslutit fara,
Då af Christoffer, som är lots igen,
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Och gläds att följa få sin höga vän,
Han om Cipao spor på hvilken sida

Dess berg och floder närmast sjön sig sprida.
"Norrut" är svaret, och han ämnar dit;
Dit äfven följd af proselytens nit.

Han ville lemna land och hem och vänner
För att beständigt hos den hulde bli,

Som honom gett den himlafrid, han känner,
Nu från allt qval af hednisk otro fri.

Liksom en jagthund vädrar upp af hinden
Och haren, fjerran ren, de gömda spår:
Så han på sjön, med ett i många år

Uppöfvadt väderkorn, förutser vinden.
Nu på en molnfläck, som vid himlens bryn
I öster visar sig, han blicken faster,
Och ser en dylik midt emot i vester.

De skönjas knappt utaf de andras syn.
Det moln, som stiger på hans egen panna,
Är för dem mer bemärkligt. Derom spord,
Han svarar Amiraln med dessa ord:

"Jag rår er, att ännu ett dygn här stanna;
Och måtte edra skepp i hamn stå ut,
Hvad himmeln bådar, innan nattens slut."
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Vid midnattsstunden ren från begge hållen,

Der molnen syntes, hördes en musik,
rikt ett med vädrens tjut förenadt skrik,
Till sjöss och lands, af vildjuren och trollen.

Med östan sprang på en gång vestan opp;

Och begge drefvo upp af moln en tropp,

gom mot hvarandra i det blåa ila

Jled oupphörlig blixtring, högt i skyn,

Tills de ihop sig slå och sänkta hvila,
Jled dubbel midnatt, nära jordens bryn.

Ku samma vind i hvirflar far och rycker
Ej endast träd af jättehögd omkull,

Jlen ned för berget en hel skog, med mull

Och sten och ras, som elfvens bana lycker.

Sitt hus i luften flyga, som en spån,
Ser vilden, och att sjelf dit upp ej föras,
I hålan kryper in, der genljud höras

Af skogens brakning, och af hafvets dån.

Än upp än ned de tvenne skeppen slängdes,
Ett dubbelt ankar höll dem än dock fast.

Jfu på Maria ena tåget brast;

Och kring det andras hvilopunkt hon svängdes,
Lik en på riddarbanan öfvad häst,
Som i en rundel far, vid linan fäst.
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Emellan lif och död i väntan spändes,
.Fem långa timmar, folkets själ och syn.

Och jemte egen vaksamhet, användes
Den bön, som höjs i sjönöd upp till skyn

"Himla-drottning! dig förbarma:
Bed din son, att till oss arma

Se med miskund i vår nöd.
Honom lyder här orkanen,
Honom, som på oceanen

Öfver all dess våldsmagt böd.

Se, din helga bild, Maria,
Manar dig, att den befria
Med den hjelp du oss beter.
Hulda Jungfru! dig förbarma:
Bed din son, att till oss arma
Han med nåd i nöden ser."

Så midt i vädrens tjut sig höjde sången,
Och dessa tego, och den vilda sjön,
Som syntes när att sluka hela ön,
Föll spak tillbaka. Och när öfvergången,
Vid dagens första blick, all fara var,
Steg Patern fram och rök för bilden bar.
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Ett rykte lopp, att under stormen lågo

På lur i skogen, ej blott vildarne,
Men deras Gudar (Zemer heta de); '

Att flere sjömän deras skepnad sågo,
Tidunderligen sammansatt af allt

Hvad odjur rysligt te i sin gestalt.
på bör ock skalden se dem, och dem ställa,
Om ej i taflan, der hans bilder gälla
Blott i den mån, man känner dem igen,

Dock i dess ram, en sinnebild på den.

Som det ondas upphof in i Eden
Smög sig under ormens hala hamn;
Så ännu dess englar ha den seden
Att sig slingra fram med lånadt namn,
Nu af offérprest, som menskor slagtar,
Nu af biktfar, som en Miguel vaktar.-

Bland de visa höja de sin stämma,
An i tviflarns, än i svärmarns ton.

Såsom odjur blott och troll, de skrämma
Skogens vildar, hyddans arma hjon,
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Tills dem sjelfva de som Gudar dyrka,
Derför just, att de det onda yrka.

Här på andra sidan Oceanen,
Dit ifrån det christna "ljusets land
Aldrig kom ens svalan eller svanen,
Knappt en spillra vroks på klippans rand,
Tänkte de, så länge bergen vara
Och det vida haf, sin magt bevara.

"Bäfven! båfven! en gång dock det händer,*
Så en okänd röst dem hotat har,
"Att en ny Christoffer hit anländer
Med den Gud, han öfver hafvet bar."
Detta nu de mindes och förskräcktes
Vid det rop, hvaraf de plötsligt väcktes.

Ända från Mexico, dit ett rykte
Flög från Cuba, och med förebud
Af en hemsk betydelse, betryckte
Vitsliputsli sjelf, dess främsta Gud,
Kom Coatli, att på Hayti spana
Och dess Gudar varna, leda, mana.
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"Här är främmande från östra landen,

Hår är hvita, här är Christne män."
Upp J Zemer! ropar han på stranden
Upp att strida medan tid är än.
Upp de flögo, och med häpnad sågo
Spända seglen, som för hamnen lågo.

Hindra dem från land de fåfängt sökte:
Folket undan dem de skrämde dock;
Sjelfve i en skrämsel, som sig ökte,

När i spetsen för den hvita flock
Syntes en med dylikt svärd beväpnad,
Som i himlen draken slog med häpnad.

Drakens englar äro dessa alla;
Och de bäfva vid det svärdets syn,
Att sitt välde äfven här se falla.
Redan sågo de åt ljusa skyn
Höja sig den frälsta qvinnoanden,
Af det svärdet löst ur syndabanden.

Hos de andar, som på hafvet råda,
Af Coatli stormen var beställd.
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Skeppen frälsta dock ifrån all våda,
Såg han harmsen, men i mod ej fälld.

"Midt i lugnet skola de förlisa,"
Var hans stolta ord, "det skall jag visa.'*

Fågelnäbb och fiskst.jert, som betydde^

Hur till lands och sjöss far handelns bud,
I Mexicos tempel bilden prydde
Af Coatli, rikedomens Gud.

Nu till hafsörn skapt, med svarta vingar,
Han kring skeppen spejande sig svingar.

Längre fram han ner i sjön sig döljer
Och gestalten af den fisk tar an,
Som i hamn den trötta seglarn följer
Lik en lots: så äfven heter han.
"Kan jag ej som Lots på grund dem föra,
Vill jag som en Skeppsborr dem förstöra."

Blott som djur den sednare gör skada,
Men den förras fjesk oskyldigt är.
Alla sjömän gör hans åsyn glada;
Ty han bådar dem att land ar när.



209
Vid Salvador var han synlig redan
Och vid Cuba, och vid Hayti sedan.

Nu Columbiel en hemlig aning
Om ett lömskt försåt sin skyddling ger,
Dock för tanken på Cipangos spaning,
Denna varning han ej aktar mer,
Än den bjudning, hvarmed honom löna
Ville nyss den unga, hulda, sköna.
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utionUe gåntstn.
JT ör ett föryngradt Spanien, Espagnola,
Spanjoren, tjust af sjelfva namnet, höll.
Hvar helst hans blick på kustens fägring föll.
Han af sitt land en bild der ville måla.

Så på en strand, der, likt ett trillingspar,
Vår, sommar, höst förentes om ett rike,
Han i en elf, som dalen genomskar,
I majestät och klarhet fann en like
Af Guadalqvivir. Derför ock dess namn,
Columbus gaf den, då han der tog hamn.

En ö i nejden dess behag förhöjde,
Der, utom frukt af alla slag, en mängd
Sköldpaddor fanns, som, efter dagars längd
Af tvungen fasta, skeppens folk förnöjde
Med hvad ej blott bland vilbråd läckrast är,
Men lif och kraft och helsa med sig bär.

Då var ännu det underbara djuret,
Som på ett fartyg lefva kan ett år
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Af vatten blott, ej öfver hafvet buret;
Ej till den nytta kändt, som deraf får

Ett skepps besättning, som om en allena
Till flera rika mål sig kan förena.

Nu ock dess ägg, som tusentals i sand
Nergräfda lågo, icke långt från strand,
Begärligt njötos der; men skalets värde

Först i Europa rätt de känna lärde.
Dess fångst af vilden på en annan kust
De sågo sedan med förundrans lust.

Som falken släpps af jägarn, och på stunden
Far upp, och griper lärkan under skyn,
Så här en fisk *) är med en lina bunden
Vid fiskarns båt, och följer vattnets bryn,
Tills han på' bottnen ser den gröna vandra
Med skölden på sin rygg: då han med hast
Far ner, och suger sig i henne fast,
Och sjelf uppdragen, bär med sig den andra.

För öfrigt nu på skeppen icke mer

Iåfsmedel tryta, ej till skogs beger
Sig ortens folk, som på den förra stranden.

*) Echeneis Remora, Liks.
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Ty hvad med tacksam fröjd, den unga mön
Om dessa himlagäster gaf vid handen,
Begynte spridas ren kring hela ön.
Hvar helst han landar nu, Columbus röner
En gästfri vänlighet af landets söner;
Af båtar mött, som bära frukt och bröd
Och fisk och fågel fram i öfverflöd.
En del från stranden simmande sig närma
Och öfver vattnet lyfta i sin hand
Ett perlhöns, en fasan, en tropisk and.

Allt mindre skygga, de kring skeppen svärma,
Sig tumlande och jagande hvarann,
Tritoner likt omkring Neptuni spann.
En del i land stå väntande med stycken
Af bomullsväfnad och små gyllne smycken,
Och papegojor, olika hvarann,
Och colibri med skrud än mera grann.

Columbus är förtjust: han tror sig finna
Allt flera tecken, att han snart skall hinna
Ett folk med hyfsning på en odlad jord,
En stat i flor, Cipango, med ett ord.

Med detta hopp beredd att stäUet lemna,
Han plötsligt omges af en talrik flock,
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Som vapen svänger, ej till anfall dock.
I ovisshet, om hvad de honom ämna,

Han drar sitt svärd och ger sitt folk en vink,
gom sina bössor spänner i en blink.

Men ej fientlig skaran sig förklarar:
Som hedersvakt den följer med en bår,
Som palmbekransad bärs af fyra karlar,
Och ställes ner, der Amiralen står.

Derur en skön Merkur af rödlett koppar,
Men lefvande likväl, på marken hoppar.
Ja, så i by, som ställning, denna Gud,
I bronz afbildad, då, att bära bud,
Han ren på tå sig lyft, till uppflygt färdig,
Guanebo liknar. Son utaf en stor

Och mägtig furste, som i nejden bor:
Han träder fram, i min och åtbörd värdig;
Och med ett bildrikt tal, i fadrens namn,
Do hvita bjuder till hans egen hamn.

I öster vid en flod den är belägen,
Dit sjelf om bord han dem vill visa vågen.
Ett virkadt bälte han i handen bär,

Som vänskapstecken hos de vilda är:
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Hvarmed ej mindre, än med fredens pipa,
Som går med moln af rök från mund till inimd,
Hvarandras tro och lofven fast de gripa,
Och viga in ett broderligt förbund.
Derjemte lemnar han till främmandgåfva
Ett anrigte af träd med måladt hull
Och mun och ögon, bildade af gull.

Columbus, mån att icke endast lofva,
Men genast visa vänskap, han också,
Tar skänker fram, att med hans ord de må
På en gång märkas, och hvad dessa mena
Uttrycka mer, än de förmå allena.

"Jag tackar er, min Prins, och eder Far.
Den bild,*han skänkt mig, ädel mening har.
Guld bär dess munn och guld dess ögon blicka,
Och guld betyder hvad från solen är.
Så vill ock jag en skänk tillbaka skicka,
Som hvad jag önskar, fram till honom bär.
Se här två svärd, som, fast de mötas nära,
Dock ej hvarandra stöta eller skära;
Men det, som mellan dem sig tränga viU,
Förstöres, ser ni, då de klippa till.
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Och hår två händer äro sammanslutna.
Betydelsen är ämnad åt er Far, v
Att så vår tro och vänskap må bli knutna;
Men den gemål, han utan tvifvel har,
Med beggederas bruk jag ville fägna.
Tillåt mig honom sjelf, och er, få egna
Hvardera dylikt band, som sjelf jag bär.
Dess perlor mana mig att ej förglömma,
Hvad jag den store Anden skyldig är,
Som mig harskapt och vårdar och skall dömma."

Med vördnad Prinsen mottog i sin hand,
Och rörde med sin mun, de helga band.

"Ett invigdt radband han befläckas låter

Af hedna händer, hedna läppar — Åh!!!"
Utropar Boyle, dock så sakta åter,
Att det Columbi öron ej kan nå.

Guanebo mellertid försöker saxen,
Och än ifrån ett Mais-stånd klipper axen,
Ån af en Bananas de långa blad.
Det andra honom gör ej mindre glad,
Då sina finger in derl han träder,
Och ropar: "handen sjelf hos er har kläder."
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Men nu ett mer betydligt föremål
Hans häpnad väckte, då kompassens nål,
Hur dosan i hans hand, som dermed lekte,
Än snoddes om, dock jemt åt norden pekte.
Och när han hörde, att den gjorde så

Bland hafvets böljor, hur än vinden vändes;
Och der ej land var synligt, väg ej kändes,
Dock styrde skeppet dit det skulle gå:
Han lade dosan sakta bort ur handen,
Af vördnad för den der fördolda anden.

I ny förvåning, utom sig, han föU,
När klon, med hvilket skeppet fast sig höll,
Drogs upp ur sjön, och när det seglen spände,
Och flög på vattnet, fågel på en gång
Och fisk, och dock så lydig utan tvång
För minsta vink af styrmans hand sig vände.

Han det ej blindt beundrade likväl,
Men till hvart under sökte finna skäl:
I hopp, att en gång han begagna kunde
Den lärdom, som de hvita honom unde.

Med lycklig fart de nalkades sitt mål.
Dock än en stund förrön det hins, det tål;

Ty
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rfy vinden andats ut på land och vatten.

Columbus sedan, då det led till natten,
ifjU folket sade: Ära vare Gud!*
r denna natt är Frälsarn född på jorden.
t morgon både våra högtids ljud,

Att han det ock för denna ö är vorden.

Van, att sin egen blick allena tro,
Och af sin omsorg en minut ej spilla,
Columbu3 hittills gett sig ingen ro.

Men nu, då allt i sjö och luft är stilla,

Han sig till hvila på en stund beger,

Och lemnar skeppet i sin styrmans händer.
Ren vänd att stiga i sin hytta ner,

Han till Christoffer leende sig vänder,
Och säger: "Lots! du kan dig hvila nu,
En stund, du äfven: din kamrat är ju,

Som vanligt, här och hjelper dig beställsamt

Se ner i sjön, hur han vid fören står,

Och ej från skeppet, fast det stannat, går.
Det är i sanning med den fisken sällsamt.
Men tag till vara, du vid rodret der,
Och skyll ej honom, om på grund det bär."
Få allvar kunde han ej någon fara
Sig föreställa, då en båt förut _
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Var sänd att pejla hela vägen ut,
Och den befanns så ren, som öppen, vara.
"När vädren sofva, sofve sjöman ock."
Med denna tanke somnar der en flock
En annan här. Och hvad kan styrman göra,
När skeppets köl ej lyder rodret mer?
Så tänker han, som skulle styret föra,
Och det i händren på en gosse ger,
Och lägger sig i ro. Men plötsligt susar
En vind, som seglen spänner, vattnet krusar;
Och gossen, som nu första gången styr,
På flöjeln och korapassen ser sig yr.
Till lycka står Christoffer qvar i stäfven
Och skeppet håller dock sin kosa än.
Snart faller flöjeln > vinden dör igen,
Och seglen fladdra.. Nu den gamle äfven,
Som står vid skranklös sud, och framåt böjd,
Hur fisken snabht sig svänger, ser förnöjd,
Begynner nicka. Han, som rodret håller,
An blundar, än med halfva ögat ger
På skeppet akt, som icke rör sig mer.
Dock plötsligt rörs det nu, en ström det vålle»;
Och då dess drag af rodrets makt ej möts,
Far kölen vill och mot en sandbank stöts.
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gå lots, som styrman, hufvudstupa falla,
Den sednare på däck, den förre ner

I vattnet så, att han ej uppstår mer.

I samma ögonblick uppspringa alla,

Columbus främst, sig lik i råd och mod.

"Ett ankar akter ut skall kastas genast:
Tolf man i båten! ut med er på stund.
Ro! — Med Guds hjelp vi varpa oss från grund."

Det skulle skett, om folket lydt allenast.

Men de i båten stigne fege män
Maria utan hjelp förlorad trodde,
Och, för att rädda sig, till Nina rodde,
Som trJig att segla, hölls på af stånd ån.
Blendez, så snart han händelsen försporde
Och deras trolöshet, sig färdig gjorde
Att skjuta ner dem, om ej samma stund
De vände åter. Sjelf i en sekund
Han sig med manskap ner i båten kastar
Och det betryckta skepp till bistånd hastar.
Men ack! för sen är dock den flinkes hast.
Förgäfves föll för yxen ner dess mast:
Mot banken brutet, det likväl på sida
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Har redan lagt sig, suckande, och när
Sin hela varelses upplösning är.

Men nu från land en mängd piroger skrida,
Af Prinsen förda, som dit genast sam.

En bär väl femti man, fast som de alla,
Urhålkad ur en enda jättestam.
En vattenorm man honom ville kalla,
Då lång och smal han framom udden kom,
Med näbb i fören och med stjert bakom.
Monarken sjelf i denna båt anländer,
Af sorg betagen, och att hjelpa mån;
Ehur förundrad, att en solens son,

Som blixt och thordön har i sina händer,
Hans hjelp behöfver; och att sådant ting,
Som far med vingar, far all verlden kring,
I storm och böljor, öfver vida hafvet,
Och, som han tror, igenom moln och sky,
Kan i en hamn förlisa, i en dy
Insjunka, i en sandpöl bli begrafvet.
Det tänker han blott dunkelt, och det kan
Hans häpna vördnad, så för skepp som man,
Ej minska, då han ser hvad han fått höra,
Ser Nina under segel stolt sig röra,







221

ger på det brutna vrak Columbus stå,
Och likna der en herskare ändå,
Som, majestätligt upphöjd öfver alla,
Behöfver synas blott, för att befalla.

Han sjelf är lik den bildstod af Neptun,
Som står på Drottningholm, så stark och brun
Och naken, på ett skärp af bomull nära
Med fjädrar inväfdt, och en fjäderkrans
Med stenar smyckad, af en grönhvit glans,
Som blott regeuter på sin panna bära.

Två verldens delar mötande hvarann

Man tror sig se, då till Columbus han
Sig närmar, och hvarann de räcka handen,

livad detta handslag för en hvälfning gör,
Ej blott på Hayti och de nära landen,
Men i den hela verisdel, dit det hör,
Kan ingendera nu sig föreställa.
Kasicken anar ej, hvad olyckskälla
Han öppnar för sitt land i denna stund.
Och Amiralen, som för honom fattar
En broders vänskap, deras fredsförbund,
Likt Abrahams med Melkisedek, skattar.
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Christoffer saknas: ingen säga kan,
Hur han försvunnit, tills man liket fann
Uppflutet vid en strand, der snart kapellet i
På högden restes, med Marias bild,
Som oskadd fanns, och blef från skeppet skild
Med christlig sed, han sen begrofs på stället,
Hvarvid en tår ur mångens öga»rann,
Af glädje för hans själ, som himlen hann,
Och för de själar, som från dessa stränder
Framdeles skulle gå till ljusets länder.

Nu att få bergadt, hvad i vraket är
Ej mindre omsorg, än Columbus, bär
Gvakanagari. Allt hans folk arbetar,
Af honom anfördt. Än det ror i land
Hvad helst Spanioren fram ur skrofvet letar,
Än simmar kring det, dykande ibland,
Och bringar upp ur sjön hvad ren försvunnit;
Och trötts begäret, som hos vilden är,
Till allt hvad nytt han ser, han troget bär
Till samlingen hvar spik, som han har funnit.

Men hur förskräcks han ej, då han i sjön
Ett sällsamt hufvud ser, som nalkas ön,
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Med silfrerman och ögon blå och klara,
Och ser i land en skepnad springa opp

Så skön, som stor, och öfver fältet fara,
Så, att ej ögat följa kan dess lopp.

De som af landtdjnr inga större känna,
Än ödla och kanin, hur måste de
I djup förundran sina ögon spänna,
Att nu en häst i all sin stolthet se!
Och när Columbus sätter sig att rida,
Sen ock Ojeda bragt sin hingst i land,
Och skocken dansar vid den hvites sida,
På tvenne fötter stigande ibland:

Hvad ny förvåning! Nyss vid hafvets vågor,
Som frusande sitt skum mot stranden slå,
De liknat dem; men nu vid moln, som gå
Med stormens fart, och bära blixtens lågor.
För himlavåsen, djur så väl som man

De hålla, och på knä dem ropa an.

De ridande en blick kring orten sände,
Och af dess täckhet sig förtjusta kände.

"När denna ofärd skulle ske, hur väl
Att här den skedde. Derför med allt skäl,
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Ej klaga må vi, men Försynen prisa."
Columbus sade, och böd till att visa,
En christens lugna undergifvenhet.
Likväl, då nu blott Nina, af de trenne
Den minsta, återstår, och han ej vet,
Hur allt sitt folk han rymma skall i henne;
Och då om Pinzons trolöshet ej mer

Han tvifla kan, och i sin tanke ser,
Hur han i förväg till Europa ilar
Och hela äran af hans upptäckt får;
Till qvällens sena stund i qval han går,
Och utan ro till dagens tandning hvilar.
Gvakanagari, som af lifvets ve,
I detta paradis, förfarit föga,
Förundrad är så väl som rörd, att se

Ett himlaväsens sorg. Med tårfullt öga
Han den betraktar, och i eget bröst
Dess smärta känner, bjudande sin tröst.

Tröst honom ger det tal, den gode håller,
Hvars hjertlighet han utan tolk förstår,
Lik den utaf ett barns menlösa joller.
Tröst honom ger, då han i nejden går,
Naturens fägring, och den skatt hon lofvar
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Åt odlaren en dag, utöfver den,
Rvarmed hon redan, som en sjclfmant vän,
Det i sin enfald sälla folk begåfvar,
Som här ett sannt Arkadien bebor.

Han saknar väl, i hvad han Indien tror,
Dess ädla kryddor, i Europa kända.
Dock andra finner han, som att det bli
Förtjena lika. Ibland dem Agi,
Som röda pepparn ger, står främst törhända,
Med stam, som slät och blank, lik björkens, är,
Men högre lyft sin rika krona bår,
Som pryds af löf, likt lagerns evigt gröna,
Af hvita blommor yppiga och sköna
Och bär, i hvilka kryddan når sin högd,
I blommorna och löfven redan röjd.
Men nu i Pisang är han tjust att hitta
En Indisk växt, hvars sköna drufvor sitta

Bland fem alns långa löf i öfverflöd,
Och ha en smak af vin, så väl som bröd,
Och på en resa göra gagn för båda.

Den största fröjd hans ögon dock förråda,
När invid roten af en murken stam,
Som stormen sköljt, han gullkorn letar fram.
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Hur guld de ädla solens barn förnöjer,
Gvanebo ser och finner dertill skäl;
Ty fast i jorden gömdt, har guld likväl

En glans, som art och börd af solen röjer.
Kanske behöfves der och samlas dit

All gyllne rikdom; och som fåglar fara
I vattnet efter fisk, så torde hit
Att hemta guld, de hvita komne vara.

Nu bär han fram en malmstuff, rik på gull,
Och tecknar åt en bergstrakt, deraf full:
Cipao heter den.

Knapt af Kasicken
Det namnet nämdes, då med eld i blicken
Vänd till sitt folk, Columbus ropar ut:

"Så ha vi dock Cipango hår till slut:
Ojeda och Mendez! gån dit att spana,
Med det förslagna mod, den visa dygd,
Som egnar gäster i en okänd bygd.
Och alltid var er bådas vackra vana.
Sen efter guld, och märken —(dessa ord
Han med en mystisk uppsyn säger sakta) i—.

Dervid är kroppens tukt af nöden spord.
Guld, som ett heligt ting vi måste akta,
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Fast verlden gör det till ett föremål
pör nedrig vinningslust och fåfängt prål.

Om sjelfva vildarna jag här lått veta,

Att när de efter guld i bergen leta,

De så från mat, som annat, tygla sig.
Och nyss den unge Prinsen sade mig,

livad sjelf jag tänkt, att, fast i stoft inslutit,
Är guldet hit från sjelfva solen gjutit.
I skriften är det ock en bild, så väl

Af nåd och sanning, de från himlen komma,

Som af förtröstan hos en profvad själ,
Som lidande och sorg allt mer fullkomna.

Med fasta, med ett ord, och bön och tro,
Den ädla skatt skall bringas fram ur jorden.

Hur mången, som det glömt, är osäll vorden!
Att finna guld, han spilt sin samvetsro.

Det kan med oss ej hända, som det söka,

Blott i den afsigt, att i Österns verld,

Så väl som Vesterns, föra Herrans svärd,

Hans verk befrämja och hans rike öka.

Till häst er sätten, tag du min, Mendez."

Sagdt, och i vapen och tiU häst de ses.
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Mellertid på vraket af Maria
Stod Coatli stolt och sade: "Se,
Hvad en fisk förmår; och snart kanske
Gör en fågel er fullkomligt fria."

"Var det fiskens verk? Nå! det är bra!"
Ropte Tabakox med hand i sida.
"Ömsom Gud och ömsom — ha! ha! ha!
Fisk och fågel, du för oss vill strida.
Le deråt jag måste. Med förlcf,
Får jag fråga, hur det var den stunden,
Då af strömmen skeppet drogs på grunden.
Månn du sjelf ej, som de andra, sof?
I aUt fall hvad bragte dem att sofva?
Var det ej den rök, min pipa göt?
Fast osynlig, den så ljuft man njöt.
Hör du, handelns Gnd: jag dig kan lofva,
Att på detta rökverk skall en dag
Denna nya verld miljoner vinna.
Hvita menskorna deri behag,
Som de röda och de svarta, finna."

"Är det så J mig bemöten här?
Mig, som kom att faran undan hvälfra,
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Soin er hotar, er så nära är?
jyå farväl då! hjelpen nu er sjelfva."

I en hafs-örns hamn, vid detta svar,
For Coatli, som han kommen var.

Med bestörtning på hvarandra sågo
Alla Zemer, utom Tabakox
Och den bleka djcfvuln Venepox,
I hvars matta blick på en gång lågo
Alla vällustens behag och qval.

"De der borta," var den förres tal,
"Till beskyddare för oss sig häfva.

.Blott dera sjelfva afser deras nit.

För sin epen Guddoms fall de bäfva,
Om de hvite komma ända dit.
Sig så mägtige de stolte hålla,
Skryta, att de haf och luft förtrolla:
Dock, med sin orkan hvad vunno de?

Med mitt rökmoln jag långt mera gjorde.
Mest dock, Venepox, du verka torde,
Härad åtminstone skall det oss ge,
Då hos Christna män, som, Turkiskt sålla,
Åt en Islamskt paradisisk ro
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Här sig lemna, glömmande sin tro,
Du förgiftar sjelfva lifvets källa."

Sagdt, och samma stund de gå,
Hvar till sitt försåt, de två,
Sen de nickat åt hvarannan
Med den hornbeprydda pannan.

Under träden vid sitt fjäll
Sitter i sitt lugn så säll
En inföding med sin pipa,
Lik ett y, för näsans drag
Dubbel gjord, att hon må gripa
Med ett dubbelt välbehag
Ångan, som ur henne röker.
En Spanjor på honom ser,
Hur han njuter, tills, allt mer

Frestad, han det sjelf försöker.
Röken i hans hjerna går
Och ett plötsligt rus han får.
Den vid giftet icke vane
Faller i ett raseri,
Som ej sluts, förrän sin hane
Öbon får: hvarpå ett skri
Så af hämd, som skräck, sig höjer;



231

Och den Christnes öfverdåd
För Columbi öron röjer,
Som förkunnar utan nåd:
Att hans eget blod skall gjutas,
Då han gjutit menskoblod.
Men den dag, han skulle skjutas,
Vakten, som kring fången stod,
Honom lät ett rådrum finna,
Att i skogens djup försvinna.

Medan Tabakox förnöjd
I ett tobaksmoln sig sluter,
Venepox med segerfröjd
Ser det värre gift, han gjuter.

I honungsfågelns täcka hamn,
Som i en skön vildinnas famn
Ur skötet af en blomma flyger,
Lik en bevingad ädelsten,
Så Ulligt är dess färgers sken,
Han öfver hennes läppar smyger
Mot en Spanior, som kärligt ser,
Hur hon i oskuld vänligt ler.
Då hon en kyss hans ömhet skänker,
Den falska fågeln, som förut
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En odorts-kalk har sugit nt,
Ifrån sin näbb en perla stänker

På hennes rosenmunn, som den
Meddelar åt sin Christna vän.

Snart i sitt blod ett gift han känner,
Som lik en afgrundslåga bränner.
Från man till man dess smitta går,
Och som en pest Europa når:

Att kring dess alla länder rasa,
Beröfva ungdomen sin vår,
Och åldern sina silfverhår,
För sjelfva skönheten ge fasa;
I kärlekens, den huldes, namn
Framsmyga blott en plågohamn;
Med lastens offer eller slafvar,
Som gå likt vålnader på grafvar,
Vanpryda både stad och land;
Orena äktenskapets band,

Och rysligt arf åt barnen Icmna:
Ett arf, som än i sista led
Skall på den gamla verlden hämna
Den oförrätt, den nya led.
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mfte §>ånsen.

_}___\] i hans förvåg, som Columbus tror,

alonzo är: åt motsatt håll han for.

Ty vid de frågor, han Christofler gjorde
j tysthet om Cipao, han försporde,
jltt, fast i Norden är dess gyllne rand,

Dess Konung bor likväl på sydlig strand.
pans namn är Caonabo, och af alla,

Som öfver Haytis skilda folk befalla,

Han tapprast, mägtigast och rikast är,

Och Gyllne Husets herre kallas plär.
Till honom, i hans land, som näms Manjana,

Alonzo for, att i sitt eget namn

Sig egna hans förbund, hans medel spana;
Och sen han med ett kors dess främsta hamn,

Som Spansk besittning märkt, till Spanien fara:

Med dubbelt anspråk att den främste vara,
Som upptäckt vesterns land, och deraf lagt
Så härligt stycke under Spaniens magt.
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Att från de andra på en tid sig skilja
Var Pinta bunden, äfven af den vilja,
Som henne styrde, i kajutan gömd.
Här i en vrå, der alla rykten tiga,
Den svarte obemärkt i land vill stiga,
Och stanna qvar, af hela verlden glömd.
I Saraguas bugt det redan skedde.
En stor demant, som han på fingret bar,
Han gaf för Pinzons häst, i land den ledde,
Och i ett ögonblick försvunnen var.

Anakaonas bror Behechio rådde

Om hela detta undersköna land.
Men Kungasätet låg på annan strand.
Dit hon, som hinden snabb, på genväg nådde,
Förrän Alonzo hunnit segla om

Hamgagias ut i hafvet sträckta, långa
Och smala tunga: der han från de många,
Gästfria hamnarne så lätt ej kom.
Fast ingenstäds besannades hans drömmar
Om guld, som högtals låg i berg och strömmar:
Han dock af här en bit, och der, som satt
Hos qvinna eller man, än i ett öra,
Ån i en näsa, plockade en skatt,
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qom dugde nog att hem för intet föra.

Men der han nu tar hamn, han med en fest

Rlir genast firad, som en väntad gäst.

Vid seglarns åsyn samlades på stranden

Allt folket af en stam, som mera skön

Och städad var, än någon ann på ön.
på landningsstället stod med palm i handen
Anakaona, skön som en Najad,
H'ej, som en Gratie, stigen ur ett bad,

Jled ljusblått flor, som, af Columbus gifvet,
från ena axeln henne flöt om lifvet.

Med henne följde, färdiga till dans

Och prydda, såsom hon, med rödhvlt krans

Och gördlar utaf löf, en tropp af unga,
Bildsköna flickor, som hon lärt att sjunga
En, till Columbus ställd, högtidlig sång.
Men, när hon mötte för Columbi höga
Och ädla skepnad, Pinzons knubbiga och föga
Intagande person, föll på en gång
All hennes tjusning; och, med häpen stirring,
Hon ock de andra bragte i förvirring.
Dock fann hon sig igen och böd sin tropp,

På ärnadt sätt, som blott vid offerfester
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För Gudarna var brukligt, följa opp
TUI Kimgens hus de himlaburna gäster.

Behechio vördnadsfull dem gick emot,
Och böjde ena knät för Pinzons fot.
Fast systerns känsla sen af brödren deltes,
Som tyckte äfven han, att något feltes
I hvad han väntat af en solens son:

På allt sätt dock beviste han sig mån,
Att fägna gästen och hans ynnest vinna.
Beredt är icke blott ett högtidsbord;
Men hvad de hvita här ej vänfat finna,

Ett spel, der dans, som leds af sjungna ord,
Förfädrens bragder fram för ögat ställer.

Areito nämdt, det hos de vilda gäller
För häfdateckning, som för helig sång,
För lustbarhet och gudstjenst på en gång.

Prinsessan sjelf deri en mästarinna
De hvita, som de röda, måste finna,
Då Kungen böd dem till en skådeban,
Vid flodens strand inrättad, på en plan,
Framför en lund, der, om ej sagan felte,
Det skulle verkligt händt, som nu man spelte.
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Med venstra handen höll hon vid sin barm
En dufva, då hon fram på banan trädde;
Och svängde med behag sin högra arm,

j det hon såg kring lunden, och sig gladde
U blommor, fåglar, fjärlar, och hvad mer
jfaturen täckast har, och som en flicka,
I oskuldsåren, med förtjusning ser.

»Ut mera eldigt hennes ögon blicka,
Och nu sin känslas fullhet, på en gång,

jlon gjuter ut, i dans, förent med sång.

Ån i en båge armarna hon höjer,

I dufvans spår, att hålla henne qvar,
Då hon ur barmen nu i högden far;
jjn breder ut dem, och den ena böjer

Emot sitt hjerta och den andra för

Emot sin mun, som hon med fingret rör.

En yngling obemärkt på henne aktar,
Och hennes sköna spel förtjust betraktar;
Han nalkas, och hon flyr, än rundt omkring
Ett träd, af honom följd, i ring på ring;
Än ner åt floden, för att dit sig kasta
Och simma öfver: då ett gräsligt djur
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Hon der blir varse, liggande på lur.
Hon vänder om, för att i skogen hasta.
Men der ett värre villdjur stiger fram,
En Karaib: så näms ett folk i Söder,
Som efter menskor, utom egen stam,
Gör jagt; ty det af menskokött sig föder.
Af honom fången, dignar hon, och ner
På marken släpps, då han bakom sig ser

Den tappre gossen och att honom möta
Med höjda klubban går. Hon mellertid
Får i en sten; och under dera3 strid
Hon lyckas att den så i pannan stöta
Pä röfvarn, att han faller utan sans.
Nu fly de unga, arm om arm, i dans.

Ej qvickna hunnit än den skenbart döde,
Då krokodilen gapar , rusar opp,
De stora tändren hugger i hans kropp,
Och släpar den i vassen: der det öde,
Att sjelf bli äten, han ej undgår nu,
Han som i tanken ren åt upp de tu.

Ej nog beundra Pinzon kunde spelet
Af alla trenne, till och med af den,
Som spelte djuret. Minst om älskaren
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Han tycker dock. Men dennes är ej felet;
Och det försvinner snart, då den han tror

Fn fästman vara, är en yngre bror.
Vid hennes första syn, han hennes värde
Bestämde straxt, vid slik beräkning van,
Och gjorde upp då ren en hemlig plan.
Men nu först rätt han henne skatta lärde.
Är han i henne kär? Ja, på det vis,
Som i en perla af det största pris.

"I Palos hamn, blott som en bild i stäfven,
Hon pryder min triumf, och om min färd
Till nya länder, till en annan verld,
Ojäfvigt vittnar. Mig ett sällskap äfven

Är hon på sjön och artigt nöje gör.
Dock spar jag hennes oskuld; jag det bör,
Att på Venedigs torg, der man plär välja
Till Sultans harem, hvad af hvarje art

I hvarje verldsdel könet har mest rart,
Till högsta pris jag henne må försälja."

Anakaona drömde ej derom.
livar gång likväl hon i hans sällskap kom,
Bon vid hans hårda ansigtc sig stötte,
Som fast det ej till skrämsel måladt var,
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Som Karaibcns, dock dess uttryck bar.
Den blick som ur hans ögon hennes mötte
Med jordisk eller underjordisk glöd,
Ej henne rodna blott, men bäfva böd.
Dock blir hon van dervid, och många stunder
Tillbringar på hans skepp, der af de under,
Som från de hvitas verld hon hör och ser,
Hon ej blott road är, men lär allt mer.

En qväll hon ensam i kajutan sitter
Och själ och ögon fäster på ett blad,
Som visar henne Spaniens hufvudstad,
Då vid ett plötsligt sus i sjön hon spritter,
Går upp på däck, oeh med bestörtning ser,
Att skeppet rör sig. Anande sin fara,
Dock glad, aft segla få, hon låtsar vara;
Och klappar händren, dansande, och ler,
Och baklängs kastad, undan Pinzons finger
Som fånga skärpet blott, i vattnet springer:
Der van att röras som en fisk hon var.

Men snart i hennes spår en julle far.
Hon nås, hon gripas. Nej, hon år försvunnen,
I djupet dröjd, o! ve! om hon förgår!
Nu syns hon åter, ej af Pinzon hunnen;
Förrän på stranden han vid henne står.
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ner han en kämpe såg, som honom mätte
jled bister blick, och till den flyddas värn

gig ställde fram med armar som af jern,

I uppsyn lejonlik, i växt en jätte.

Tians hud var brokigt målad öfver allt

jled gudar eller djeflar, i gestalt
förfärliga, så väl som i förmåga;

Ty deras skepnad blott, när han den bår
på kroppen, vilden tror, för honom är

Ett värn, och för hans fiender en plåga.

Alonzo skräms väl ej af sådan syn,

Jlen då den flydda, snabb på markens bryn,
Jjiksom i vattnet, samma stund försvinner;
Och då i brådskan intet skjutgevär

Han tog med sig, ej ens sin värja bär:
Han far sin väg, glad, att han undan hinner;
Ty redan vildens fjerran hörda rop
Kring honom samlar en beväpnad hop.

Med dessa nu, i händelse tillbaka

Alonzo kom, af större manskap följd
Och af sin åska, han, af skogen höljd,

På lur sig smyger, stranden att bevaka.



242
Men Pinta spänner sina segel opp
Och vänder österut sitt snabba lopp.

Der ligger Caonabos land, Manjana;
Och det är han, som står på stranden här
Och högt sitt hufvud öfver andras bär.
Hit med det stolta trots, som är hans vana,
Han kom i dag, att af Prinsessans bror,
Som är hans granne, hennes hand begära.
Viss, att han brödren dermed gör en ära,
Han ock hos systern sig välkommen tror.

Men vid hans syn hon sig så slagen känner,
Som dufvan, då hon frälst ur hökens klor,
Far ned, och möts i rummet, der hon bor,
Af ufven, som sin blick på henne spänner.

Född Karaib, och af en röfvartropp
Här glömd, han togs utaf en Höfding opp,
Som gossen i sitt hus ej blott uppfödde,
Men gjorde till sin arfving, då han dödde.
Från Höfding upp till Kung han sen sig bragt,
Med tapperhet och illist i förening,
Och främst bland landets Kungar stod i magt,
I verket, men än mer i folkens mening.
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Hon som förut för honom var förskräckt,
gom för en Cannibal, ehur förtäckt
på Hayti, tvungen af dess seders mildhet,

l hjeltemodets skygd han bär sin vildhet;

fin, då hon hör, att till gemål bestämd
Hon är åt sådan man, till döds blir skrämd.
Förgäfves hoppas hon sin bror beveka:

Han ren åt friarn gett sin kungahand,

Och bragte krigets ofärd i sitt land,

Om han sitt löfte vågade förneka.

"Hvart skall jag fly? hvem skall beskydda mig?
Columbus! kommer du ej? Skynda dig.

Jag böd dig hit: din nick det syntes lofva.

Ach! om jag visste, hvar han hamnat har.

Kanske han ren från Hayti fjerran far.

Då önskar jag att få i jorden hvila

Hos dig, min mor. Jag dig begråter nu

Ånyo, dock ej dig. Ach! lycklig du!

Din kropp ej lider mer, har ro i jorden,

Och själen är en solens dotter vorden.

Ach! härifrån ej fjerran är den sjö,
Der afskild står de sälla andars ö.

Fast de ej visa sig för dödligt öga,
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Bland bergens klippor, otillgängligt höga.
Om dagen dolda; de om natten ner

I dalen stiga, som emot dem ler
Med allt hvad skönast, sommaren kan visa
Af löfvig skygd och daggig blomsterprakt,
Och månskens-silfver. Der, som mig är sagdtj
De gå i skuggan oeh förnöjda spisa
Af Mammifrukt, helst af det träd, som des
Af någon sörjande planteradt är.

Ach! jag försummat har den helga plikten}
Nu vill jag skynda att fullgöra den.
Min bror deraf ej kan bestrida vigten,
Ej Caonabo sjelf; jag vinner än
Ett litet rådrum. Mellertid törhända
Columbt segel till min räddning lända.

Behechio biföll, rörd af hennes skäl.
Den långe log med hån, men teg likväl.
Nu i allt fall han nödgas henne lemna,
Då Pinzon synes åt hans land sig ämna.

Han vet ej än af det besök, der sker
I Gyllne Huset, som betyder mer.

Ojeda och Mendez, ehur de led»

Af täta snar och en iiendtlig här
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gmå kräk i luften, hinder och besvär,
Dock af sin väg förtjustes, då de redo

I en ofantligt hög och prägtig skog,
Den ingen park, som af naturen tog

Hvad hon har ädlast, dock i skönhet hinner.
Hvad vatten än ur marmorn upp till skyn
Der springer, eller ner bland blomstren rinner;
Är det dock småting mot den stora syn

Af dessa floder, som från bergen strömma,
Och än på ängen breda ut en sjö

,

Der hvarje lund sig speglar som en ö;
Ån mellan klippor i en skog sig gömma,

Nu forsande, nu saktande sitt lopp,
I skygd af träd, som stå med skyhög topp
Och ned i vattnet se, och der sin stora

Spöklika bild i ändlöst djup förlora:
Blodträt, mahogneträt, och den, som de,
Rödbruna slägtingen till Österns ceder,
Och andra höga, födda till den heder,
Att ej blott skygd och lugn åt nejden ge,
Men ock en mängd af mindre bröder bära:
Som, utan egen rot, af dem sig nära,
I eget samfund dock, från stam till stam,
Med långa handtag sträckande sig fram.
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Men, fast der tjäll i alla dälder lågo,

Dock ingen enda menniska de sågo;
Ty de, som fjerran sett den första skymt

Af häst och man, som ett dem syntes vara,
I ögonblicket sjelfva hade rymt,

Och andra skrämt ur nejden med den fara,
Att ätas upp utaf det grymma par,
Djur-menskor eller mensko-djur, der var.

Ej feltes dem hvad törst och hunger släckte
Ty källor sprungo fram till deras fot,
Och träden frukt åt deras händer räckte,
Och dufvor sjelfmant flögo dem emot.
Dock menskor se de ville, och förnimma,
Hvar vägen upp till gyllne berget var.
Till slut, vid dagens första bleka strimma,
De öfverraskade i sömn ett par,
Hvars boning låg, dem, vid en sjö, i vägen.
Förskräckt steg mannen upp , och såg förlägen
De klädda menskor, som han trodde så
Med kläder skapta. Ånnu mera häpen,
Då hästarne han ser derute stå,
Af deras blick han redan tror sig dråpen.
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Men når de främmande kring hustruns barm

Ett silke svept, och knutit om hans arm

Ett band med bjellror, glömmer han all fara
Och börjar dansa, utom sig af fröjd
Tid bjellerklangen. Likaså förnöjd,
Fast tyst och stilla, qvinnan syntes vara;
Med hjertlig vänlighet hon sedan böd
Åt sina gäster stekt kanin och bröd.

De pekte på det guld, som henne prydde,
Och sporde om Cipao, med en blick
Åt bergen framåt. Svaret var en nick,
Bvarefter hennes man med bäfvan tydde,
Att en, som namn af Caonabo bar,
Det Gyllne Husets stolta heree var.

"Hans blottaröst," far vilden fort, "förskräcker;
Och ve, den man, hans stora näfve räcker!
Oöfvervinlig i all strid, han plär
Blott med ett slag ett dussin lif förkorta;
Och hela klippor i sin famn han bär,
Till växten stor, som Hoboträt derborta."

"Nå väl! så fins här dock till slut en man:

Blott fega veklingar förut jag fann,"
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Ojeda tänker. Att få slåss omsider
I hoppet tjust, han ren i tanken strider.

Se, ropte Sebo, blickande åt skyn;
Och dit sig vände ock de andras syn.
En glada i sin klo en flundra förde,
Som hon ur sjön tog upp med segerskri.
En örn, som högt på molnen flög, det hörde
Och slog, som blixten ned, att herre bli
Blott med ett näbbhugg, med en blick aUenast,
Af hvad hon sig förvärft, med trägen flit
Att speja sjön, och mod att våga dit.
Vid örnens syn hon fällde rofvet genast,
Som af den andra greps med väldig lust.

"Jag räds, att främlingen, som på er kust
Infunnit sig, med er likså skall göra."
Mendez så tänkte med en siar-blick,
Hvars spådom snart i grym fullbordan gick;
Dock lät han ej infödingen det höra.

"Den örnen," sade denne, "jemt så gör.
Han lefver helst af fisk, fast han ej rör,
Ej nalkas sjön; tvertom, han skyr för vatten.
Dock af den andras fångst han gör sig mätt."
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"Jag skall dig ge, du röfvare, din rätt!"

Ojeda ropte, slängde af sig hatten,
Tog bössan fram, och vid sitt öga höll.

En blixt, en smäll: den stora fågeln föll;

Och Sebo föll, af skräck, bredvid den döda,
gjelf nära död. Dock står han upp igen.
Och än på örnen, som han ser förblöda,
Ån på geväret stinar; och de män,

Som åskan ned med sig från himlen bära,
Han färdig var att, såsom Gudar ära.
Och när till häst de satte sig, hans syn
Var lik Elisas, då han stod betagen,
Och såg det spann af eld, hvarmed åt skyn
Elias blef ifrån hans åsyn tagen.

Ej långt de farit, då hans lätta lopp,
Förrän de sett sig om, dem hinner opp.
Jlan föreslår, att deras ledsven blifva;
Och då en infödd kan upplysning gifva
Om mer än vägen, han välkommen är.

De nå en högd, och hvilken utsigt der!
En slätt, som öfver halfva ön sig sprider,
Der öppnar sig, och visar allt hvad skönt

Och. härligt finns af vatten och af grönt.
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Ibland en mängd af mindre floder, skrider
Med stilla majestät, från ängd till ängd,
Den breda Jagi der, i ändlös längd.
Det stolta namn af Konungsliga slätten,
Den fick med tiden; ack! men hvilken tid!
Det arma folk af slafveri och strid
Och svält föröddes. Ve! de fostrings-sätten,
Att jaga dem med hundar ur sin skog,
Och piska i en grufva, till en plog.
Om denna fara ingen af dem drömmer
I denna stund, då der på högden stå
De första af de Spanska, och nu gå,
Att speja guldet, som Cipao gömmer.

Den glans, de väntat af det gyllne hus,
Ju närmare det ses, dess mer de sakna.
Det visar dem blott klippor, stela, nakna,
Och knappt en buske, växande bland grus;
Men, plötsligt hejdande sin häst, sig kastar
Ojeda ner, och till ett strömfall hastar
Att lyfta upp, hvad han der glimma såg.

"Se, af gediget guld en klump der låg,
Som mycket mera än min värja väger;"
Så till Mendez, den visande, han säger;
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Och nu, med glädjen af förnyadt hopp,
Upp till sitt mål de trötta djurens lopp
Re sporra än, och, innan kort, det hinna.

Här är Cipao, men Cipango hvar?
Det rika land, som stora städer har!
Dertill ej minsta tecken här de finna.
Och hvar är guldet? — Det Ojeda fann,
Är det det enda? Ja, som utan möda
Och konst och verktyg, nu förvärfvas kan
Ur all den mängd af ådror, som här glöda.

Sin åferfart de hade börjat nyss,
Då deras ledsven stannade att lyss.
Hvad ej de andras mindre fina öra
Förnimma kunde, säger han sig höra:

Från berg till berg upprepadt återsvar

Af dystra lurar, som kring nejden skälla.
Blott när en fiende i landet var

De brukte så allt folket sammankalla.

"Ha, Karaiber!" ropte han helt blek,
Och bet med öppna tänder, för att visa,
Hur de som rofdjur sina fångar spisa.
Men i detsamma han af glädje skrek,
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Såg på de hvita, och sitt finger sträckte
Åt deras springare och skjutgevär,
De kunde trottsa, mente han, en här.

Ojeda handen honom vänligt räckte,
Och att i samma stund han ville gä
Mot menskoätarena, lät förstå.

"Af ledsnad nära att förgås jagvarit,"
Han sade till Mendez. "Nu får jag lif.
Tag denna gullklimp, du, och honom gif
Åt Amiralen. Säg, att jag har farit
Mot Cannibalerna, om verkligt de
Infallne äro, eller för att se,
Om Caonabo ej mot oss törhända
Den vapenmagt, han samlar, ärnar vända.
Farväl, Mendez! vi råkas snart igen."
Han for, af Sebo följd som vapensvea.

När en tjutande ulf de öfnga manar,
Då blinkar ock ugglan, och öppnar sitt gap.

Så till lurarna Iyss, och ofrid anar,
Ej manskap allenast, men djefvulskap.

Hvil-
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flvllka vidunder fram ur sin håla der titta!

Se draken på gullet, hur häpen han glor.

Om än berget sig välte, han skulle der sitta

Och vakta sin skatt, med ej släppande klor.

Men i skymningen ut plä de andra sig smyga,

Än flaxa långs marken med nattskärans sed,
Ån, i luftiga ringar, som flädermöss, flyga,

Och slå på allt ljus, för att släcka det, ned.

I sin håla de drömt, de äfven, om ljuset,
Som kommer från Öster, med hvitletta män;

Och, att dessas besök i det Gyllene Huset
Af gull ej en gnista der lemnar igen.

Nu, hvad oro! då, bäst från den nordliga stranden,
Coatli dem sände ett varnande bud:

Caonabo till strid, i de sydliga tanden,
Dem kallar med trollhoriiens skärande ljud.
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ftolfte Bingtn.

xlLnakaona, vid sin fromma gång
Till andeön af Caonabo följdes:
Deraf hen kände inom sig ett tvång,
Hvars bitterhet af henne fåfängt döljdes.
Dock, att den ängslan, han hos henne fann,
Var blott för modrens bortgång, trodde han.
Ehuru skarpt, i allting, var hans öga,
Ej blott, som alla vildars, på de ting,
Naturen ter, men ock i menskors ring
På deras tankar, kunde han dock föga
Ett qvinnohjertas hemlighet förstå.
Bland Haytis qvinnor äfven kunde få

Begripa, hvad en själ, som hennes kände.

Nu, hvilken lättnad henne3 hjerta fick,
Då hon allena fram till insjön gick;
Ty från dess stränder Caonabo vände,
Hem till sitt eget land, sin bråda stig.
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I denna stund för honom visar sig

En varelse, så ny, och så förfärlig,

Att första gången skräck betar hans själ.

Sjelf jättelik, mot den en dverg likväl
Han är; och aldrig en så stolt, så härlig,

Så väldig skepnad såg han, drömde han.

Fast fyrbent, söm ett djur, dock lik en man

I öfra delen, stannar den och nickar

Med hufvudet, som kungligt sitter der,

Och med förståndigt klara ögon blickar,

Fast deras eld ej som de nedras är.

Ett svepe, likt det röda släp af dagen,

Är höljdt omkring dess menskliga gestalt.
För öfrigt, svart är kroppen öfverallt,

Och äfven hufvudet med menskodragcn.

Att de_t är afgrunds-försten, konungen

För alla Zemer, Caonabo sluter;
Och, knäböjd, i en bön sin andakt gjuter:

Som han ej gjorde, om från himmelen
En Gud steg neder. Honom ej förfärat,

Hvad om de hvitus Gudamagt han hört,

Ej, om han sjelf den sett, den honom rört.

Det ondas välde är af honom äradt,



256

Men ej det godas: detta hatar han,
Det förra räds han; himlen ser han an

Med trötts och hån, hur än dess stormar rasa,
Dess viggar ljunga och dess thordön gny;
Men på en ufgrund tänker ban med fasa
Och bleknar, när han nalkas blott en dy.
Fast ej en dy, han tycker marken skälfva
Här under sina knän, som darra sjelfva.
Dock allt sitt mod han återfår till slut,
Då denna bön han hunnit gjuta ut.

"Du nattens Son, som hcrskar under jorden,
Och ofvan den på sjelfva himlen rår,
Då solen fången du hvar afton får:
Långt förr än hon och alla stjernor vorden,
När de förgås, vid himlafästets fall,
Du dem allena öfverlefva skall.
Dig främst bland alla Gudaina jag dyrkar;
Ty du mig hjclper fram på mörkrets stig.
Min egen blick om dagen leder mig;
Och mitt förstånd, då jag ej annat yrkar,
Ån hvad för alla öppet vara må,
Mig visar, hur mitt mål jag bäst kan nå.
Men när, om natten, jag mig smyger sakta,
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Att speja, lura, ligga i försåt;
Och när, att dölja, hvad jag syftar åt,
jag måste på hvart steg om dagen akla:

Då är blott du mitt stöd. Blott genom dig,
prån fången träl till kung jag upplyft mig.

Till dig jag flyr, nu äfven, vid den fara,

Som dessa hvita, hvadan de må vara,
Från hafvet eller skyn, bereda här.
Långt mer betänklig, än om Söderns skär

Bit sände alla, som der vapen bära,

Och sina fångna fiender förtära.

Kom till min hjelp. Ach! derför är det ju,
Som du i synlig hamn mig nalkas nu.

Jag tackar dig!"

Det säga knappt han hunnit,
Och tyckt sig Gudens hand och hufvud se

Ett stumt, men tydligt bifallstecken ge,
Då han i samma ögonblick försvunnit.

Nu Caonabo, som är snabb i lopp,
Lik dromedarien*, trötts sin stora kropp,
Beger sig hem, och straxt kring alla stränder,

Att efter Pinzon lura, manskap sänder.
Sjelf, längs med kusten, än i en cano
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Han ila ses, än på en bergshögd stå:

Tills han omsider skymta ser det hvita,
Aflägsna seglet, och med tändren skär;
En tiger lik, som brinner af begär
Att rusa fram och rofvet sönderslita.
Men allt förgäfves: Pinzon flyr hans hämd.
I Xaragua för hans grymhet skrämd,
Och om hans makt och slughet underrättad,
Han skyr hans land och söker ingen hamn,
Förrän på nästa rikes kust, som namn

Af Higvey bär. Der från sin ångest lättad,
Han löper in i sundet mellan ön
Saona och de berg, som aUt till sjön,
Ifrån det högtbelägna land sig sträcka.
På begge sidor ser han fullt af män,
Med uppsyn och gestalt, som han ej än
På Hayti sett, så manliga och käcka;
Och bågar bära de och långa spjut,
Och flere hundra deras tal tycks vara.
"Tolf man mig följe," ropte Pinzon ut,
"Och jag skall skingra denna- fräcka skara."
Dock till sitt eget särskilta försvar,
Han jemte dem med sig ett medel tar,
Som för de arma landets barn i striden
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Emot de Spanska våldsmän blir med tiden
En större skräck, än skottens blixt och dån.

Dem, såsom åskeslag, att vörda vane,
De anse det, som skickadt ofvanfrån,
Då de af kulan få en hastig hane.

Det är en helig, salig, himmelsk död,
Mot den, att som ett jagadt djur i nöd
För hundar komma, af dem trängas, bitas,
Och, värnlöst nakna, blodigt sönderslitas.

Alonzo hade fört med sig om bord,
Till vakt, en blodhund, som, i kedjor bunde

Dock af sitt höga ljud var fjerran spord.
Den lilla, fromma, här infödda hunden;
Som icke skällde ens, helt annat djur,
I öbons tanka var, än den på lur,
I skeppet lagda ,

som, när vilden skulle
Upp på dess reling springa från sin julle,
Låg tyst och stilla, tills han stod på däck
Då, med ett larm, som inger stöne skräck,
Än Karaibens mordskri, fram der rusar

Den stora, arga besten; och om fri
Han endast blefve i det raseri,
Som än ur öppet svalg i fragga fmsar,
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Ån gnisslar under tand, som bits mot tand,
Från honom refve både fot och hand.

Han ner i båten med sin Herre följde,
Och medan denne, då de nådde land,
Ett vänskapstecken gaf, med hviftad hand,
Hvarpå ett dylikt af de vilda följde;
Han skällande sprang upp, och hos en ung
Och välskapt Höfding, som af landets Kung
Var sänd med Vampums-snöret, häpnad väckte
Dock, när han stillad blef af Pinzons hot,
Och denne-budet vänligt tog emot,
Det honom snöret med ett palralöf räckte.
Emot sin Herre ett försåt deri
Misstänkte Matador, så hette hunden,
Och hann ej varnad, ej bemärkt ens bli,
Förrän han sprungit fram, och i sekunden
Den hand, som fredens helga panter gaf,
Sjelf af dem helgad, biter tvärt utaf.

I ögonblicket far en skur af pilar
Från strandens högder, på den Spanska tropp,
Som knappt ur båten hunnit stiga opp.
51en nu, (ej utan sår hos flera,) ilar,
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Med spända bössor, och den ställning tar,
Att den i sigte hela skaran har:

Der hon på klippan står, och sina bågar
Ånyo bänder och med skott förser.

Förut dernerc smäller det och lågar.
Och samma stund dcruppe faller ner

En mängd, dels döende, dels redan döda,
Dels träffade i lif och lem, som blöda,
Dels blott af smällen skrämda. En likväl,
Fast sårad, står ej blott med stadig häl,

Men rusar ned, att med sin klubba krossa
Alonzos hufviid; dock »in bössa lossa
Alonzo hann förut; och magtlös föll,
Med klubban, ock den hand, som henne höll.

De andra flytt, och nu de Spanske klänga
På branta klippan med triumf sig opp.
Men öfver den de se en annan hänga,
Än mera brant, och der en större tropp,
Som nya pilskott på dem regna låter.
En salfva plötslig skingrar äfven den;
Men då de stå på vunna fästet åter,
Ett tredje möter, att bestormas än.
Af tolf Spanjorer äro tvenne döda
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Och tre förmå ej att sig sjelfva stöda.
Alonzo dcrför nu ined glädje ser,
Att ner från berget hängs ett hvitt baner,
Som bjuder fred. Han sjelf med dylikt svarar
Och freden samma stund sig sjelf förklarar:
Då först de röda Och de hvita sen
Nedlägga vapnen, och den vilda hunden
I kedja fästes. Högst på berget ren
Alonzo stod, och såg en regelbunden,
Af nätta, snygga hus i rad vid rad,
Med torg emellan dera, inrättad stad.
Ifrån de andra husen ett sig skilde,
Ej blott i storhet, men i prydlighet,
Och husgeråd af en beqvämlighet,
Som vanligen ej söktes af de vilde.

Dit förd, då honom der till mötes kom
En reslig man, han tänkte vända om;
Ty utan följe och med svärd blott väpnad,
Han trodde sig i Caonabos våld.
Dock när han öfvervann sin första häpnad,
Han fann en annan lika stor och båld,
Men så i hela sättet att sig föra,
Som i gestalt och uppsyn, vida skild.
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Ej Phidias en mer fullkomlig bild
Af manlig kraft och fägring kunnat göra,

Än denne var. Och ingen annan man,

Böd eller hvit, hans båge bända kan:

Och om det gäller att med handkraft strida,
Han fem som Pinzon, (undersättsigt stark

Är Pinzon dock), likt keglor slår i mark.

En dverg är denne vid den stoltes sida,
Ej blott i växt, men värdighet och skick.

I Xaragua ren Alonzos blick
Ej undföll, att dess folk en städning röjde,
Som det i bredd med samhällsmenskor höjde.
Här af den odling, som till Asien hör,
Än tydligare spår han tror sig finna.
Här till Cipango för Columbus hinna
Han hoppas åter, och med ifver spor,
Om någon ö i nejden är belägen,
Som gull och andra dyrbarheter bär.
Jo, svaras honom: en som är helt när
Och österut för honom står i vägen.

Alonzo dit bestämd, till segels gick,
Då Caonabo kom och med en blick,
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Lik tjurens, stod, då denne ser en annan
På elfvens andra strand, och sparkar mull,
Och fåfängt stöter med den sänkta pannan,
Och vrålar, så af mod, som vrede full.

Sen, når hans raseri sig saktat hade,
För Higveys Konung han i dagen lade,
Hvad våda dem och hela deras ö
Af dessa bleka främlingar bereddes.
Fast ned på jorden åskan af dem leddes,
De voro raenskor dock, som kunde dö.

"Derom ett tvifvel," for han fort, "har varit,
Tills man det nu vid denna strid erfarit,
Som du eå tappert fört. Hvad harm,- min vän,
Att jag ej hann med mina raska män
Till bistånd komma! Men oss nu förena
Vi måste alla, och i denna trakt
Först slå Alonzo, då han är allena,
Förrän han stödes af Columbi magt.
Kring ön de fara, att bespeja henne
På hvar sin sida. Hittills ej, som denne,
Den andre röjt, hvad han i skölden bär.
Dock guuska tydligt begges ufsigt är
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Att icke blott allt guld ifrån oss föra,

Men landet kufva, oss till slafvar göra."

TiU slnt förtäljde han, af ondska blek,
Om Finzons mot hans brud försökta svek.

"Är sådant möjligt hos ett himmelskt slägte?"
Utropte Cotabanama, (så nämnd
Var Higveys Konung) , och sin hand tiU hämd
För denna skymf åt Caonabo räckte,
Om ock den fara, denne förutsåg,
Ej öfver landet än så nära låg.
Nu Gvarionex, hvars rike till Manjana
Nordostligt gränste, skulle vinnas än.
Gvakanagari var de hvitas vän:
Dock skulle bud till Marien ej blott spana
Columhi steg, men Konungen förmå,
Att i förbundet med de andra gå.

Ej blott en koloni på Hayti bilda
Columbus tänkte, men en Herrans hjord
Nu redan samla af de fromma vilda;
Sjelf båttre prest än den, som här hans ord
Förkunna skulle. Ty hvad lärde denne?
Blott att sig korsa öfver bröst och änne
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Och vid ett radband mumla tomma ljud,
Och tillbe blott ett Wäte för Gud.
Columbus deremot, som lik de unga,
Var äfven deri, att med böjlig tunga

Uppfatta språk, snart kunde utan tolk
Förklara ordet sjelf för landets folk.
De blindas vantro först han känna lärde,
Och ställde sen mot de3S orimlighet
Sin tro; och viste i dess inre värde
Och yttre skönhet dess Gudomlighet.
Med blicken, ljusnad i ett tårfullt öga,
På honom hörde Kungen och hans son.
Mest var dock denne rörd utaf det höga
I lifsens ord, och att det fatta mån.

Det intryck, Christna tron på många gjorde,
Nationens prcster med bekymmer sporde.
Ej prester endast, läkare jemväl
Och spåmän voro de, och tecken tydde
Vid jagt och fiske. Deras råd och skäl
Regent så väl, som folk, i all ting lydde.
Ty Gudarna så när de troddes stå,
Att de på deras vägnar borde rå.
Då af en trolldryck rusiga de lågo,



267

Förmentes deras själar vandra ut,
Hvart helst de ville, allt til* verldens slut,
Ber ända ned i afgrunden de sågo.
_$n rädda, att med sina Gudars makt
Sin egen spilla, stodo de på vakt.

Snart föll en högtid in, som hölls i landet

Hvart femte år, och skulle samhällsbandet,
Så väl som religionen, styrka ge.

Vid Kungasätet då sig låto se,
De fem Kassickcr, som till Marien hörde,
Att hylla spiran, som dess Konung förde.
Om denna högtid Butiernas tropp,

Den presterliga, gjorde sig det hopp,
Att med dess glans och ståt de skulle sätta
De hvitas religion, som dyrka Gud

Med tomma korsningar och torra ljud,
I folkets ögon ned, och sin upprätta
len förnyad helgd. För detta mål

Skall nu med större lustbarhet och prål,
Än nånsin förr, högtidligheten firas.
Ett berg i nejden är af ålder spordt,
Som tidens vagga, evighetens port:
Dit sker en vallfart, der skall dagen firas.
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Vid Cap Franr,ais ses än i dag en gång,
I berget huggen , hundra alnar lång,
Som leder in i en omätlig håla,
Hvarur ej blott de folk, på jorden bo,
Men alla stjernor, som på himlen stråla,
Utgångna äro, enligt vildens tro.

Derinne, så dess prester föregdfvo,
I långa tider sol och måne sofvo;
Till dess dem väckte öfverandens ord:
"Gån ut och lysen himmel, haf och jord."
I dessas ställe efteråt der bodde
De grymma Zemer, dyrkade förut
Af Karaiben endast, men till slut
Också af Haytis söner, som dem trodde
Beherska verlden, jenite, eller näst
Den Rtorc Anden. Dem var dagens fest
Af ålder egnad; dem till ära skedde
Nu detta tåg, som unga flickor ledde,
I det de svängde, under sång och dans,
En ormlik staf, omlindad med en krans.
Af sina mödrar, som dem följt, de fingo,
Vid bergets ingång, hvar sin korg med bröd.
Med tända bloss och rökelse på glöd
Af prester mötta, in med dem de gingo.
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Allt folket måste utanföre stå:

Per Kungen sjelf, för att dess andakt väcka,
Beklär det helga kall, att trumma slå.

Till slut de unga komma ut, och räcka

Rvar man en smula af det vigda bröd,
gom fiek derinne kraft emot all nöd,

På i en afguds gap af prestens händer

Pet stacks, och söndcrbröts af gudens tänder.

I samma ordning, som man tågat dit,
Man vände om, och af sitt sluga nit

Den säkra verkan Buticrna spådde,

Att nu som förr om Kung och folk de rådde.

Hvad deras afsigt var, Columbus fann,
Och ställde tiU en högtid, äfven han.

På Santa Punta, som det nämdes sedan,
Der vid förlisningen han steg i hamn,

Ett bönkapell var rest, och invigdt redan

Åt Christi mor, hvars bild han i sin famn
Sjelf bar från vraket. Der en fästning bygga
Han äfven börjat ren, för att betrygga

Så helgedomen, som den koloni,
Hvars hjerta skulle här inrättadt bli.
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En tornlik ceder, som i skogen fälldes, js
Fick bära klockan, hvars ej ringa ljud,

*

Om bord, till måltids och till bön gett bud.
*

Bredvid kapellet fem ka;, mer ställdes;
#

Och på en plan, som under högden låg,
, 1Tva troppar syntes mot hvarann i tag.

Svart var den enas, hvit den andras fana.
Van blott vid trumma, vUden skrek och sprang,"
Af fröjd betagen, vid trompetens klang.

Nu stanna, och till strids hvarandra mana,
De röda och de hvita. Tecken ges
Af Amiralen, der han på altanen
Hos Kungen ställt sig; och på stunden ses
Svärd svänga sig mot svärd, och hela planen
Bli full med rörelse och glans, en vik,
Der stormen upprör hvita böljor _ lik.
Stenyxor blott och bensvärd vildcn kände,
Och sett, med dem till strids, blott nakna gå
Här mot hvarann ej blott med jern de rände,
Men tycktes sjelfva utaf jern bestå.
Af jern betäcktes hufvud, bröst och länder,
De svartas fana af de hvitas händer
Till slut blef gripen, och med rop af ve
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pe förre flydde. Snart dock kommo de

Med skjutgevär igen: och nu begyntes,

Med blixt mot blixt och knall mot knall, en strid,

gå ny för öbon, att han såg dervid

öppen; ty ej annat syntes,

Ån eld oeh rök, och här och der en flägt
Af fjäderbuskar. Snart ån mer förskräckt,

Han större lågor ser deruppe ljunga,

Och thordön hör, som likna dem i skyn;
Och känner marken under föttren gunga;

Och tycker husen ramla ner i byn,
Och skogen skakad bli, och bergen skälfva,

Och hela ön sig ned i hafvet hvälfva.

Ur den bestörtning, honom slog dervid,
Han väcks af klang och spel, som slutad strid
Och vunnen seger af de hvita tyder.
Och, när han nu åt högden blickar opp,

Han deras fana ser på kullens topp,

Der hon kapellet med sin svajning pryder.

Men nu den svarta fanan bärs omkring
Till landets folk, som står der i en ring,
Att de må se, hur den är prydd med slika
Missfoster eller fcroU och odjur, mor,
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Än människogestalt och uppsyn lika,
Afgudabilder, som man här tillber.

Derpå sin röst, den djupa och dock klara,
Columbus höjer så, att den är hörd
Af all den hedna, som den christna skara;
Och ingen hör den, utan att bli rörd.

"J dyrken, sägen J, den store Anden,
Som jord och haf och himmel bär i handen.
Den samme Gode dyrka äfven vi,
Och honom ensam; men jag ser, att J
Tillbedjen mörkrets onda makt tillika.
Sen J då ej, hur alla skuggor vika
Och alla troll, då solen rinner opp.
Hvad! och den Kärlek, som ar Gud allena,
Med afgrunds stygghet viljen J förena.
J hysen i ert hus, ja, på er kropp
Dess grymnia bilder; och ert hjerta känner
Dervid den ångest, som det onda ger.
Tron mina ord, och jag vill visa er
Det godas bilder, bilder af de vänner
Till Gud och nienskan, som dcrofvan bo
Och med sin förbön ge oss tröst och ro.
Ett föremål behöfver menskans öga,



273

gom hennes hjerta lyfter tiU det höga,

Hvari fördold den store Anden är;

ltfen honom kärt och likt det måste vara,
Fj stå hans bud emot, som denna skara

«f djeflar, hvilkas magt är tillbedd här.

jju denna strid har bort er redan visa,
Hur ljusets välde öfver mörkrets rår.

Men vanten, och hvad nu här förestår,

Med ännu större kraft det skall bevisa."

Den svarta fanan nu på sjön blef förd,

Och ställd på skeppets vrak; af vinden rörd,

jlon der en stund, i allas åsyn, svängde:

Till», med en ljungeld och förfärlig smäll*

Och hvining, från det heliga kapell
En kula kom, som henne genomträngde
Och slog deu spiUra, hon var stäUd uppå,
Och ned i sjön begrof dem begge två.

Härvid, med folket, äfven kungen fäster

En häpen blick på sina hedna prester.
De sjelfve bäfva, icke säkra mer,

Att ej vid fnniui deras Gudars välde

Förtrolladt var, och sönk i djupet ner

För samma åskeslag, som henne fällde.
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Nu den i trädet hängda klockan ljuder,
Och stilla andakt bland de hvita bjuder.
De röda äfven känna i sitt bröst
En helig maning af en himmelsk röst.
Hon tystnar: och man hör ur helgedomen
Högtidligt höja sig en djupt stämd röst,
Som skakar samvetet i hvarje bröst,
Lik den, de döda väcker upp till domen.
Men, när till slut, med sångens helga ljud,
I tro och bön och lof, instämma alla:
En mängd af röda, att de hvitas Gud
Tillbe i tysthet, ned i stoftet falla.

In i kapellet Kungen sedan gick,
Följd af sin son, att bilden se derinne.

.

Den huldas uttryck af ett himmelskt sinne,
Och det Gudomliga i barnets blick,
Så underbart ej dem allena rörde,
Men flere af hans följe, som af nit
Att likna Kungen, sig begåfvo dit.
Nu af Columbus de med häpnad hörde:
Att detta barn, som kom från himlen ner,
För menskors fallna slägt på korset ber.
Dervid ett crucifix af silfver blänkte,
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ternS lyfta hand, som lät dem se,

I den oskyldige, i qval och ve,

l,ufvud törnekrönt och blodigt sänkte,
"

|ja d för dem, som honom pinte så.

«cn i en tafla sås ° dC octsä '

lefvande igen, i grafven vorden,

upp till himlen for, och, som Guds son,

ev satte på hans thron, och derifrån,

Hed broders kärlek ser till oss på jorden.

"J låten," så Columbus än till slut

c;tt varma hjerta göt för folket ut,

"Det bröd, som jord och himmel er förläna,

Af helvetet förtrollas. Ve er! Ve!

jlcli! känden J hvad bröd den Gud, vi tjena,

på Cn gång Gud och menska, oss vill ge:

Bröd, som välsignas af det kärleksordet,

Han talte, natten för sin bittra död;

jjrcid, som han sjelf, nedstigande på bordet,

Ger himmelsk styrka af ett lifsens bröd.

Förut likväl, ej från er kropp allena

Den hedna styggelsen J masten två:

Guds Andas kraft i dopets bad skall rena

Från mörker, skrock och synd er själ också.
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Nu genast cbristnas ville, dertill värdig
Gvanebo, Kungens son, hvars öppna själ
Förut ren ordet lärt och fattat väl.
Och Boyle stod med helga skålen färdig;
Men af Columbus endast dopet få

Gvanebo ville, och lät munken gå.
Deröfvcr denne nu ej dolde harmen:
Nu för Columbus sjelf, med heligt sken
Han kunde hölja ormen, som ur barmen
Framsmög sig, der så länge fostrad ren.

Än värre ormar vid de bjerfan lågo,
Som gaste upp hos Butiernas kast,
Då de med folkefs blinda vantro sågo
Sin magt och åra luta ner med hast.
När Amiralen far, och, som de mena,
För bort de åskdon, vid kapellet stå,
I hvilka all hans kraft består allena,
De ärna bilden der i stycken slå.
"En qvinna och ett barn! hvem vill dem dyrka,
Som känner sig en man? Och hvad förmå
Mot våra Zcmers makt de bleka två,
När bort med sig Columbus tar sin styrka."
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Detta hopp dem gåfvo ån
Deras Gudar, som igen

Qvickna och sig sansa hunnit
Ur den skrämseln, att sig se

Skjutna in effigie,
Och i hafvets djup försänkta.

"Tyst! jag tror, jag lefver än?
Se, du lefver ock, min vän.
Åro vi då icke dränkta?
Ha vi ingen kula fått?" -

"Bror det var ett narrspel blott.
Men försökom våra skott,
Ej på denna bild allena,
Som, med barnet i sin famn,
Dock vill bära Jungfrunamn,
Och gudomlig magt förena
Med en qvinnas ödmjukhet,
Som att lyda född sig vet.

Retom alla dem vi finne
Ave ropande derinne,
Och här utanför likväl
Hedningar till kropp och själ.
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Som getingar surrande svärma

Kring gossen, som stört dem i bo't,
Och stinga hans hand och hans fot,
Åt sjelfva hans ögon sig närma:
Så Zemerne sluta omkring
Den heliga bilden sin ring,
Med hopp att den såra och fläcka.
Men ej deraf lider hon men,
För gaddania hård, som en sten.
Dock barnet, som sofver, de väcka.
Han ser på dem, ser med det hot,
Som påminner, huru hans fot
Ormhufvudet krossar; och häpna,
Försvinna de alla på stund.

Men nu dessmer de sig väpna,
Mot Christna, som blott med sin mund

Bekänna sin tro och med knäna;
Då honom, hvars makt, hvad gestalt
Han lånar, är ond öfverallt,
Med hjerta och gcrniug de tjena.

Som ett litet vingadt djur
Griper an en väldig tjur;
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Och i raseri han springer
Öfver åker, öfver häck,
Öfver dike, öfver bäck,
Och ej aktar, om man ringer,
Eller trumlar, eller slår,
Tills han vid ett brådjup står:
Så de lömske andar flyga
Kring Spaniorerna, och smyga

Sina skott i deras bröst.
Vilda lustar hos dem vakna,
Tysta ner förnuftets röst,

Ach! de fleste bland dem sakna
Allt begrepp om nådens ord,
Som Guds kraft, i hjertat spord.
De sig helgade förmena,
När de blott till bilden gå,
Mumla hvad de ej förstå,
Och med fingrarna allena
Fatta hvad till korset hör,
Och det hjerta saligt gör,
Som, af synden djupt förkrossadt,
Känner från dess band sig lossadt.

Nu den gröfre brottslighet
Hålles dock ännu tiUbaka
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Af Columbi myndighet
Och hans nit att dem bevaka.
Men hvad tyglar dem en dag,
Då de, från hans fruktan skilda,
Känna intet band af lag?
Hvad skall ge de arma vilda
Mot de värre vildar skygd?
O! hvad elände, hvad fasa
Af de Christne, som der rasa
I den förr så sälla bygd!



A NMJRKNINGAR.

_fl illegnelsen förklarar väl sig sjelf, dels såsom
c(t offer af broderlig vänskap, dels såsom ett ut-
tryck af Förf. tacksamma glädje, att i Sverge
hafva återfunnit ett förloradt Fädernesland. Dock
jorde han fä anmärka, att städerna Uleåborg och
Brahestad, der hans bröder idka handel, hafva
i en viss hänsigt America att tacka för det väl-
stånd, hvartill de för 50 år sedan hastigt upp-

stego. Det skedde nemligen under kriget emel-

lan England och de Nord-Americanska kolonierna

genom en fördelaktig handel med tjära och beck,
skeppsvirke och färdigbyggda fartyg, samt ge-
nom frakter.

Der är Sverge; acli! att dit fd fara?
Så tänkte nästan alla barn i Uleåborg: dertill

npplifvade icke blott af de Stockholmsgäfvor, de
fingo af sina hemkomna fäder och bröder, utan
af den rörelse, det gjorde i staden, hvar gäng en

seglare begynte, såsom en liten prick, synas vid
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den rand, som skilde hafvet och himmclen: då
man fick se en mängd menniskor, med kikare i
handen, i fönster, i vindsgluggar och pä tak. En
Stockholms-resa var äfven för fruntimren en så
vanlig, som vigtig sak, hvarpåde beredde sig ända
ifrån sin späda ålder. Det var likväl en färd öfver
ett stort haf, der inan på fiere dagar, ja,veckor,
vid långvarig motvind eller stiltje, ej såg land: en
färd af mer än hundra sjö-mil. Förf. kan aldrig
förgäta sin första resa till Sverge, som han gjor-
de vid remton års ålder. Han har sedan farit öfver
Östersjön oeh Nordsjön, och sett både Paris och
London; men, ehuru detta skedde, då han än-
nu var en för lifliga intryck öppen yngling, stå
likväl taflorna af dessa haf och städer dunkla och
matta i hans föreställning, emot dem af Bottniska
viken, af Svenska skärgården och af Svergcg
hufvudstad. Denna, om hvUken han nästan hvar
natt drömde, oeh som han äfven om dagarna såg
genom inbillningens trollglas , öfvergick likväl all
hans väntan, då han ifrån sjösidan fick se på en
gång skeppsbrons höga hus, och tornen bakom
dem, och det majestätliga Slottet i fonden, med
Djurgårdens prägtiga ekar på den ena sidan, och
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på den andra Södermalms höga tempelberg, för

livars blotta dömc han pd afstånd ansåg Catha-

rina kyrka, samt den oräkneliga skog af master,
gain den tiden uppfyllde hela hamnen.

Göjas bröder.

Då Författarens födelsebygd ligger just i de
nejder vid ändan af Bottniska viken, hvarifrån

Nor och Gor begåfvo sig för att uppsöka sin

förlorade syster Göja, hvarvid den förre tog land-
vägen och upptäckte Norrige, den sednare reste

till sjöss och kom tiU Sverige: hade han en sär-

skUt anledning att redan i skolen fästa en stor

uppmärksamhet på dessa bröder och deras stam-
fader Fornjother. Och när han läste, att denne
hade tre söner: Klär eller Äge (vattnet), Käre
(luften) och Loge (elden), af hvilka Käre föd-
de Froste och Froste Snår (snö), som hade en

dotter vid namn Drifva: tyckte han sig- med den-

na höga familj hafva blifvit temligen bekant, då

han sprang ute på marken, ofta i4O graders köld.

Snart begrep han äfven, att den bortkomna prin-
sessan Göjas namn betydde jord eller land. Emel-

lertid stod det i hans läxa, att Sverges Konun-
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galängd begyntes med den Fornjothcrska åtteti
som var Fiiisk och hade sitt säte i Norrbotten.
Detta borde väl smickra honom som Finne och
Österbotfning; dock fann han det besynnerligt
att dessa Finske Konungar och Prinsar alla hade
svenska namn, som en Finne icke ens kunde nu
tala, med mindre han utclemnade en och annan
eonsonant och tillade en vocal, och att deras
namn så sinnrikt uttryckte sammanhanget af vis-
sa naturens fenoméner. Ännu i en sednare tid
har det förundrat honom, att äfven i nyare läro-
böcker finna samma orimlighet bibehållen , som
likväl försvaras af sjelfva den kritiske Lager-
bring (Del. 1. s. 36), i det han med ifv er och
hån förkastar den tanken, att-Fundin Norregur
är blott en mythisk dikt.

Si 1. —• — ett kloster, som vid Palos låg.

Vid pass en half mil ifrån sjöstaden Palos de;
Mogner i Andalusien stod, och står ännu i dag, ett
gammalt Fransiscauer-kloster, helgadt åt Santa;
Maria de Rabida. En dag stannade vid dess port!
en främling, som gick till fots, åtföljd af eni
yngling, och begärde af portvaktaren litet bröd
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och vatten åt sittbarn. Under denna tarfllga för-

friskning råkade klostrets Prior Juan Perez de

Marchcna gå förbi. Främlingens utseende fäste

hans uppmärksamhet och han inlät sig med ho-

nom i samtal. Denne främling var Columbus,
gom åtföljdes af sin unge son Diego.

' Priorn var en man af vidsträckt lärdom. Hans
uppmärksamhet var särskilt vänd på geographien
och sjöväsendet genom grannskapet med Palos,
hvars invånare voro ibland Spaniens mest tUltags-
ne och erfaras sjömän, och gjorde täta resor till

de nyss upptäckta öarna och länderna på Afri-
canska kusten. Han blef högst intagen af Co-

lumbi umgänge och förvånad öfver hans åsigfer»
storhet. Se Washington Irvings förträffliga Hi-

storia öfver Columbi lefverne och resor, hvaraf
en svensk öfvcrsätfning innan kort lär vara att
vänta. Boken 2, cap. 1.

S. 3. — — — — med silfverhdr
En yngling likna —

—
— —■

S. s. —
— deras hy, fast brynt af sjön,

Ar ljus mot den, som solen brännt i Söder.

Columbus, ehuru född i Genua, var hvitiett
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ech rödblommig. Hans hår hade grånat redan
vid trettio års ålder: hans näsa var krokig och
hans ansigte mera långlagdt, utan att vara ma-
gert: hansväxt var reslig, och hela hans utseende
hade någonting befallande. I sitt lefnadssätt var
han tarflig och enkel. Med mycken vältalighet
förenade han ett intagande umgängessätt. Vän-
lig mot främmande och älskvärd i sitt hus, vann
han en oinskränkt tlllgifvenhet af dem, som ho-
nom närmast omgåfvo. Hans lynne var af na-
turen retligt, men han tämde det med styrkan af
en stor själ och bibehöll alltid ett mildt allvar
och en stilla värdighet, utan att någonsin förgå
sig i ord mer än i gerning. Under hela sin lef-
nad var han känd för ett sträHgt iakttagande af
religionens bud, äfven af de yttre, som kyrkan
ålade; men hans gudsfruktan bestod icke i blot-
ta former och ceremonier, utan den upplifvade»
af den höga anda, som gaf hela hans väsende
en egen högtidlig stämning. Irving B. 1. c. 4.. 1

S. 5- Ej såsom Platå med de gamla drömt.

I Platos Timaeus omtalas en ö, som legat i
Verterkafvet och genom en jordbäfmng blifvit
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nedstörtad och med alla dess krigiska folk af dju-
pet uppsväljd. Det märkvärdigaste i denna berät-
telse, som Solon sagt sig hafva hört af en Egyp-

tisk prest i Sais, är den omständigheten, att

hortom ön Atlantis, som skulle legat gent emot

Gibraltars sund, och hvars försvinnande öppnat
det Atlantiska hafvet, tänkte man sig först en

gamling af öar, och sedan ett stort fast land,
gom låg vid den rätta Oceanen.

S. 6. vi nog en Ti2>hys finne.
Så hette styrmannen på skeppet Argo, hvar-

med Argonauterna seglade tiU Colchis, för att
hämta det gyllene skinnet.

■S. 7. —en tom Pytfiagoreisk drömr

Enligt Pythagoras rörde sig jorden, jemte pla-
neterna, ibland hvilka han räknade äfven solen

och månen, omkring enhetens eldklot eller den
centraleld, som låg i verldens medelpunkt och
Tar källan till allt ljus och värma och lif.

S. ~. — ett prof frän Salamanca.
Vid det märkvärdiga sammanträde af de lärda

i Salamanca, för att granska och bedömma Cq-
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lumbi förslag, blef detta förkastadt såsom både
kätterskt och orimligt, då det förutsatte jordens
rundhet, hvilken de ansågo för en galenskap.
Se, ibland andra, Irving B. 2, c. 4.

S. 11. Den röda, klara, dunkla —

Mars, Jupitcr och Saturnus.

.$. 16. Henrik, Prins af Portugal —

Han var den fjcrde sonen af Konung Johan
den förste i Portugal och bar tittcl af Hertig af
Viseo. Sjelf vettenskapligt lärd, cgnade han sig
i synnerhet åt Mathematiken och Geographien.
Dervid uppmärksam på de gamlas berättelser om
Africas omsegling, af Eudoxus ifrån Cyzicus, som
ifrån röda hafvet skulle farit till Gibraltar, och
af Hanno, som i motsatt led ifrån Medefhafvet
seglat till Arabien, föll han på den idecn att för-
nya denna dristiga färd; och samlade omkrinj
sig, så väl vettenskapsmän att bereda dess möj
lighet, som sjöfarare, hvilka han uppmuntrad
och understödde, att göra upptäckter långs me<
Afrieanska kusten. Han öfverlefde väl icke den
största utaf dem: upptäckten af Goda-Hopps
uddes. Likväl kan den med alla dess följder
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sjöhandeln på Ostindien och de der anlagda Eu-
ropeiska kolonier, tillskrifvas honom, såsom för-

eta upphofvet till alla dessa rörelser, utan hvilka
kanske icke heller Columbus hade fallit på sitt
föislag. Han är, med ett ord, en af de största
jnän, icke blott på sin tid och i sitt land, utan

j alla tider och länder: så vida en mans storhet

licror af den verkan, som en stor af honom klart
uppfattad och med mod och kraft fullföljd idé

nar haft på samtid och efterverld.

S. 18. Som tvenne Österns Munkar buro fram.
Det var sannolikt, säger Irving (B. 2, c. 5),

genom umgänget med dessa munkar, och af en

from harm öfver hotelserna af den Egyptiska
Sultanen, som Columbus fattade den enthusi-
.astiska idécn, hvilken han ända till sin dödsdag
underhöll: att använda den oberäkneliga vinst, han
af sin upptäckt väntade, till det heliga företag,
att befria Frälsarens graf ur de otrognas händer.

A'. 19. För detta helga mål

Det är först Irving, som har satt i en riktig
dag Columbi vidsträckta plan, så väl som hans
storsinniga karakter. Till den förra hörde icke
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blott att vinna medel till den nyssnämda korg-
färden, utan ock att öppna en ny väg till d et
förlofvade landet ifrån Indien genom Röda Haf,
vet. Då han på sin andra resa återvände från
Cuba, i den inbillning, att han der funnit Asiena
fasta land, tänkte han på ingenting mindre, Qn
att göra en rund kring jorden, i det han ifrån
Indien seglade till Arabien, hvarifrån han skulle
antingen bege sig i dess vik och taga landvägen
till Jerusalem, stiga om bord i Joppe och Cfvet
Medelhafvet fara tiU Spanien; eller ock segla
rundt omkring hela Africa till Herculis stöder,
den gamla verldens ne plus ultra. Se Irving
B. T, c. 4.

Ä. 20. — engeln, som med boken i sin hand.
"Och jag såg en annan engel flyga midt ige-

nom himmelen: han hade ett evigt Evangelium,
det han förkunna skulle dem som på jordena bo,
och allom hedningom och slägtom och iungo»

målom och folkom." Upp. B. 14: 6.
ä. 24. Si! ropte lian, och boken, hvars insegel

Guds him har brutit, —

Se Upp. B. 5 c. Läsaren kan dessutom i det 6,
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ig 12 och 14 c. igenfinna särskilta bilder och

uttryck, som i defta stycke blifvit använda.
S. 28. Ahnzo Pinzon.

Familjen Pinzon var en af de förnämsta i Pa-

jas, utmärkt genom sin rikedom och sin erfaren-

het i handel och sjöfart. Af tre bröder var den-

ne Martin Alonzo den äldste och den mest an-

gedde. Det verkliga förräderi, som han begick
emot Columbus, har berättigat Förf. till den
ofördelaktiga målning, han gör af lians person,
gå väl som af han3 sätt att tänka och handla.

S. 30. Människor som std
Pd sina hufeun och pä händcrn gä.

Denna föreställning må förlåtas Pinzon, när La-
ctantiu3 sjelf, som af de lärda i Salamanca åbe-
ropades, kunde yttra sig på detta sätt: Est qnis-
quam tam incptus, qui credat esse homines, quorum
vcstigia sint superiora, quam capita? Aut ibi, qutE

aptid nos jacent, inversa pendere? fruges $f ärba-

res deorsum versus crescere? pluvias, Sr nivcs, Sjr
grandinem sursum versus cadere in terram? Et mi-
ratur aliquis hortos pensiles inter septem mira nar-
r.ari; cum plulosophi Sr agros, Sr maria, Sf urbcs,

if montes pensiles faciant? Instit. Div. L. 3: 24.
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•S. 31. Som kulans fart ej hinner, det jag vet

Perez kunde ej veta, hvad man nu känner
att jorden på en enda sekund löper nära fyra
geographiska mil: hvaremot en kulas hastighet
vid utgåendet ur kanonen, då den är störst, icke
gör mer än 1400 fot i sekunden.

S. 35. S:t Brandans ö.

Denna inbillade ö har sitt namn af S:t Bran-
dan eller Borondan, en Skottsk Abbot, som
skulle lefvat i sjette seklet, och under en äf-
ventyrlig färd kring Oceanen funnit en 'ö, som
på alla sidor var omgifven med otillgängliga
murar af poleradt guld. Det var sjelfva Påskda-
gen, somßrandan nalkades ön, för att der i till-
börlig ordning fira denna högtid. Dock fann han
det omöjligt att der landstiga. Men hans böner
utverkade att i samma ögonblick en annan ö upp-
steg ur hafvet, dit han begaf sig för att hålla
den till dagen hörande messan. Efter slutad
Gudsfjenst steg han om bord igen, och seglade
af, då han blef varse, att den af honom besökta
ön nedsönk, och var intet annat än en ofantelig
hvalfisk.
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7)cnna leg-cnd ställdes i sammanhang med en

besynnerlig företeelse, som icke blott fiere sjöfa-

rnn(ie, utan invånarne på Canariska öarne, påstö-

do sig ofta se vid hafsranden i vester. Der vi-
gjjdc sig en ö af mer än hundrade sjömils längd,

foeväxt med berg och skog. Alla försök, att

jfomma dit, voro emellertid fåfänga. Dock före-
reaf en Portugisare, vid namn Pedro Vello, att

han d«r landstigit och funnit -ett upprest kors,

samt mycken boskap. Men i det samma uppstod
en häftig storm : fartygets ankar lossnade och

han skyndade sig om bord igen; hvarpå han såg
hela ön liksom bortblåst. På samma sätt skulle

ock en Marcos Verde hafva dersfädes ankrat i
en skön hamn, men af en stormvind blifvit drif-

ten derifrån, utan att se det minsta tecken tUI
det i det saroma försvunna landet.

Sa osannolika än dessa berättelser voro, så an-

sågs likväl denna ös verklighet så gifven, af t till
dess upptäckande tid efter annan föga .mindre, om

ej större utrustningar skedde, än den som satte

Columbus i stånd, att upptäcka America: neml.
1526, under befäl af Fernando de Troya, 1570

af Fernando de Villalobos, 1605 af Gaspar Perez
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ide Acosta, och ännu 1721 af Don Gaspar Domi-
niquez. Gcographcrne satte den på sina kartor
200 mil i vester från Canariöarne och ännu är
1755 blef den bibehållen på en karta, som åt-
följer Gautiers verk i naturalhistoricn, der den
slår 5 grader vester oin ön Ferro.

Sannolikt yar det en hägring , som vissa tider
visade sig; men hvarifrån? Märkvärdigast och
oftast sedd skall den ha varit år lfi7o. Se Irving
T. 4, Appendix N=o23.

■S. 36. Som Kraken .näms —

Enligt Pontoppidan,, skulle detta ofantliga sjö-
djur visfas på hafsbottnen, men tid efter annan i
stilla väder visa sig pä ytan, och likna en ö af en
half mils längd, med berg och dalar på sin rygg.
Till denna fabelaktiga berättelse, som äfven i
seduare tider blifvit förnyad och genom sjömäns
cdeliga betyg bekräftad, torde en naturlig anled-
ning kunna finnas i de .optiska illusioner, som på
hafvet ej sällan förekomma genom luftspeglingar
.och jnohi, som likna land.

iS. 41. Kopernik är mitt namn.

Kopernik var född 1473 och således nitton årj
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,-id Americas upptäckt. Att hau följde med Co-

lumbus oeh på denna resa utvecklade ideen af

sitt system, är en dikt, som torde försvara sig
sjelf genom dettas sammanhang med Columbi

fisigter och företag. Med sitt stora snille har
Kopernik förenat en förträfflig karakter och det

vackraste utseende. Columbi son Diego, som,
enligt historien, följde med honom till klostret,

blcf der qvnrhållen och af Perez uppfostrad.

S. 4*6. "/ kriget till och med hon det bevisat."

Hvad Columbus här berättar om Isabeilas tap-

pra och ädla förhållände under Kriget med Mc-
rerna, är hämtadt ur: a Chronicle of the Conqucst

of Granada, from the Ms. of Fray Antonio Agapi-
da, by llashington Irving..

S. 48. — jag med dig till hofvet far.
Först skref Perez ett recommendationsbrtef till

Fernando de Talavcra, Drottningens dåvarande
biktfar, en man af stort anseende och inflytelse;
men sedan begaf han sig sjelf till hofvet, der
han lätt fick tillträde, såsom en i Kyrkan högt
aktad inan och tiUförehe Drottningens biktfar.-
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S. 52. DA Boabdil, af de Arabers ätt.
Nemligen Abenceragernas namnkunniga konim.

ga-ätt. Mahomet Abdalla, eller som han vanli.
gen kallas Boabdil, var san af MuleyAbcn Has-
a.in med Ayxa, den ena af hans tvenne mest äl-
skade gemåler. Vid Prinsens födelse förkunnade
Astrologerne med häpnad, att under hans rege-
ring riket skulle omstörtas. Ifrån den stunden
blef han ett föremål för sin faders afsky, och
fick det tillnamnet El Zogoybi eller den olyckli-
ge, för de förföljelser han utstod. Konungens
andra ännu. kärare gemål, Zoroya, hade tvenne
söner, för hvilkas skull hon förmådde Muley, att
förskjuta Ayxa och iiisläisga henne, jemte hennes
son, i ett af Alhambras torn. Emellertid var den
uppväxande Boabdil allmänt ansedd för thronarf-
ving. Zoroya gaf sig derför ingen ro, innan hon
fick undänrödja detta hinder för sina söners an-
språk. Muley beslöt att trotsa stjernorna och
vederlägga deras spådom genom Boabdils död.
Ayxa, derom i hemlighet underrättad, fann uiväg
att rädda sin son, i det hon band ihop alla sina
egna och sina tärnors shawlar, och genom dem
släppte honom en natt aed ur tornet. Ha» flydde
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tiU Guadix och befäste sig der, omglfven af ett'
anhang, som ökte sig allt mer, sedan ett hemligt
parti bland adeln sammansvurit sig, att afsätta
Muley- Det lyckades, och Boabdil blef upphöjd
till Konung och intog Alhambra. Muley, ehuru

lian utropade: "Gud är stor! det är fåfängt att

gtrida emot hvad som är skrifvit i ödets bok;"
försökte likväl allt hvad i hans magt stod, att

störta sin son, och sjelf åter uppstiga på thronen.
Det lyckades honom, sedan' Boabdil, som måste

föra krig på en gång med sin far och med Spa-
niorerna, blifvit af dessa slagen och fången.
Icke blott med sin fader, utan ock med sin far-

broder Abdalla med tillnamnet El Zagel (den
tappre), nödgades Boabdil sedan tvista om kro-

nan: hvilken han slutligen, då den icke mer be-
gtriddes honom af hans egna, måste nedlägga för
Ferdinand och Isabella, sedan desse eröfrat hela

hans rike. Se den ofvan anförda ChrOnikan.

S. 56. Förvånad och förtjust ser Isabella
Alhambra —

Detta namnkunniga slott låg på en af de två
kullarna i staden Granada, emellan hvilka floden
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Darro flyter. Det kunde rymma 40,000- man inom
sina vallar och torn; och inneslöt vidsträckta
trädgårdar, parker, djurgårdar och kanaler. Ues ä
rum voro så rikt prydda med guld och silfver
att den Moriske Konungen, som byggt detta pa-
lats, troddes ha upptäckt konsten att göra guld.
Ännu i dag väcka dess lemningar alla resandes
beundran.

■K. 59. Sä log Beatrij; tillfället i akt:

Donna. Beatrix de Bobadilla, Mark-Grefvinna
af Moya, var IsabeUas förtrogna, och förtjente
att vara det, genom sina ädla egenskaper och
dygder. Hon var ibland dem, som mest verkade
hos Drottningen till förmån för Columbur. livad
i poemet helt kort berättas om hennes äfventyr,
då hon af den Morisko mördaren misstogs fö»
Isabella, kan läsaren finna med en underhål-

lande utförlighet framståldt i den nyssnämda
Chrönikan c. 58. Den, som Algarbi (så hette
den för ett helgon hållne svärmaren,) ansåg för
Konungen och gaf ett nära dödligt sår, var icke,
som här är diktadt, Ojeda, utan Don Alvaro af
Portugal, son till Hertigen af Bragauza.. leka
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heller var det denne, som frälste Beatrix, utan
gtt par andra tilktädesvarande personer, sedan

det första mordhugget på henne misslyckats ge-

nom hinder dels af tältets draperi, dels af en
guldprydnad på hennes- hufvud..

S. s. Ojeda henne gaf —

Don Alonzo- de Ojeda var af en förnäm ätt och

stod i nära skyldskap med sjelfva Stor-Inouist-
torn af Spanien, hvilkeii hade samma namn.

Hans uppfostran skedde under Hertigens af Me-

dina Celi tillsyn, och han hade i kriget mot

Morerna vunnit ett stort rykte. Således är det
tänkbart,, att han kunnat komma med Beatrix

i den här antagna förbindelsen, som likväl har
iagen historisk grund.

Ojeda beskrifves såsom ej stor till växten,
men starkt och skönt byggd, med mörklagd?,
vackert och lifligt ansigte och eu otrolig styrka
och vighet. Han var en beundransvärd ryttare
och i alla slags vapenöfningar fullkomlig, fri-
sinnig och modig ända till öfverdåd, vild i strid
och het i ordvexling, men lätt försonlig; färdig
att förlåta och glömma aUa oförrätter, blef han
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af den oförvägna och kringströfvande ungdoqå
som deltog i de första färderna till den nya verhj
den, afgudad, och var hjelten i mänga unded
fulla sagor. Irving Col. B. 5. c. 10. J

Det var först vid Columbi andra resa, som
Ojeda följde med honom; men då poemet om-
fattar endast den första, har förf. tillåtit sig
denna lilla anachronism, jemte flera dylika af
samma grund. Ojeda anställde sedan på egen
hand flera upptäcktsresor. Se Histoire generale-
des voyagcs,. T. 18.-

Sl. 69. Carl Martels stora verk.

Om hans seger öfver Morerna vid Poitiers ej"
skulle hämmat det öfver Europa, såsom öfver
Asien ochAfriea, utströmmande Arabiska vähletr
i hvad tillstånd hade väl Christcndomen kommit?'
Skulle väl Europa blifvit hvad det nu är?

S- 73. Fonseca kommer —■ ■—

Juan Rodriguez de Fonseca, efterhand Biskop-
i Bajadoz, Palenzia och Burgos, Ärkebiskop af
Sevilla, och slutligen Patriark öfver Indierna,,
var af hög börd och stor inflytelse hos Ko-
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nuiig Ferdinand. Las Casas besSrifver honom
såsom en verldsligt sinnad man, mera stämd för

timliga» än andliga omsorger. Hans höga vär-

digheter i Kyrkan hindrade honom icke ifrån
det bullersamma göroinålet att utrusta och be-

manna flottor. Med oafbrutet, ehuru oförtjent,
förtroende af begge Regenterna, styrde han de

Indiska angelägenheterna i trettio åra tid. Utan

tvifvel var han Uka skicklig, som fallen för af-
färer; men af ett hatfuUt och hämdgirigt sinne.
Af enskUdt agg var han färdig, icke endast att

förfölja och med alla möjliga lidanden' oeh oför-

rätter öfverhopa de mest utmärkta ibland dem»,
gom gjorde de första upptäckterna,- utan ock att

hindra framgången af deras företag, till den
största skada för kronan. Hans embetsbefatt-
ning gaf honom tillfäUe att göra det obemärkt
och ostrafladt. "Han förtjenar att framstäUas,"
säger Irving (B. 5, c. 8.), "såsom ett exempel
af dessa trolösa varelser i staten, som aUtför
ofta ligga i roten af de bästa företag, och, ge-
nom sin hemliga inflytelse, förderfva frukten asf
»le ärofullaste bedrifter, oeh göra tiU intet fol-
kens skönaste förhoppningar."
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S. 76. Jag vill förpanta alla de juveler,
Jag äger sjelf. — — —

Dertill var hon i sjelfva verket färdig; ni(>t|

Luis de S:t Ängel, en af dem, som ifiigast tala-
de för Columbus, och genom hvars inflytelse hos
Drottningen, denne blef återkallad, då han re-
dan var på vågen att lerana Spanien, crböd si»
att förskjuta kostnaden, af de kyrko-inkomster J
Arragonien, hvilkas uppbörd var honom anförtrodd.

S. 80 Mcndez, som fört hans skepp. —■
Bctta är en dikt, äfvensom det, att ban för-

de Nina m. m. Diego Mendez sv nes icke hafvg
följt Columbus förrän pä lians fjerde resa; men
då utmärkte han sig så mycket genom sin rådig-
het och tapperhet, sin trohet och tillgifv enhet
mot Columbus,. att Förf. ansett sig böra införa
honom I sitt poem, om ock dess inskränkning
till den första resan ej lemnade tillfälle att visa
honom sådan, han i sjelfva verket var. Det
gränsar till otrolighet, hvad han utförde, dels ii
Veragua, då han helt ensam vågade sig i den
fiendtlige och vildsinte Kasicken Qvibians boning,
och sedan, vid hans tillfångatagande, bistod CoM
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liinbi broder Bartholomauis; dels vid Jamaica,
a.\ han icke endast i skogarna besökte de vilda,

~], förmådde dem att med lifsmedel förse de

s |rii !idade skeppen, utan ock på en kano begaf

sJcit ut på öppna hafvet, för att ifrån Espagnola

skaffa undsättning åt de nödställda. Se Irving,

1.5 och 16 B.: der Mendez , bedrifter och äfven tyr

utgöra en betydlig del af den märkvärdiga och

underhållande historien.

S. 93- I rök står Pico —■
Ett vulcaniskt utbrott af detta berg inträffade

i sjelfva verket just vid Columbi afsegling åt

Oceanen, och väckte en stor förskräckelse hos

hans folk, som han sökte tillfredsställa genom
förklaring af de naturliga orsakerna till dessa

fcnomener.

S. 97. "Jag såg på våra skepps constellation,
(.Jag borde hellre säga conjunction ;)

Constellation är en oföränderlig flock af fix-
stjcrnor, söm t. ex. Carl vagnen. Conjunction är
en tillfällig sammanträffning af planeter. Begge-
dera är en blott för våra ögon skenbar förening
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af himlakroppar, som stå på ett ofantligt af-
Etund från hvarandra.

S. 102. —■ —■ — ej mer dess nål
I hennes linje var. — —■ —■

Den 13 Sept. om aftonen, vid pass 200 ma
ifrån ön Ferro, blef Columbus för första gången
varse magnetnålens missvisning, ett fenomen
som aldrig förut blifvit bemärkt. Han fann, att
<lcn, i stället för att peka åt nordstjcrnan, afvek
åt nordvest 5 ä 6 grader, och morgonen derpj
ännu mera. För att stilla folkets oro, sade han
dem, att magnetens rigtning icke var åt nord-
stjcrnan, utan åt någon osynlig, fast punkt.
Afvikelsen kunde derför icke härröra af något
fel i -compassen, utan af en rörelse i sjelfva ncrd-
stjernan, som, likt andra himlakroppar, hade
sina skiften, och hvar dag beskrcf eu .cirkel om-
kring solen. Irving B. 3. c. 2.

& 104. — —

, som Boyle nämået.

Bernando Boyle, en Benediktiner-Munk, som
varit nyttjad i politiska underhandlingar med
Frankrike, följde med Columbus på hans andr»
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resa» såsom Apostolisk Vicarie i de upptäckta län-

derna, och framträdde sedan som Columbi fiende
anklagare vid Spanska hofvet. Han var en

lika illistig, som orolig man.

Ä. 105. Ån fällde mellan mastens topp och fot.
Det gjorde han utan tvifvel för att utröna om

skeppets fart skulle hindra kulan, att falla ned

invid foten, för att derutaf sluta, huruvida jor-
dens rörelse kunde verka på fallande kroppar.
Hvad derom af Galilei och JYewton sedermera

blifvit undersökt, hör icke hit.

Ä. 106. Ty den åt vester, liksom vinden, dref.

Hafsströmmen har denna rigtning, så väl som

passadvinden. Beggedera härröra af jordklotets
hvälfning ifrån vester tiU öster.

S. 107. Gränslösafält af gräs och blomster lågo.

Somliga af dem voro vattenväxter, andra så-

dana, som växa på klippor; några voro gula och
vissnade, andra friska och gröna, som skulle de
nyss blifvit tagna ifrån land. På en af dessa
gräshögar satten lefvande krabba, som Columbui
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tog i förvar. Han mindes nu hvad Aristofelej
berättar om fartyg, som hade seglat utom GU
braltars sund, och blifvit af en häftig vind drifna
ut pä oceanen, der de funnit stora fält af gräs.
Columbi besättning, som i början var mycket
nöjd åt denna påminnelse omland, begynte sedan,
då gräset blef allt tätare, och hotade att hindra
sjufarten, vara högst orolig och kunde med möda
stillas. Irving B. 3. c. 3.

S. «. "Du var ju med mig i den höga Nord."
Om denna resa har följande uppgift funnits i

ett bref af Columbus: År 1477 i Februari segla-
de jag hundrade mit bortom Thule, hvars södra
del ligger 73 grader frän eqvatorn. Engelsmän»
nerna drifva handel på denna ö, o. s, v. Irving
B. 1. c. 6,

S. 108. Små kräk, som lyste —■
De här beskrifne insekterna upptäcktes och un»

dersöktes af de Franska naturforskare, som följ-
de med Capten Baudin på hans ryktbara sjöresa.
Hvaraf för öfrigt hafsvattnets sken, som i syn-
nerhet i den heta zonen och mellan Tropikerna
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gj. så lysande, härrör: derom synas de lärde än-

nu ej vara fullkomligt ense.

S. 109. Hvad karta? Behems.

Det var egentligen en jordglob, den första i
gitt slag, som Martin Behem förfärdigade i Nurn-
herg, samma år som America upptäcktes. Han

hade följt Diego Can (eller Cano, eller Cam , som

han ock kallas), på den upptäcktsrcsa långs ku-

sten af Africa, som K. Johan II af Portugal år

1484 lät anställa, och var som Gcograph högt
ansedd.

S. s. ■— Märk den skyn.
Den badar land.

Ehuru icke blott Pinzon, utan flcre andra, in-
billade sig att se land i norden, fortsatte likväl
Columbus sin färd åt vestern, för att ej synas
villrådig och vacklande, och lofvade att vid åter-
komsten besöka de der möjligen befintliga öar:
hvilka dock snart visade sig vara endast moln.

S. 110. Fäst den vid en lina.

Det skedde verkligen med en karta, som Co-
lumbus och Pinzon meddelade hvarandra.
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S. 118. En qväll pä märsen sitter han, och land
Ser eller tror sig se.

Denna gång var utseendet af land så likt, att
när Alonzo begynte sjunga Gloria in excelsi»
icke endast hela hans besättning instämde deri
utan äfven de andra fartygens folk. Columbus
sjelf föll på knä och tackade Gud; men äfven
detta land befanns vara endast ett moln.

A'. 120. Der kom en vind.
Denna motvind med storm är en dikt. Men

det sanna är, att då folket knölade så väl öfver
den fortfarande medvinden, som öfver den lugna
sjön, Columbus icke endast sökte genom förnuf-
tiga föreställningar skingra deras oro, utan äfven
deri understöddes af naturen genom ett plötsligt
hafssvall, som, då det icke åtföljdes af något
väder, väckte en allmän häpnad och nedtystade
knotet. Columbus sjelf jemförde detta fenomen,
som icke är ovanligt på oceanen och härrör af
någon aflägsen luftström, med röda hafvets klyf-
ning, då Israels barn gingo deröfver, och ansåg
det som ett bevis af det särskilta beskydd af
Försynen, under hvilket han och hans företag
stodo. Irving B. 3, c. 4 vid slutet.
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S. 123. Men Roldan, som sig smög till dörrn

att lyss.

Det var först på sin tredje resa, som Colum-
bus åtföljdes af denne orolige man, som gjor-
de honom och hans bröder så många bekym-

mer. I början endast en betjent, röjde han lih-

Täl, under mycken trägenhet i sin tjem-t, stora

natursgåfvor, och befordrades af Amiralen först
till en vanlig Alcalds, eller Fredsdomares, em-
bete; hvilket han förestod med så stor skicklig-
het, att han vid Amiralens afresa till Spanien
blef upphöjd till värdigheten af den förste Al-
calden eller Öfverdomaren på ön. Den nedriga
ofacksamhet, hvarmed han sedermera svarade
emot Columbi välgerningar och förtroende, har
gett Förf. anledning att redan nu låta honom

såsom en lismande ögontjenare framträda.

Don Pedro sjelf till deras anhang hör.

Pedro Gutierrez, som ätföljde Columbus på
hans första resa, var från hofvet; men om den
tjenst, han der haft, är uppgiften olika. Enligt
några hade han varit page, enligt andra endast
Kammartjenare, hos Drottningen. Irving kallar
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honom på ett ställe: Gentleman of the Rings 6c rf
ehamber, kammarjnnkare hos Konungen; på ett
annat ställe: Kings Butler, Konungens munskänk
(eUer kypare?). Hvilketdera han var, så blef han
af Columbus vid fiere tillfällen utmärkt. Han tog
honom tiU vittne om natten, då han upptäckte
ljusskenet, och han nämnde honom tillLieittenant
på fästningen LaNavidad. TIU den diktade röle,
som honom i poemet tillägges, har Förf. tagit
anledning af hans trolösa förhållande på näm-
de fästning, der han, jemte den aadra Lieutc-
nanten Rodrigo de Escobido, uppreste sig emot

Commendanten Don Dicgo de Arana. Med det an-t

häng, de samlat omkring sig, öfvergåfve de ko-
lonien och skulle sätta sig ner i Cipao, för att
der samla guld; men de fingo snart sin väl-^
förtjänta lön. Caonabo, sem rådde om berget och
hela landet, och var en fiende tiU de hvita, ända
ifrån deras första ankomst, lät öfverfalla oel*
döda honom, jemte de andra.

S. 128. Två af hans bröder.

Vincent Yanez Pinzon och Frans Martin Fln^
zon. Den förstnämde förde befälet öfver Nina,
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hvilket i poemet är tillagdt Mendez, och den

gednare var styrman på Pinta, under sin äldre

hroders befäl. Huru stor del bröderne Pinzon
tiigit i detta uppror, är icke afgjordt. Skulle

de ock varit alldeles oskyldige deri, så är det

likväl en uppenbar osanning, som en son af Alon-

zo lät utsprida: att, om denne icke hindrat det,
skulle Columbus gifvit efter och vändt tillbaka,
med förloradt hopp. Det vederlägges, icke blott

Bf Columbi fasta och ihärdiga karakter, utan af

de dagliga anfeckningarne i hans dagbok. Se

Irving, Appcnd. N:o 10. Det troddes icke ens af

dem, som, vid hans rättegång emot Spanska
Kronan, försökte använda det såsom ett advo-
eatsgrepp emot hans lagliga rätt. Charlevoix
T. 1, p- 83.

S. 131. Om land ej syns den elfte.
Den allmänna sägen, att Columbus med den

upproriska besättningen ingått det beting, att,
oin land ej syntes Inom tre dygn, han skulle
vända tillbaka, anser Irving ogrundad, då den
hvarken af Columbi son Fernando , eller af las
Casas, omnämnes, och ej har någon annan au-
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ctoritet för sig, än Oviedos. Skulle ock ingen
egentlig capitulation ägt rum, så visar dock Pe.

dro de Bilbaos vittnesmål, som Irving sjelf an-
för: att Columbus stillat de missnöjda med den
försäkran, att land skulle upptäckas inom två el-
ler tre dygn. I alla fall borde, i en poetisk fram-
ställning af händelsen, den gamla sägen följas.

S. 132. Det oerhörda profvet i Sevilla.

I anledning af denna verkliga händelse, hvar-
om kan läsas hos Irving B. 5. c. 10, och af Oje-
das öfriga tilltagsenhet och öfverdåd, har Förf.
trott sig kunna våga den ofvanstående dikten om
hans luftfärd.

S. 135. Sanchez —
—

Rodrlgo Sanchez af Segovia blcf, tillika mej

Guticrrez, af Columbus kallad att se ljusskenet,!
och vittna, att han ansåg det för ett säkert tec-,
ken till land.

S. 141. Der Pison rinner, rik på guld, och der.
Bedellion fins —:

"Pison löper om hela Havlla land, och deisj
finnes guld, och det landets guld är kosteligtjj



313

o ch der finnes BedeUion och den ädle stenen

o„yx." 1 Mos. 2: 11, 12.

S. s. Vår jord, ett päron lik, jag tänker mig.

Columbus föreställde sig väl den gamla verl-
den, såsom en sfer; men den nya inbillade han

eig vara mer upphöjd, så att hela jordklotet lik-

nade ett päron. På öfversta toppen, som han

ställde vid linjen, tänkte han sig paradiset, och

trodde sig ha funnit dess stränder vid kusten af
Paria, som han på sin tredje resa upptäckte.

Columbus är icke den ende, som sökt Paradi-
set; icke heller är ide'en om detta sällhetens
hem Inskränkt till den christna verlden allena.

Att ej tala om Österländningarnas paradis, så
drömde äfven Grekerne om Hesperidernas träd-
gård: hvilken de föreställde sig allt längre bort
belägen, ju mer de lärde känna jordens länder.
Slutligen sattes den på Canariska öarna, hvilka
ock derföre kallades de lyckliga. På samma sätt
har Eden, ehuru i Bibeln bestämdt genom sina
fyra floder, af hvilka tvenne åtminstone, Euphrat
och Hiddekel eller Tigris, äro till sitt läge kän-
da, blifvit stäldt i särskildta delar af verlden,
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under den naturliga förutsättning, att syndaflo,
den omflyttat både länder och vattendrag; ellej
i den inbillning, att de tvenne omtvistade ström-
marne, till en del, skulle rinna under lade land
och haf, som dikten säger om Arethusa. Sj
snart man ej ansåg sig bunden af de fyra fl»,

dernas lopp *), var det naturligt, att man satte
paradiset på något af de högsta bergen, i de
varma luftstrecken. Äfvcii vår Linné föreställde
sig mcnniskoslägtets vagga i den högst belägna
delen af Asien (omkring Himalaya), der han
trodde sig funnit, så väl sädesslagens, som bo-
skapens ursprungliga hem.

När nu Columbus skulle upptäcka en ny sida
af denna verldsdel, hvilken han tänkte sig, fram-
för alla andra jordens länder, rikt begåfvad; så

*) Ibland dem, som, genom bestämmandet af des-
sa, velat utröna läget af landskapet Eden, har
nyligen Prof. Rask, i sin skrift om: den äld-
ste Hebräiske tidsregning indtill Mo-
ses, anfört vigtiga skäl för den tanken, att
Pison är den nu så kallade Karun, (fordom
Pasi-tigris eller Pasis nämd) och Gihon
samma ström, som nu heter Karasu och for-
dom hette Gyndes. 1. c. p. 110 ff.
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rar det en naturlig tankogång, att han der före-
ställde sig menniskornas första boning.

Icke heller är han den ende, som inbillat sig

s jt paradiset ännu är till på jorden, I sin ur-

sprungliga skönhet. Augustinus, bland många

andra, hade samma dröm. I hans tanke stod

Eden på en otillgänglig bergshögd, hvars spets

nådde ända upp i tredje regionen af luftkretsen

flC h nalkades månen; hvarfor den ock vid syn-
(BfliKtelt blifvit för dess härjning bevarad.

Att Columbus just i viken af Paria trodde sig
hafva funnit nejden af paradiset: dertill bragtes
han icke blott af den stora och sköna natur, som

han fann på dess stränder; utan förnämligast af
crjvatoms grannskap, kring hvilken han före-
ställde sig den upphöjda delen af jordklotet; och
af den inbillning, att han på den hade smånin-
gom uppstigit, allt sedan honom mötte en var-

mare och mildare luft, en stillarc sjö, nya stjer-

nor på himmelen samt andra i den gamla verl-
den okända fenomener. En särskilt anledning
att tro sig nära Eden, gaf honom det starka
strömmandet af sött vatten i denna vik. Icke
nöjd med den naturliga föreställningen, att det
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måste härröra af en stor flod, som genomfarit
ett vidsträckt land, och i sin bana insamlat en
mängd strömmar, påminte han sig bland de öf-
riga kännetecknen på Eden, som Kyrkofäderne
uppgifvit, äfven det, att ifrån dess branta högd
skulle i en under den belägen sjö nedfalla en så-
dan myckenhet vatten, att dånet deraf gjorde
alla i nejden boende menniskor alldeles döfva.
På ett lika tillfredsställande, som Underhållande
sätt, visar Irving, (B. 10, c. 14, samt App. No
33), att denna föreställning hos Columbus, ehu-
ru svärmande och utsväfvande den ock synes,
likväl på en tid, då mer än halfva jordklotet än-
nu var alldeles okändt och lemnade ett fritt fält
för undersamma tankar och gissningar, var icke
blott förlåtelig, såsom stödd på en allmän tro ock
på gamla skrifter, hvilka höllos nästan för orak-
ler, utan ock hade ett större sken af sanning, än
många speculationer och theorier af män, som
i skolor och akademier haft ett stort namn för
sin vishet och lärdom.

5. 149. Den hette Papa.
Eller Papay, skrifs äfven Papaw. Till färg,

form och storlek är den snarlik melon: hvarför
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ock trädet, som hör (ill samma växtfamilj (Cu-
curbitaceee), kallas melonträdet. Dess botaniska
päron hos Linné är Carica Papaya. Stammen' är
granlik, men af en ansenlig högd, Frukten sit-
ter i dess bladiga topp.

S. 150. Manjoks vilda rötter,
Jatropha Man.ih.oc , L jjsjj,

£• 157. Sjön så klar, som om i luften hängd*
De skejip der fara.

I de Tropiska länderna kan man se hafsbottnen
ända till 60 fots djup; och den visar sig som en
underjordisk trädgård, rik på de besynnerligaste
djurväxter, sjöstjernor och snäckor af den mång-
faldigaste färgblandning. Ögat bedrar sig i sitt

omdöme om djijpet; och man tror sig med han-

den kunna plocka upp föremål, som knapt med
en stång af 10 fot3 längd kunde hinnas.

S. 161. Alonzo mellertid --»

AUt det följande ända till s. 188 hör egentli-
gen till Columbi andra resa, Se 78, hos Irving.

S. 162. :— Marco vet berätta —

Sagesmannen var väl ej Marco, utan Sir John
MaudeviUe, hvilken ock af Columbus vid detta
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tillfälle anfördes. Men då den förre, såsom den
förnämste Auctorn, på hvilken han stödde sig
är förut i poemet åberopad; så bör väl denna
namnförvexling räknas ibland de mest lofli»a
bruk af licentia poetica.

S. 16C. Som, styrkt med ed, än fins i hand-
skrift qvar.

Irving anför Navarrete Collec., T. 2, och be-
rättar: att, utom eden, äfven ett straff för dem,
som skulle motsäga denna högtidliga förklaring,
blifvit utsatt, bestående i en plikt af 10,000 Ma-
ravedi för en af befälet, och hundrade slag
samt tungans utskärning för matroserna. Det
eista är likväl så grymt, att det svårligen kan
förenas med Columbi mensklighet och mildhet,
om det ej skall anses som ett blott skrämskott.
Irving B. 5. c. 5.

Det var d. 13 Juni 1494, som Columbus åter-
vände från Philippinas, eller som den äfven kal-
las Cortes, vik, med den öfvertygelsen, som han
ända till sin död behöll, att Cuba utgjorde yt-
tcrgta ändan af Asiens fasta land.
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S. 170. Till dödgården ner —■

Den låg ett stenkast ifrån den främsta porten
.{ det stora Templet i staden Mexico; och der

insamlades alla hufvudskålarna af offren. Den

nt<>-jorde ett slags aruphitheater af sten, i hvar»
väggar de öfverallt insatte med de grinande
tänderna utåt. Några torn voro byggda endast

af dödskallar, som med kalk och ler blifvit saiu-

manfästade. Sjelfva de höga trappor, som på
alla sidor gingo upp till amphitheatern, voro

med dem belagda. Spaniorerna räknade ända till
130,000 hufvuden, utom de skallar, af hvilka

tornen voro hopsatta. Fiere tjenstemän lönade»

blott för att akta på dem, som af förmultning
nedfallit, och sätta nya i stäUet. Se Histoire gé-
nerale des Voyages T. 18. p. 563: der äfven en
teckning finnes af denna gräsliga helgedom. Al-
la de öfriga styggelserna, som hörde till den

Mexicanska Gudstjensten, kan läsaren i samma
bok lära känna: då han skall finna att hvad i po-
emet blifvit sagdt, ehuru kanske mer rysligt, än
smaken tillåter och känslan nthärdar, ger endast
ett svagt begrepp om denna djefvulska religion»
gräsliga grymhet.
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S. 179. Bland andra en —

I sjelfva verket framträdde till Columbus, pj
Cubas södra kust, en gammal man, som varit
Uppmärksam på den af dé Christna i en lund fira-
de messan, och höll för honom detta tal: "Hvad
du nu har förchaft, är godt; ty det synes vara
ditt sätt att tacka Gud. Jag har hört sägas, att
du har nyligen kommit till dessa stränder med
en stor inagt och har kufvat många länder ock
spridt ert stor fruktan ibland folket. Men förhäf
dig icke deröfver. Vet, att enligt vår tro hafva
menniskornas själar, då de skiljas ifrån kroppen,
två resor af t göra: den ena bar till ett ängsligt
och rysligt, med mörker öfvcrhöljdt ställe, som
är beredt för dem, hvilka varit orättvisa och
grymma emot sina medmenniskor. På den an-
dra vägen är en vacker och nöjsam boning för
dem, som hafva befrämjat fred på jorden. Der-
för, i fall du är dödlig som vi, så besinna att

hvar och en skall bli belönt efter sina gerninga?,
och tag dig till vara att göra någon menniska
orätt och tillfoga dem ondt, som intet ondt tillfo-
gat dig." Amiralen blef djupt rörd af detta tal
och sade sig vara sänd af sin Öfverhet, icke att
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oförråtta utan beskydda landets folk och lära dem
den sanna Gudsdyrkan. Ehuru märkvärdigt det-

ta tal är, kunde dock Förf, i sitt poem icke an-

vända det, såsom stridande emot dess åsyftning
och af omständigheterna icke föranledt. I den
varnande vises ställe satte han derför en, som

kände sig sjelf behöfva upplysning och tröst,
och genom den känsla af skuld, det behof af
nåd, som har sin grund i menniskonaturen, var
redan förut beredd att blifva Christen.

S. 180 "Tillfrälsning är jäg kommen, ej till dom}
Hvad Gud gör rent är ejför menskor menligt."

Joh. 3: 17; 12: 47. Ap. G. 10: 15.

S. 182. Derför ock Primus han i dopet nätndtt.

Diego Colon var hans verkliga dopnamn ; och
det var först i Spanien han blef döpt. Men då
hans namn äfven i Historien gjort förvillelse der-
igenom, att Columbi både broder och son hett»
Diego Colon, så har det här blifvit förändradt.

S. 186. Nu på en staf, som Amiralen höll.

Stafven, jemte qvisten, hittades i sjelfva ver-

ket i sjön kort före upptäckten af Guanahani.
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S. 189. Lik den af Fahlcrantz åt hans land-
skåp ges.

Att Sverige har i Professor Carl Johan Fahl-
crantz en landskapsmålare, som kan jemföras
med de största i verlden, är nu mera äfven af
utländningar crkändt.

S. 191. Rodrigo de Triana.
Denne matros, som först hade sett land i den

nya verlden, gick emellertid miste om priset, af
den grund, att Columbus redan om aftonen sett
ljusskenet och i vittnens närvaro förklarat det
såsom kommande ifrån land. Deröfver berättas
han hafva blifvit så harmsen, att han rest öf-
ver tiU Afriea och anfagit Mahoraetanska reli-
gionen. Charlesvoix histoire de I'ile Espagnole
T. 1. p. 84. Enligt denne Författare, skulle pri-
set utgjort 10,000 Maravedis i årlig ränta. Detta
erinrade sig icke Förf., då han skref de följan-
de, emot Pinzons karakter stridande, raderna (s.
192) , och lät honom kalla det en lumpen penning.
Förf. hade då fattat den oriktiga tanken, att pri-
set utgjorde endast 30 kronor i ett för allt, ehu-

ru äfven Irving (B. 3. c. 4.) säger, att det var
en pension af 30 kronor.
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S. 192. Columbus sjelf af honom, påstår han,
En rätt upplysning om sin kosa vann.

Ha.i3 son, Arias Perez Pinzon, gjorde offent-
ligen detta påstående vid en rättegång emellan

Columbi son, Don Diego, och Spanska Kronan.

Han föregaf att hans far hade I Påfvens biblio-

thek i Rom sett en-bok, som gjort honom upp-
märksam på landet Cipango, hvilket han skulle
finna, om han seglade gerad åt solens nedergäng.
Af denna bok skulle han låtit göra en afskrift
och fört den till Palos, der han visat den åt Co-
lumbus. — Om ej alltsammans var en dikt, så

kunde boken ej vara någon annan, än Marco Po-
los; och den kände Columbus långt förr, än han
kom till Palos. Det är tvertom högst sannolikt,
att Pinzon först genom sitt samtal med Colum-
bus i klostret Babida blifvit uppmärksam på
Marco Polo. Se Irving Append. N:o 10.

.S. 193. Till slut en qvinna —

En sådan fanns verkligen, ehuru det icke var

Anakaona. Detta namn tillhörde den förnämsta
af Caonabos gemåler. De utmärkta egenskaper,
med hvilka hon var begåfvad, och det vänskaps-
fulla förhållande, i hvUket hon kom ined Spa-
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niorerna efter sin mans fångenskap och död, och
hvaraf i synnerhet Columbi broder Bartholo-
meus, den så kallade Adelantado, rönte så mån-
ga prof, men för hvilket hon af Ovando med en
neslig död belöntes, hafva gjort hennes namn i
Historien odödligt. Hvad om Anakaona i detta
poem berättas, är i allt annat en poetisk dikt
utom hvad hennes ovanliga både själs- ock
kroppsgåfvor angår.

S. 198. Då till Columbi sång hon hör dess svar.
Huruvida Columbus verkligen sjöng och spelte

luta, har Förf. ej kunnat utforska, ehuru hat'
tycker sig någonstådes hafva sett det nämdt.
Sådant är dock mycket vanligt sä väl hos Ita-
lienare som Spaniorer. Att han hade talang fs*
poesi, berättar Herrera; och det röjer sig äfven.
i något som han skrifvit. (Irving B. 18. e. 3.).
Poetisk var föröfrigt hela hans natur.

£.' 204. Den bön, som höjs i sjönöd upp till skyn.
Den af Catholska sjömän vanligen nyttjade:

Sahe Regina.
S. 205. Vidunderligen sammansatt —

I/es difierentes figures, sous lesquelles ils re*-

prtsentalen t leurg Divinitcg, etaient touteg hi^
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ifeuses; les plus tolerables etaient celles de quel-

qties animaux, comme des Crapaux, des Torlu-
e_, des CouleUvres et des Caymans. Mais la

plfipårt du tétns c'etait des figtires humainesj

horribles et mortstriteuses, qui avaienl tout en-

semble quelquc chose de bizare et d'afl"reux. La
laideur de ces Dieux les leur faisoit regarder
comme béaueoup plus cäpables de leur faire da
jnal, quc de leur faire du bien. Äussi ne son-

geaient is guéres qu'd appaiser leur furetir, et ä
les engäger par des Sacrificés k les laisser en

repos; Ils appelläieht ces Idoles Cheinis ou

Zemcs. Ils les faisuient de croyc, de piérre ou

de terre cuitc; ils les plafäient ä fous les coins
de leurs mäisotrs^ ils en ornaient leurs prinei-
päux meubles, et ils s'en imprimaient I'image
suries corps. Alnsi il ne faut pas s'etonrter, si,
les ayant sans cesse dévant les Jeux, ét les crai-
gnant beaucoup, ils les voyaient sonvent en son-
ge. Ils n'attribuaient prts a tons le méme peu-
voir; les uns, selon eux, presidaient aux salsons,
d'autres ä la sanlé , ceux-ci ä la chasse, ceux-

lä å la péche, et chacun avait son eulte et ces

offrandes particuliercs. Charlevoix, T. 1, p. 54.
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S. 206. "Bäfven! bäfven! engång dock det händer*
Så en okänd röst dem hotat har.

På Hayti var en allmän sägen, att en gam.
mal Kasick, fader till Guarionex i Magua, som
ville se in i framtiden, genom fem dagars fasta
trugade Zemerna, att dcrom lcmna honom ett
gudasvar. Detta innehöll: att innan kort öq
skulle besökas af män, som buro skägg och voro
klädde ifrån hufvudet till fötterna och hade lån-
ga svärd vid sidan, med hvilka de kunde klyfva
en man i tu; och, att de skulle utrota, icke
blott Zemerna, utan alla iiifödingarne i landet.
Oraklet författades i en sång, som sjöngs vid
dessa sorgliga tillfällen. Charlevoix, T. 1. p. 63;
Äfven i Mexico och Peru var af ålder den spå-
domen gängse: att ifrån Östern hvita menniskor
skulle komma och göra i landet en stor onihvälf-
ning. Denna fornsägen förutsätter någon äldro
bekantskap med Gamla Verldens invånare, el-
ler ock röjer den, att den Nya Verldens folk åro
»jelfva derifrån komna. Oförklarligt är emeller-
tid, att man i Amerika funnit, icke blott Asia-
tiska , utan äfven Egyptiska minnesmärken, t. ex.
Pyramider, att Karaibiska språket har en mängd
Hebräiska ord ra. in.



327

S. 208. Kan jag ej som lots på grund demföra,
Vill jag som en skeppsborr dem förstöra.

Det förstnärada djuret, som är af sjöfarande

Jiändt under namn af le Pilote, följer dem till

hamns. Det är en fisk, som hos Linné heter

Gasterosteus ductor och hos La Cepéde Centro-
notus ductor. Det sednare, ett blötdjur (Mollusk),
kallas af Linné Teredo Navalis och gör stor ska-

da på fartyg, som det genomborrar. Columbus
led af dessa djur stor olägenhet på sin fjerde resa.

S. 210. En 5 i nejden.
Tortugas blef den nämd efter sin rikedom pä

sköldpaddor.
S. $. Det underbara djuret —•

Underbart är det i synnerhet genom sin styr-
ka att bära stora tyngder, ända till 30 lispund,
och genom sin lifskraft. Columbi folk, som
fångat en hay, tog ur dess buk en lefvande
sköldpadda. Irving, B. 15. c. 6. På ett fartyg
behöfver detta djur blott bestänkas med vatten,
för att hela år kunna lefva. Erkebiskopen Laud
i England skaffade sig år 1633 en sköldpadda,
som förvarades i hans palats i Lambeth och dog
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först 1753, icke af ålder, utan af förkylning
genom en trädgårdsmästares vårdslöshet. §e
Zimmermanns Taschenbuch der Reisen, 2 Jahn,
gäng, p. 219.

8. 211. Så hår en fisk är vid en lina bunden.
Zimmermann, som i nysspämda bok beskrifver

denna märkvärdiga fångst, åberopar Oviedo, Pe-
ter Martyr och Herrera, hvilka berätta att Co-
lumbus sjelf varit åskådare deraf, Hans son Fer-
nando såg äfven en Hay på det sättet fångas vid
kusten af Veragua. Se Irving B. 7. c. 3. Ge-
nom samma medel skola sköldpaddor fångas på
östra kusten af Afriea.

S. 212. Som hedersvakt den följer med en bdr.
Sviten utgjorde tvåhundrade personer. Amira-

len satt till bords, då Prinsen steg in till honom
i kajutan, åtföljd af tvenne gamla män, som
tycktes vara hans rådgifyare, De satte sig vid
hans fötter och vaktade på hans läppar för att
uppfånga och meddela hans tankar. Hans upp-
syn och allt hans förhållande uttryckte allvar
och värdighet. På det honom gafs att äta ock
dricka, smakade han blott, och sände det till sitt
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följe. Efter måltiden skänkte han Amiralen ett

bälte af märkvärdig sammansättning. Små fär-

gade kulor och benstycken voro i bomullen in-
väfda. Den i poemet nämda masken gafs honom

af en annan Kasick. Irving B. 4. c. 7.
S. 218. En båt att pejla —

Columbus kunde vara så mycket mer trygg,
säger Irving, (B. 4. c. 8.) som de båtar, hvUka
dagen förut hade besökt Kasickens residens,
hade undersökt kusten och funnit hvarken klip-
por eller bankar i segelleden.

Det obegripligaste och olyckligaste vid detta
skeppsbrott var de sjömäns olydnad, som skulle
föra ut ankaret till varpning, men ville blott räd-

da e'.g sjelfva och flydde till Nina, som låg en

half mil längre bort. Denna oförmodade olyc-
ka, som förnyade harmen öfver Pinzons flykt,
inträffade julnatten 1492, en och en half mil

ifrån Guakanagaris residens, som låg på en udde
vid utloppet af en flod. Udden, som nu heter
Honorata, hette förut Punta Santa.

S. 225. Ibland dem Agi —

Allmännare känd under namn af Piment. En-

gelsmännerne kalla den All Spices, för dess lika
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mångartade, som starka kryddlukt. Den växer
på ett högt tråd, och har ingen gemenskap med
den vanliga pepparn. Dess botaniska namn är
Myrtus Pimenta, Lixjt.

S. s. Men nu i Pisang —•

Musa Paradisiaca. Lijts.

S. 226. Ojeda och Mendez: gån dit att spanat
Denna spaning skedde i sjelfva verket genom

Ojeda, under Columbi andra besök på Hayti 1493.
S. s. Guld, som ett lieligt ting vi måste akta.

En vidskeplig föreställning, angående guld,
rådde ibland de infödda på Hayti. När de sökte
efter denna metall, ansågo de sig förbundne att
fasta och afhalla sig från umgänge med könet.
Columbus, som sjelf synes hafva räknat guld
ibland jordens mystiska och helgade skatter,
uppmuntrade Spaniorerna till en dylik återhåll-
samhet, när de spanade efter grufvor. Irving,
B. 15. c. 6. Enligt Charlevoix, ville Columbus
till och med ålägga dem pcnitens och nattvards-
gång ; men de svarade: att, då kyrkan icke of-
tare, än en gång om året, fordrade bigt och
eommunion, ägde han icke att gifva dem nya
religionsbud. T. 1. p. 47.
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S. 230. Lik ett y för näsans drag
Dubbel gjord —

De la manlére, dont on fumait, la plus forte
tete devait étre étourdie d'abord. Sur des brai-
ses a motié allumées on étendait des feuilles de
tabac, qui n'etaient pas tout ä fait séches; puis
on prenalt un tuyau fourchu en maniere d'Y,
le pied de cette pipe se mettait dans la fumée,
que causait la feuille de tabac, et ses deux bran-
ches, dans les narines, par les quelles on tirait
]a fumée, qui montait bien töt au cerveau. Cha-

cun restait, ou Fyvresse Favait fait tomber, ex-

ccpté le Cacique, que ces femmes venaient enlever
et portaient sur son lit. Si pendant cette yvres-

se U survenait quelque songe, on le prenait pour

un avertissemcnt du ciel. Cependaut ou peutjn-
ger, que ces débauches, qui etaient frequentes,
cbranlaient fort le cerveau de ces barbares , et
alteraient considerablement leur constitution.
Charlevoix. T. 1. p. 40.

S. 231. Lik en bevingad ädelsten.

Om sanningen af detta uttryck kan läsaren med

egna ögon öfvertyga sig iKongl. Vetenskaps-Aka-
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demiens Museum. Den rika och präktiga, iss
skön, som lärorik ordning uppställda, fågelsam-
ling, som utgör en af dess förnämsta prydnader
visar äfven af Honingsfågeln eller Colibri (Tro-
cliilus Linn.) en mängd arter, den ena granna-
re, än den andra. De stråla icke endast af den
metallglans, som tillhör tropikernas och den he-
ta zonens fåglar, fjärilar och fiskar, utan en del
likna rubiner och smaragder. 1 samma museum
kan man äfven se af Flamingo tvenne vackra ex-
emplar, som dock äro tagna af ungar, hvilka
ännu icke fått den lifliga rosenfärg, som utmär-
ker denna präktiga fågel. Ibland andra Ameri-
kanska djur , som i detta poem redan blifvit näm-
da, eller i den sednare delen komma att näm-
nas, önskade Förf., att, jemte dufvornas, pape-
gojornas och fasanernas rika mångfaldighet, i syn-
nerhet den förträffliga sångfågeln Euphone Mu-
«ica, som först i följande del uppträder, fasta-
de Läsarens uppmärksamhet. Derigenom skulle
det ersättas, hvad man i poemet torde sakna,
nemligen en sådan framställning af dessa djur,
som gäfve af dem en fullständig bild: hvartiU
dock skulle fordras en omständlig beskrifning,
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som hör mera till naturalhistorien, ån till poe-
sien.

S. 232. Från man till man dess smitta gå.

Det påstås väl af många, att veneriska smit-
tan funnits i gamla verlden, redan före upptäck-
ten af den nya. I alla fall är det ett historiskt
factum, att de ifrån Amerika återkomne Span-
jorer , som gingo i fält under kriget mellan
Neapel och Frankrike, bragte denna sjukdom till
det förstnämda landet, der Fransoserna fingo den:
hvarför den ock nämdes, ömsom Neapelska, öm-

som Fransyska sjukan.

S. 233. Hans namn är Caonabo.
Namnet betydde Herrn öfver det gyllne

huset, hvarmed förstods Cipaos guldberg. Hans
rike, Manjana, sträckte sig ända till Haytis syd-
liga stränder mellan Xaragua och Higvey. Först
vid sin återkomst till Espagnola lärde Columbus
känna denne mägtige och farlige fiende, som
emellertid förstört hans koloni och fästning.

S. 234. I Xaraguas bugt.
Förf. lär ha misstagit sig då han scanderat

Xaragua såsom ett fyrstafvigt ord. Derigenom
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år det likväl behagligare för Svenska öron. Der«
emot torde en del af dessa stötas, att i namnes
Granada, Mexico, Venedig, Madrid, finna ton-
vigten lagd på den andra stafvelsen. Förf. har
gjort det icke blott derför, att det är det rätta
uttalet, utan af det skäl, att han tyckt sig finna
detta blifva allt mer brukligt äfven ibland Sven-
skar, helst då ungdomen dervid i Skolorna vän-,
jes och bör vänjas.

S. 235. En stam, som mera skön
Och städad var, än någon ann på ön.

Invånarne voro välskapade, säger Irving (B. 8
e. 2.), hade en ädel uppsyn och ett behagligare
sätt att vara, än de öfriga invånarne på ön. Lan-
det var ett af de skönaste, fruktbaraste, mest
uppodlade och folkrika.

S. s. han med en fest
Blir genast firad, som en väntad gäst.

Enligt den samtida häfdatecknaren Petter Mar-
tyr*) emottogs på detta sätt Bartholomeus Co-

*) Författare till den i Americas historia vigtiga,
ehuru icke i allt pålitliga, boken: "De Naviga-
tione et Terris de navo repertis."
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lumbus vid sitt besök i Xaragua 14D8. Trettio
unga bekransade qvinnor mötte honom, sjungan-

de och dansande, och hviftade palmlöf i sina
händer, hvarpå de knäföllo och lade dera ner för

hans fötter. Efter dem koin, buren på en lätt

bår af sex män, Anakaona: som då var Enka ef-

ter Caonabo och vistades hos sin bror Beheehio.

Hon bar omkring sitt hufvud en välluktande krans

af röda och hvitablommor, och dylika blomster-

bindlar omkring sin hals och sina armar. Hon
cmottog Adelantado, och hans svit med den ar-

tighet och det intagande behag, för hvilka hon

var så berömd. Den gamle Författaren anmärker,

att Spaniorerne, när de sågo de vackra, väl väx-
ta qvinnorna framkomma ur sina gröna skogar,
trodde sig se Fabelns Dryader och Nymfer, så-

som de af de gamla Poeterna äro beskrifua. Se
Irving B. 11. c. 1.

S. 236. Areito nämdt —

Den lust och fallenhet för dans, som hos vil-
darna är allmän, kan lätt förklaras af deras na-
turliga liflighet och vighet och af deras sysslo-
löshet. Men deras dansar voro icke, som Spän-
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jorernc först trodde, endast tomma tidsfördrif
Utan hade ofta en allvarsam och vigtig hänsyft-
ning. Ifrån de sånger, som hos andra råare
folk varit öfliga vid gästabud, till förvarande af
forntida minnen oeh till fortplantning af beröm-
värda handlings- och tänkesätt, skilde sig Hay-
tiernas Areitos hufvudsakligen deri, att de åt-
följdes, icke blott af spel på ett slags trummor,
som gjordes af vissa sjödjurs skal och hette
Magi, utan af en mimisk och liksom hierogly-
phisk dans, som, med både öfverenskomna och
naturliga tecken, uttryckte de förekommande
ämnen. Oftast voro de af krigisk art och lik-
nade gamla verldens Pyrrhikiska dansar; men
stundom var ock deras innehåll ömt och sorg-
ligt , och angick en kärlekshändelse. Det var för
dessa dansars skull, som bjellror voro för dera
så begärliga skänker. Irving, B. 6. c. 10.

S. s. Prinsessan sjelf —

- -

Den verkliga Anakaona var namnkunnig för

sin öfverträffande skicklighet, icke blott att ut-
föra en sådan dans och sång, utan ock att upp-
finna och författa den dertill hörande dikten och
versen. Irving, B. 11, c. 1.
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S. 242. Född Karaib —

Om denne märkvärdige, för de Europeiske
främlingarne så farlige man, se Irving, B. 6,
c. 4; B. 8, c. 2, 3, 4.

S. 242. Ach! härifrän ej fjerran är den sjö,
Der afskild står de sälla andars ö.

Denna sjö hette Xaragua ocb gaf hela riket
sitt namn. I den låg en ö, der, enligt Haytier-
nes föreställning, de saligen aflidne vistades. Om
dagen höllo de sig gömda på de höga bergens
otillgängliga klippor, men om natten nedstego
de ide sköna dalarna, som voro beväxta med
mammiträd (Mammea Americana, Linn.) , af hvii-
kas frukt de troddes njuta: hvarför den ock hölls
så helig, att de lefvande icke ville äta af den,
ehuru förträfflig den är, den bästa af alla fruk-
ter, som växa på Hayti. (Charlevoix, T. 1. s.

59. Irving, B. 6, c. 10.)

S. 211. Blodträt, Mahogneträt, och den, som de,
Rådbruna slägtingen till Österns Ceder.

Det första år Hwniatoxylon Campechianum, Linn.
(Campecheträdet), det andra Swietenia Mahogony,

Och det tredje Juniperus Virginiana, Linn.
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S. g. I eget samfund dock —•

De så kallade Lianerne, parasitvåxter, som
Utan egen rot, slingra sig från det ena trädet till
det andra, utgöra en märkvärdig egenhet i de
Amerikanska skogarna, hvilka, för öfrigt, ge-
nom trädens ofantliga högd och obeskrifliga rike-
dom på löf, blomster och frukter, fåglar, apin-
jor och andra djur, skola göra ett högst förvå-
nande intryck på alla resande ifrån Gamla Verlden.

S. 247. Som Hoboträ't der borta —

Spondias Lutca Linn.

& 248. En glada i sin klo en flundra förde.
Egenteligen en så kallad fiskljuse (Falco Ha-

liffitus), som finnes äfven i Sverige. Den andra
fågeln är en hafsörn med hvitt hufvud (Falco
eller, enligt nyare anordning, Aqvila Leucoce-
phala) , som gerna äter fisk, men, sjelf ur sfånd

att fånga den under vattnet, passar på fisklju-
sen, då han får ett rof, och rusar ner på ho-
nom så hastigt, att, då han af förskräckelse
släpper rofvet, han sjelf hinner gripa det i fal-
let. Vanligen ger fiskljusen ett ljud ifrån sig,
i det han gör fångsten. Derigenom blir den ofta
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sflägsna, högt i luften sväfvande, örnen i tid
uppmärksam på det kap, han har att göra. Zim-
mcrmann. 1. c. s. 210.

S. 250. Konungsliga slätten —

Vega Real. Columbus gaf den detta namn,
så väl för dess fruktbarhet, som för dess vidd.
Detta folkrika land tillhörde till största delen
Guarionex, Konungen öfver riket Magua.

S. s. "Se, af gediget guld en klump der låg.
Irving, B. 6. c. 4.

S. 258. På begge sidor ser han fullt af män.
Invånarne i landet Higvey voro öns stridbara-

ste folk. Caraiberna, som ofta landstego på de-

ras kuster, hade lärt dem bruka båge och pilar.

S. 259. — att som ett jagadt djur i nöd
För hundar komma •—

Det var på Jamaica, under Columbi andra re-
sa, som en hund aldraförsta gången släpptes lös
emot de vilda. (Irving, B. 7, c. 2.) Sedan
nyttjades på Hayti, nästan i alla strider emot de
infödda, storablodhundar, som rusade på de nak-
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navfldarna med det grymmaste raseri, grepo dem
vid strupen, släpade dem längs marken och sleto
ut deras inelfvor.

S. 2C3. Ej Phidias en mer fullkomlig bild
Af manlig kraft och fägring kunnat göra.

Enligt Las Casas, som beskrifvcr honom efter
egen kännedom, hade han en fullkomligare kropps-
bildning, än en ibland tusende, hos livad folk,
som helst. Resligare, än den resligaste bland
sina landsmän, hade han tre fots breda skuldror,
och de öfriga lemmarna i en förundransvärd pro-
portion derefter. Hans båge kunde icke lätt bö-
jas af en vanlig man. Hans pilar af fiskben
voro trenddade, och hans vapen syntes gjorda för
en Jätte. Irving, B. 17, c. 3.

S. 264. De voro menskor dock, som kunde dö.

I början ansågö vildarne de hvita för odödli-
ga; och de, som sjelfve dödat en Spanior, kunds
knappt öfvertyga sig att han var verkligen död.

S. 265. Att i förbundet med de andra gå.

Hayti bestod, vid Spaniorernas ankomst, af-
fem Konungariken. Det nordvestliga hette Marien
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och styrdes af Guakanagari. Det sträckte sig
ifrån udden S:t Nicolaus ända till floden Jagi
(eller Jake). Till Marien gränsade i sydvest
Xaragua, som lydde under Bchcchio. Död utan

arfvingar, lemnade han riket ät sin syster Ana-

kanna, somr då var enka efter Caonabo. Dennes
rike hette Manjana (eller Magunna) och utgjor-
de öns medlersta del; men sträckte sig 1 söder
ända till hafsstranden. Det inbegrep bcrgsträc-
kan Cipao och nästan hela loppet af Hartibonito,
den största af Haytis floder. Dess granne i öster

var Konungariket Higvey, hvars gräns i norden

var floden Jagi ach i söder Azama. Vid Co-
lumbi ankoms-t styrdes det af Cayacoa, men,
emedan både han och hans enka, som regerade
efter honom, innan kort dogo, och det var Co-
tabanama, som sedermera sfridde med Spanio-
rerna; så är han i poemet redan nu framställd.
Det femte riket Magua innefattade den nord-
ostliga delen af ön. Dit hörde det största och
bästa stycket af Vega Real. Dess konung hette

Guarionex och hade sitt säte pä ett ställe, der

Spaniorerne sedan byggde staden Conception de
la Vega. Charlevoix, T. 1, p. 61. Under des-
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sa fem konungar lydde en mängd höfdingär^,
som buro namn af Kasick, och äfven i värdig»
het och hederstecken föga skildes ifrån de förras

S: 206; Nationens prester —

De voro» läkare tillika, hette Butios och trod-
des stå i irär» förbindelse- med Zemerne. Genom-
stränga, faster och tvagningar,samt genom ångan
eller decocten af vissa ö*ter, som gåfvo dem rus
eller yrsel, kommo de i en sådan hänryckning,
att de sågo. syner och hörde gudasvar, som för-
kunnade tillkommande ting eller lärde dem, hu-
ru de skulle- bota de sjuka. När de offentligen
framträdde, för att rådfråga gudarna, hörde man
väl icke dessa svar, men, dömde derom efter
prestens förhållanden om han dansade och sjöng
var det ett godt tecken, och då yttrades en all-
män glädje; deremot, om han hade en sorgsen,
uppsyn, begynte man gråta och höll fasta, ända

till dess gudarna, genom ett visst tecken, gåf-
vo tillkänna, att deras vrede var blidkad. För
öfrigt voro de som läkare icke utan kunskap om
vissa örters läkande kraft; men de förenade all-
tid sin läkedom med någon vidskeplig ceremoni.
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Ehuru stort deras anseende var, hlefvo de lik-
väl stundom som läkare blottställde. Misslycka-
des kuren och den sjuke dog, så samlades den
.dödas slägtingar omkring liket, skuro af honom
naglarna och bäret, blandade dessa med saften
af en viss ört, göto deraf i den den dödes -mun

och frågade honom, om det var genom läkarens
fel, han dött? Vid ett sådant tillfälle fann sig
läkaren befogad att draga sig undan., af fruktan
att blifva sönderrifven. Merendels härrörde så-
dant af presternas egen afund emot hvarandra.
Emellan Kasickerna och Butios var ett politiskt
samband. Vid en förestående drabbning <eller
andra vigtiga tillfällen, framträdde de seflnare,
för att, genom ihåliga rör, förknnna gudarnas
orakel i enlighet ined de förras afsigter. Butios
skildes i det yttre ifrån det öfriga folket genom
de gudabilder, nomvoro målade -pä deras kropp.'
Charlevoix, T. 1, p. 57. Irving, B. 6, c. 10.

S. 268. Vid Cap Francais ses än i dag en gång ,

I berget huggen —

Der nu staden Cap Francais är belägen, hade

Gvakanagari sitt konungasäte. Icke långt deri-
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från, i nejden af Dondon, visas ånnu den 1 pni
emot nämda liålan. Den sträcker sig hundrade
femtio fot in i berget och har ungefär lika högd
men är mycket smal. Hvalfvet är så skönt och
regelbundet, att det liknar mera ett konstens, än
naturens verk. Det har öfverst en öppning, ge-
nom hvilken solen och månan ansågos utgångna,
för att ställa sig på himinelcn. Charlevoix fana
der bilder af Zcmerne i klippan inhuggna, och
lcmningar liksom af nischer för bildstoder. Till
denna helgedom anställdes högtidliga tåg, livar-,
vid .ceremonierna voro sådana, som de i poemet
äro beskrifna. Se Charlevoix, T, 1, p. 56, 60»

S, 277. Tyst! jag tror jag lefver ån.

Den inblandning af komiska drag, som här
Och der förekommer, har Förf. funnit nästan
oundviklig, då han skulle framställa landets gu-
dar. I allt afguderi är någonting, som väcker
löje, jemte afsky. Olympens gudar, ända till
Jupiter sjelf, äro komiska, icke blott hos Ho-
merus, som med flit låter dem så handla och
tala, utan till Och med hos Virgilius, emot hans
afsigt. Oaktadt all stylens värdighet, måste maa
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le åt .Innos vrede och hennes molstånderskas

ränker. Löjlig är äfven Catholikernas dyrkan af
helgon och bilder. Men i synnerhet gäller det
em de onda andarna., att de ej kunna framstäl-
las, utan att någonting groteskt ingår i det rys-
liga af deras skepnad. Sjelfva den majestätiske
satan hos Milton kan ej behålla sin höghet, då
hen kryper in i en orm. Ja, det är någonting
ironiskt i Guds egen dom öfver honom i 1 Mos.
B. 3: 15, då han straffas, såsom voro han blott
ett oskäligt djur, om hvilket likväl hvarken dom
eller straff kan tänkas. Det ligger i naturen af
all, emot den Allsmägtige sig uppresande, ond-
ska, att vara på en gång fasansfull och genom

-eln orimlighet löjlig.

Då nu äfven i de högtidligaste hjeltedikter det
-så kallade machineriet innebär någonting ko-
flniskt, så trodde Förf, sig ej böra undvika en
sig sjelf erbjudande anstrykning deraf i ett poem,
«om för ingen del gör anspråk på äran af ett
«gentligt epos eller en så kallad cpopé. En så-
dan har han så mycket mindre åsyftat, som han
icke ens åkallat den episka Sångmön, för att
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stämma tonen af hans lyra högre än »om tillhör
den enkla, på historisk grund, ehuru med poe-
tisk frihet, stående berättelsen. För öfrigt ha
Förf. aldrig kunnat begripa^ hvarför den episk
poesien skulle mer, an den dramatiska, var

bunden af vissa tillfälliga former, vare sig i
äldsta, hos ett obildadt folk vildt vuxna, elle
af en nyare konsttheori efter; några få mönster
föreskrifna.
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