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TIDSBILDER.



Anmärkning.

Utom egentliga tidsbilder, i hvilka Författarens af-
sigt varit att måla tiden, ä'ro i denna samling upptagna

äfven sådana tillfällighetsstycken, som, ehuru obetyd-
liga i sig sjelfva, dock erinra om något märkvärdigare
tidsmoment, eller om någon person, hvars minne på
ett eller annat sätt tjenar till dess eharakteristik.

Samma vänskapliga hand, som tecknat det första
bandets titelprydnad, har äfven till detta icke endast
uppfunnit och tecknat föregående bild , utan ock för-
fattat det poem, som till dess förklaring nu följer.



3

TIDENS LEK,

Jim gång satt Tiden, barn änntt,
På morgonskyn och lekte,
Och lockens guldfloct, klyfd i tu,
En sakta vestan smekte.

Hans ande ur én snäckas skum
En verld af bubblor väckte,
Och gladdes, då mot himlens rum
De sina banor sträckte.

Han såg på ytan land och haf
I färgrik teckning glänsa,
Och strålar, hvilka dagen gaf,
Likt zoner dem begränsa.

När så hans verldsklot flögo opp
Med prakt i morgonglöden,
Då tänkte lian på jordens lopp,
På menskljghetens öden:
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Hur sjelf en bubbla, jorden samra
I rymdens haf och lyste j

Men blott förgänglighct sken fram
Ur allt hvad skönt hon hyste.

Nu blåser han från rörets spets
Ett klot ännu i dagen.
Hur högt, hur skönt! det gör en krets,
På ljusa skyar dragen!

Han tar sitt timglas och vill se

Af lif hur många stunder
Förunnas åt hans skapelse,
Af glans och färg ett under.

Då smyger tyst i bubblans spår
En vindflägt, löser banden 5
Hon brister, faller, i en tår

Förvandlad, ned på. handen.

Han suckar, emot handen höjd:
?'Så några stunder flera,
Och lifvets skönhet, menskots fröjd,
Är fol»tt en tår ■— ej mera".



JULIE de ST. JULIEN,
ELLER

FRIHETSBILDEN.

SYMBOLISERAD HISTORIK.
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Företal

■M-Jen tidepunktt hvarafföljande skrift innehåller en

målning, var för mycket märkvärdig , för att ej äf-
ven hos det uppväxande släglet lemna ett djupt och
outplånligt intryck. Franska revolutionen uppfyllde
icke endast alla tidningar och tidskrifter, utan de fle-
sta samtal i högre och lägre kretsar. Om de offent-
liga bladen den tiden måste vara mera varsamma och

förbehållsamma än nu, så var deremot , och kanhän-
da, såsom en följd deraf, det enskilta umgänget mera

öppenhjirtigt och frimodigt, och derigenom mera lif-
ligt och lärorikt. Si blef redan i Författarens första
ungdom, ehuru litet hans håg då var , eller sidermern
vant vänd åt politiken, en grund lagd till närva.-*
rande framställning. Dertill kom en resa, som han

gjorde till Frankrike år Ijgs'.- det året, då efter Ro-

bespierrc's fall ett nytt hopp för Franska Republiken
uppgick genom den nya inrättningen af tvenne kam-
rar och fem re genier. Således, ehuru detta stycke icke
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var påtänkt, innan det begynte skrifvas, och nästan i

det samma tryckas: så hafva dock materialierna der^
till redan tretti år legat beredda dels i Författarens
dagbok, dels i hans föreställning. Det mesta af det,
han beskrifver, har han sjelf sett i" och en del af det
historiska hörda lian på stället. Dock liar han, för
nit försäkra sig o/n dess sanning, dermed jarfört kän-

da och pålitliga skrifter öfver Franska Revolutionen,

Äfven till Köpenhamns brand, nemligtn din, som

Ijgs förstörde en tredjedel af staden, och ej bör för-
blandas med slottsbranden året förut, var Författaren
åsyna vittne, och har efter naturen målat dess taflor*

Poesien bör visserligen icke, med uppoffring af sin

sjelfständighet och frihet, ingå. i tjenst hos historien
eller politiken, mer än hos någon annan vettenskap
eller konst och näring. Men såsom i en lärodikt alla

hennes prydnader vore förspillda, om läran deri sak-
nide all rimlighet och sanning: så fordras äfven i ett

poem, hv.trtill ämnet är taget af en historisk händel-

se eller omständighet, en viss enlighet med densam-
ma, justför sjelfva poesiens skull/ ty hennes fram-
gång beror af .den illusion, hon åstadkommer. Om

den grund, hvarpå hon bygger, i det hufvudsakliga

alltför mycket afviker ifrån den verkliga och allmänt

kända beskaffenheten af tid och ställe, händelser och

personer •• så hotar hela byggnaden att falla/ cch den
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vackraste poesi kan ej hindra dervid samma obehagli-
ga känsla j som man har vid åsynen af det lutande
tornet i Pisa.

För öfrigt, hvad närvarande poem angår, såäro

blolt tiden och scenen, och, om jag så får säga, de-

korationerna deri historiska', men sjelfva handlingen,

så väl som personerna, är helt och hållet en dikt.

Det är således endast för de förras enlighet med verk-

liga förhållandet, Författaren har alt ansvara,- ehuru
han bort rätta äfven de sednare efter styckels ända-
mål, att vara en tidsbild.

Om det tillika kan betraktas som en sinnebild, om

personerna dcri kunna anses symboliskt förestället, de
stridande principerna i den då varande tiden, Fjell-

man t. ex. liberalismen, Marsin jacobinismen, Armand
den monarkiska principen, Rttmy den religiösa åter'

gängen (då fanns ännu ingen Ultraism) o. t. V.i så,

är det likväl icke allegoriska skuggor, utan verkliga
menniskar, Författaren velat teckna.

•Ulan anspråk på dramatisk eller romantisk fÖr-
tjenst, är däck äfven Hon, som utgör den. egentliga
symbolen i denna historie, framställd icke som en död
figur (se p. 93-96) j utan såsom en lefvande person
(se p. 1 ig-up). Och skulle någon Läsare med mindre

flyktig blick finna en betydelse icke blott c de upp*
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offringar och försakelser, genom hvilka hon bereder
sin tillflykt i ett inskränkt, men sjelf ständigt lugn,

utan ock i det offer, hvarigenom hennes lif räddas

(se p. 59)> hvilket utan tvfoel är af den art, att

hvar och en menniska måste, dervid känna sig sjelf,
såsom en fri varelse, upphöjd så väl öfver naturen

och ödet, so/n meiviiskavåldet', så bör det dock icke

hindra, att hela poemet läses såsom en enkel berättelse
om händelser och personer i den verkliga verlden.

P. S.
Den farhåga, Författaren i det föregående yttrat,

alt hans berättelse kunde fattas som en blott tankebild
eller allegori, har erfarenheten visat vara alldeles
ogrundad. Den har allmänt blifvit läst som en lu-
storie. Snarare synas någrC dervid hafva öfver sett
dess egentliga ändamål att vara en tidsbild, och bedömt
den såsom elt romantiskt poem. Det ville dock För-

fattaren redan på titelbladet förekomma genom be-
nämningen Symboliserad Historie, som är någonting
helt annat än en Romantiserad, Att händelser och per-
soner kunna betraktas på en gång såsom Historiskt

sanna och verkliga, och såsom sinnebilder; derpå lem-
nar oss den Bibliska Historien ovedersägliga bevis.
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A la Liberté Francaise,
par un voisin des Lapons.

å Paris le j Nivose fan 4 de la République *)

1-^ans les bosquets de ces campagnes,
Je songe ä mon rude pays:
Se me peins nos bois, nos montagnes,
Nos lacs au milieu de Paris.
Sous ces facades Corinthiennes,
Tout-a-coup d mes yeux trompés
Bondit le plus svelte des Rennes,
Enfant de nos roes escarpés.

Que vois-je? Est-ce encore une image.
Un songe de mes sens réveurs?
Toi, Liberté, sur ce rivage,
Ou dansent les arts sur des fleurs?
Vienstu lever ta tete altiére
Sons I'or de ces riches salons?
Toi, qui le plais dans la chaumiére,
Parmi les glaces de nos monts.

**) Såsom ett slags inledning, och på visst sätt innehål-
lande första idén till »let följande poemet, bifogas dcsse
verser, med hvilka Författaren under sin vistelse i Paris
var förmäten nog att helsa den Fransyska Friheten. Kanske
är det nu vid äldre år mindre förlåtligt, alt ur sin tretti-
äriga gömma frambringa dem i Sverige, än det var dä af
en yngling, att icke endast författa dem, utan ock lemna
dem'till La Déeade Phslosop/iique , Hialorique *t Liltés airt,
der de med en bifallande not inföl-des. I allt fall hoppas
han af ingen billig lä.are blifva beskylld för det dåraktiga
anspråk att vilja vara poet på ett fremmande språk, som
han endast derföre nyttjat, att hans eget ej kunnat förstås.
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La, sur la cime blanchissante,
Ou le sobre fils de I'hiver,
Menanl sa gazelle volante,
Ne cherche de I'or ni du fer:
La, je te vis, frngale et chaste,
Fille de la Simplicité,
Te promener sous le ciel väste
Avec ta soeur I'Egalité.

Ici, tandis qu'au(our des Graces
Folatrent I'Ämoiu* et les Ris,
Quelles sont tes funostes traces?
Faut-il te voir sur des déhris?
Helas! parmi nous innocente ,

Comme le lait de nos iroupeatix:
Ici je te trouve bouillanfe,
Comme le vin de ces coieaux.

Mais åéjlx I'avengle Furie
Jette au loin son drapeau sanglant;
Déjå I'Hnmanité ravie
Précéde ton char triomphant.
Bienfot, comme apres le tonnerre,
Tönt refleurira sous tes pas:
Mais plus, que les maux de la guerre ,

Crains du repos les doux appas.

Crains le duvet, oti la paix couve!
Oh! crains le dangereux trésor,
Que le luxe cupide trouve

Enfanlé sous son aile d'or.
Tel feu s'anime dans I'orage,
Qui s'assoupit dans le repos.
Liberté! finis ton ouvrage:
Fals que la Paix ait ses hérot.
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JtLn hel ruin, i form och resning hel,
Och än på afstånd lik en Konungs boning,
I majestät och prakt, stod Christiansboig,
Sen branden öde. "Arma Frankrike!
Jag ser din afbild här. Så står du än,
Som vore du ett rike, stort och mägtigtj

Och segren höljer dig i blodig glans,
Lik aftonrodnans glöd på dessa murar.

Ja, för beundran som dig fjerran ser,
Du reser dig allt högre dag från dag;
Och du är endast en ruin likväl."

Så talte St. Julien, en grånad flykting, —

Och, i den öde Konungsliga salen,
Såg än åt skyn, ty intet annat hvalf,
Än stjernehvalfvet, slöt sig öfver den,
Än på det tomma rum, der thronen stått,
Och efter allt, hvad der af Konglig höghet,
I guld och purpur, marmor och albaster,
En stämpel hurit, fann blott grus och aska.
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"Men af en stor ruin kan bli en ny
Och bättre byggnad", svarade en yngling,
Som gick der, äfven han, och brandens verk,
Fast med ett annat tankesätt, besåg.

Af Kungaväldets öde i Europa,
Också i Danmark, en profetisk bild
Han fann i detta slott, men teg dermed,
Att ej den gamle såra. Ingen vän

Utaf de Fransmän, som sitt fosterland
I faran öfvergett, han dock blef rörd
Af dennes åsyn. Sjelfva stället gaf
Åt hans gestalt, som af naturen skön,
I sitt betryck sin ädelhet behållit,
Nu ett högtidligt rörande behag.
"Jag far till Franklike," for Fjellman forJ;.

"Jag vet, ni lemnat der en saknad dotter.
Gif mig en ledning till det hus, den ort,
Der hon kan finnas, och befall min tjenst."

Med glädje mottog Grefven detta anbud,
Och gaf ett kort till Armand i Cambray.

"Dock är det'ovisst," slöt han med en tår,
"Om hon der fins, om hon är mer på jorden.
Cambray i blod är badadt af Lebon,
Ett af de villdjur, Robespierre bar nyttjat,
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Och som i blodtörst honom öfvergått.

Jag vant mig ren, att när jag mins mitt barn,
Se blott åt skyn, blott der dess möte hoppas.
Der äfven jag har än ett fosterland."

"En sorglig visshet bättre är, Herr Grefve,
Ån ovisshetens qval. Jag lofvar er

Åtminstone upplysning. Den ar alltid,
Om den än medför fasor, som dock ej
Härröra af den sjelf, en himmelsk gåfva j"
Var Fjcllmans ord i det han gick. En son
Af Norrska Fjcllen, han i Köpenhamn
Med bildadt snille trädt i statens tjenst,
Och genast utmärkt, såg till ärans höjd
En öppen väg. Men snart af tidens rop

Om menskans rättigheter, och dess hopp
Att genom jemnlikhet och frihet se
Europén omskapt, menskligheten nyfödd,
Han blef så hänförd, att han öfvergaf

Den ädla bana, han så skönt begynt,
Och trädde fram som Demokrat — i Danmark.
Då lefde Bernstorf än: och intet folk
Njöt större frihet, fast dess Konung bar
En envåldsspira. Intet band var lagdt
På tankens Vingar, eller på de blad,



16

I hvilka sanningen höll fram sin spegel,
Att fatta tidens bild i det han for.
»'Dock hvad är friheten, när hon blott skänks
Af en regering, som i dag är vis
Och huld och rättvis, och tvertom i morgon ?"

Så Fjellman skrefj och gaf ut skrift på skrift
Af en så vådlig art, att han till slut
Sjelf dömde sig till landsflykt på en tid:
Sen Bkrnstorf i ett bref, med vänlig varning,
Till honom sändt en vexel på Paris,

Han for; och framför honom flög en bild
Af Friheten, så skön, som skulle himlen
Till jorden sändt, i mensklig skepnad, en

Af de idéer, Plato såg der ofvan
I ljuset, sväfva, såsom barnet ser,
Med rop af fröjd, en dans af gyldne solgrand.
Han for med tjusning, fast hans tålamod

«•

På vägen pröfvades af Tyska åkdon
Och Franska Emigranter. Hvar han köfti,
Fann han en svärm af dessa arma bin,
Som utan vise från sin kupa rymt,
Och irrande omkring med brutna gaddar,
Blott i sin surrning funno tröst änntt,
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Blott i sin surrning funno tröst ännu,
Ocb hvar de fingo, satte sig att suga.

VidRhen, hvad skådespel höll Fjellman qvar!
Hvad sällsam taflan på dess sköna stränder
Af kriget och naturen! Begge der
Sin storhet viste. Vinbekrönta berg
I flodens spegel möttes af de gap,
Der döden bor, med blixt och dunder väpnad 5
Och i en dal, lik en hesperisk trädgård,
Kroater stodo, röde, i gevär,

Och öfver strömmen på de Franska sågo
Med dyster hemskhet i sitt vilda trots.

Här, på ruinen af ett foergslott, sitter
En Österrikisk förpost, vid en ek,
Som lefver än sen trettiåra kriget,
Och gömmer märken efter Svenska skott j
Oeh der en Fransk sig smyger glad och skälmsk
I ett kapell, och ställer sig för bilden,
Då, för att tillbe der, en liten täck
Landtflicka kommer, lägger ner sin korg
Med ägg, bekransad med spenat och sallat,
Och då hon lyfter händren till en bön
Och böjer knäna, med förskräckelse
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Ser bilden lefva, — ser den till en rask
Soldat förbytt, oeh af hans armar fången
En -väldig kyss af hans mustacher får.

Allt detta såg man från Johanmsherg.
En Tysk, som nyss med Fjellman slöt en strid
Om Frankrikes och Tysklands nya ljus,
Om Kants och Mirabeaus förtjenst af verlden,
(Hans namn var Moritz och hans hembygd Pfalz)
Bod honom dit, att fä af Tyskens art

Den rätta smaken i det bästa Rhenvin.
Då han dit steg på gröna berget upp,
Ett berg af drufvor, tyckte han sig känna
I sjelfva luften der en doft af vin.
En andlig man (ty slottet som förut
Ett kloster varit, hörde med sin vingård
En biskop till) dem vänligt tog emot.

Med vinets ande mesi bekant torhända,
Han förde dem i källarn. »En Tartar»!
Utropte Fjellman, häpen för dess rymd.
"Nej, ett Elysium, fullt med Lethens källor»,
Föll Tysken in, och pekte på en mängd

Oxhufvuden, och dem begynte räkna,
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Men tröttnade, förrän han hälften hann.
Mer elyseiskt Nordbon fann likäl,
Hvad han besåg från en altan på slottet,
Af flodens majestät och landets skönhet,
Af rosengårdar, vexlande med vinberg,
Och stolta riddarslott bland gröna tjell.
Dit med en flaska af det äldsta vin
Den gode Patern kom, i uppsyn blid
Och rund och röd, lik månen då den uppgår ',

Och hällde i, och sjöng, af Fjellman svarad.
Patern.

Drick! det är Rhenskt, ochRhenskt af äkta slagel
Det ger dig mod, det ger dig merg.

Fjell man.

Och sen, att dricka det, der det är taget,
Vid Rhyen och på Johannisberg!

Patern.
Vår Biskop här har tusen åmar fulla,

Det kallar jag en prestkantin!
Fje 11man.

Får Fransman lukt deraf, hvad han skall tulla
Den fromma gubbens gamla vin! —

*'Hvad ser jag? Öppnar himmelen sin port",

Afbröt han sig och blickade åt skyn.
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Ach! stiger du i synlig skepnad ned,
O Frihet, på den strand, der jag dig söker 2
Trefärgad svajar der bland ljusa moln
Din segerfana. Kom och lyft mig hän,
Och för mig i din char ibland de fria»'.
Aérostaten lydde ej hans rop,
Och om den lydt, han skulle funnit der
Ej den gudomliga gestalt, han drömde.

Ej med ett oid af himmelens, men väl
Af Frankrikes Geniecorps, en figur,
Som mörk och mager, hukande att speja
Med teleskopen, syntes lik ett z.
"Tänk"! ropte Moritz, "om en skälmsk zephir
Di ef hit det Franska vädertyg, till mål
För Tyska kulor"! Som han talte detta,
Sönk den på andra sidan Rhen. Och nu
Ett glas för Tiden, och den höga flygt,
Dess fria Ands tagit, Fjellman höjde.
Men Moritz sade: "Om den styras kunde,
Mer än det luftskepp, som är dess symbol"!
Ett larmskott hördes innan kort, och blek
Sprang Patern ner, och hörde folket ropa:
"Ve oss! de Franske komma öfver floden".
De andra mellertid vid flaskan sjöngo:



21

Moritz.
Rhenskt vin är vin. Med stilla kraft det bjuder

Och Tysken lugn i striden står.
Champagne är skum: det fräser oclTclet sjuder,

Men Franska modet snart fö; går.

Fje llm an.

Hör du, hur korken flyger ut och smäller
Hos Fransman, att det här ger dån?

Se, ända hit, då han i glaset häller,
Hvad bubblor fräsa derifråu?

Mor it z.

I trötts af dem, och allt det Franska bruset,
Hvaraf hlott vatten blir till slut,

Sitt gamla vin, som domnar ej i ljuset,
Den trygge Tysken dricker ut,

Fje lim an.

Blott honofm Fransman det ej tar ur handent
Och får han en gång smak derpå,

Han tar ej vinet blott, men hela stranden
Med alla vinberg som der stå.
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Mo ritz.
Skål, fader Rhen! du Tyska floders förste!

Du skall försvara Herrmans land.

Fj e lim an.
Du son af Schweitz! ej slafve mer, än törste,

De som bebo din sköna strand.

JB e g g e.
Skål, fader Rhen! ej slafve mer, än törste,

De som bebo din sköna strand.

Så de förliktes i sin sång till slut.
I sjelfva verket äfven Moritz var
Af Franska frihetens idé, fast ej
Af hennes sätt att yttra sig, en vän.

I natten sedan, skön af månen* silfver
Och sommarns giönska, reste de tillsammans
Långs flodens krökningar, som än försvann,
Ån syntes åter, vidgad till en sjö,

Beströdd med holmar, hvilkas gröna kronor
Sin dunkla hild i vattnets spegel bröto.
Mot elfvens tysta lopp i nattens lugn,
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Hvad motsatts af det dån, som stridens dunder
I bergen gaf, och af den vakna oron
Hos landets folk, som lyssnade förskräckt,
Hvar vid sin port, och sporde af hvarann,
Hvad ingen vissle. Vid ett furstligt jagtslotfc
I en ofantlig skog, "se"! ropte Tysken:
"Här hvimlar vildbråd utaf alla slag,
Som fräter bondens säd och på hans gård
Sig tränger in, ostraffad; men om bonden
Ett rådjur, eller blott en hare fäller,
Så blir hans straff, att i ett tukthus, skild
Från barn och maka, tio år försmäkta.
Jag skulle derför, oss emellan sagdt,
Ej gråta, om Fransosen gjorde här
Ett kort besök, och skattade så väl
Jagtparkerne för våra små regenter,

Som källrarne för våra digra prester".

Den Norrske nu, ifrån sin resvän skild,
Ej utan saknad af det Tyska sinnets

Allvarlighet och djup, ehur förtjust
Af sin Fransyska drömbild, ställde sig
Vid svängbron öfver Rhen. Der, midt på strömmen
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Likt ett ofantligt vattendjur, hon låg,
Och sträckte ut sin högra arm, och grep

Frän Tyska stranden honom och hans sällskap y

Och i ett ögonblick dem kastade
I Republikens famn. En stad af tält,
En borg af vagnar, hästar och kanoner,
Med allt hvad brokigt i ett läger hvimlar,
Nu väckte hans beundran. Mest likväl
Var han förvånad och förtjust, att se

Den tappra, stolta, segerrika hären
Af »nga söner, som ej unge blott,
Men späde, redan gjort så stora saker.
"Hvad spenslig växt! Hvad oansenlig kropp!
Men hvilken själ i dessa bruna ögon!
O frihet! du ger kraft som du ger mod"!

Vid detta utrop honom en af dem
I armen tog, och sade, höfligt dock:
"Till Commendanten". Äfven denne var

Blott yngling än, men krönt med mån-gen lager.
Det höga lugnet i hans ädla uppsyn,
Då han vår Norrman sporde om hans pass,
Stack af emot det vilda ögonkastet
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Hvarmed detrycktes ur hans hand af Skrifvarn.
Den röda mössan satt väl icke mer

Uppå hans hufvud, men han bar ännu

I sina ögon terrorismens färg.
De voro prydda med en blodröd bräm,
Och greto ständigt, ej af ömhet dock;
Ty mera grym är ej en tigers blick.

Ej utan obehag, att det behöfdes,
Tog Fjellman af hans hand emot det kort,
Som honom säkerhet bland Frankrikes
Republikaner gaf. Men med förtjusning
Han tryckte i sin hand med bor gar tecknet,
Och tydde ut dess färger. I den hvita
Upplysningens, rättvisans i den blå,
Och i den röda segrens färg han fann,
Och med triumph dem fäste på sin hatt.
"Liberté! liberté chérie"! Så,
I det han går, han gnolar ur den sång

Som, kring Europa flugen från Marseille,
För den Fransyska friheten en mängd
Förtjusta vänner allestädes vunnit.
Mött af en tropp, som den med full musik
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Af fulla hjertan sjöng, han stod betagen,
Och hörde blott och såg, och trodde sig
En af Tyrtsei hjeltesånger höra,
Och se af Spartas kämpaflockar en.

Sjelf tagande till slut, han stämde in
Af all sin själ: Aux armes citoyens!

En officer på honom såg, och smålog,
Och i ett sällskap på ett nära värdshus
Böd honom in. Der allt, hvad en Fiansos
Har lätt, och gladt, och vänligt, och behagligt,
Han fann forent med allt, hvad hos en fri
Medborgare är öppet, sannt och ärligt,
Och hos en hjelte af en enkel storhet.
Ty hjeltar voro der, och främst bland dem
Moreau, hvars namn omkring Europa då
Ännu ej flög, men högt i hären stod.
Sen Robespierre var fallen, trodde Fjellman
Nu mera allt, hvad mörkrets lömska magt,

Med alla afgrundens förskräckelser,
Bragt fram att ljusets stora seger hindra,
För alltid undanröjdt. Och då han här
I den Fransyska krigarn fann igen
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Hvad han i skolan läst om Grekelands
Och Roms heroer, trodde han det inre
Af Frankrike i stora samhällsdygder
Ej mindre likt den höga ålderdomen.

Den vackra drömmen satte sig med honom
I diligencen upp, och skylde öfver
Med sina vingar, hvad i friheten
Och jemlikheten sansculottiskt var,
Och ej blott syn, men nästan alla sinnen,
Besvära ville. Ty i vagnen fans
En liten republik, som var en bild
Utaf den stora. En ci-devant 'Marquis
Och ledamot i Parlamentet satt,
Ehuiu torr och smal, dock trängd i vrån
Utaf en diger slagtare, som höll
Sin ena arm i sidan framför honom,
Och med den andra gaf en knuff som oftast
Åt en föiåldrad man, som värdigt fyllt
I nationalförsamlingen sitt rum.

Derjemte stickord honom gaf en fru,
Som hon blef nämnd, fast hon var blott en frilla
Till en Conventets ledamot, och ej
Blott "tala dolkar", men ock nyttja dem,
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Hon syntes kunna. Bredvid henne sköt
En mångelska sin korg med ruttna fikon
Ifrån sitt knä på hennes; och en storm
Bröt ut emellan dem af plumpa skällsord.

"Du är i Tyskland än, som nyss fått del
Utaf vår frihet", hviskade åt Fjellman,
Som redan vant sig vid det fria du,
En man med träskor och i trasig drägt,
Dock af ett skick, en städning, ett behag,
Som klädt en hofman. Också fann han sedas-n,

I sjelfva grofheten hos de Fransyska
En sällsam blandning af belefvenhet,
Då öfver Maas han for åt deras land.

På vägen till Cambray, en morgon tidigt,
Då han, på vagnen väntande, besåg
De rika fälten, drog en snÖhvit hydda,

Infattad i en häck af yppigt löfverk,
Ej blott hans ögon, men hans steg till sig.
Se, tänkte han, hvad friheten har gjort:
Nu äfven tjellen ha behag och trefnad,
Der utom slotten allt var armod förr.
En gråhårsman der slog för tredje gången



En frodig gräsvall. Efter honom gick,
Med räfsan i sin hand, en landtlig mö,
Hvars stolta växt ej skyldes af dess drägt;
Men hatten skylde ansigtet till hälften.
Så snart hon hört, att han en fremling var,
Sprang hon i trädgåln, och en drufva bröt
Och tvenne persikor, och på ett kålblad
Dem bar till honom. Lyftande sin blick
Från dem på henne, stod han stum af tjusning,
Att se i denna drägt en sådan skönhet.

En dylik öfverraskning honom händt
En gång förut. Af vårens hvita förstling,
Af dalens lilja och af andra små, •

Med färg af snön i Norrige födda blomster,
Han hade skapat sig en menlös bild
Utaf den lilja, skalderne besjunga,
Och sjungit sjelf om hennes blyga oskuld.
Men när han ändtligen fick henne se ,

Han stod förvånad öfver hennes höghet.
Den stolta växten och den rika pragten,
Som ren på afstånd skimrade ifrån
De gyldne spiror i de hvita kronor';
Och sjelfva hvitheten, som högre var

■»-w _g
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Än snöns på fjellen, som var mer än hvithet,
Var glans, dock ej narcissens lik, en glans
Af påströdt silfver, utan henne egen;
Och doften ej blott ljuf, men lik ett uttryck
Utaf en ädel själs upphöjda känsla;
Allt med ett ord hos henne annat var,
Än han sig föreställt. Till blomstrens drottning
Så majestätlig af naturen skapad
Hon honom syntes, framför rosen sjelf;
Fast dennas skönhet mer romantisk är,
Och mer för glädjen och behagen gjord.
Hvad han då kände, hvad han tänkte då,
De^ samma kände han och tänkte han
Nu, då han såg den underbara landtmön,
Såg hennes stolthet i sin enkla oskuld,
Och, hvad han icke såg, dock anade
Om hennes tankesätts och känslors höghet,
Oaktadt ringheten af hennes stånd.

"Medborgare! du har en härlig dotter.
Är hon din egen"? sporde han, sjelf brydd
Vid denna fråga. Gubben log och svarte:
''Är hon min dotter, så är hon min egen.
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En dotter har jag haft, och fått en dotter,
En engel himlen fick, och jag fick en".

Ej upplyst af hans ord, han såg på henne
Med ny förundran och en likhet fann
Med någon som han sett förut, men hvem?
Han fåfängt sporde sina strödda tankar.

Nu posthornsljudet honom tvang att gå,

Och in i vagnen, innan piskan smällde,
Med möda stigen, såg han sig omkring
Bland nya anleten, men säg dem knappt.
Blott hennes bild, som han derute sett,
Höll honom sällskap ända till Cambray,
Först i hans minne blott, sen i hans Album,

Då han den fäste der med några drag,
Fann han bestört ej mer igen det kort
Han fått af St. Julien. Dock Armands hus
Var icke 6vårt att finna i Cambray.
Der mottog honom med Fransyskt behag
En Fiu vid äldre år, men ännu vacker.
Ehuru vänlig ren förut och liflig,
Blef hon det trefall t mera, då han nämde

Gref St. Julien och bar hans helsning fram.
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"Ach", ropte hon, "i gamla, goda tiden -—»

Ni är väl ingen Jacobin, min Herre?
Så ser ni icke ut; och St. Julien
Till oss ej sändt en sådan, om den funnes,
Der ni är hemma". Fjellman gjorde blott
En liten bugning, icke utan rodnad.
"Ni är en fremling: derför säger jag
Ni och min Herre. Himlen vare lof!
Det kostar icke mer ens hufvud heller,
Att säga ni för du. Lebon är borta
Med sina bödlar och spioner. Ach!
Hvad gräslig, blodig tid vi öfverlefvat.
De reste håren på ert hufvud, Herre,
Om jag beskref, hvad fasor jag har sett,
Hvad menskoslagtning! Värre, än han sjelf,
Var hans mätress. Hon ville anses skön,
Och föreställde i Förnuftets tempel
Gudinnan, som man tillbad der. Hon var

Ett slemt förnuft, med allt sitt smink och bjefs.
»Hur många hufvun gör vår skörd i dag"?
Så sporde hon sin man vid middagsbordet,
Om hon ej sjelf på den balkong, han byggt
At sig vid guillotinen, stått och räknat,
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Som när en matmor räknar in kålhufvun.
Det namnet gaf hon sjelf de arma offren |k
Och såg ej sällan på spektaklet tit

Till nästa blodbad några af sitt kön,
Som med sin fägring hennes afcnd väckte»
Så fäste hqn sin mordblick på Jriie."

"Julie af St. Julien?" utropte Fjellman
Med rörelse af skräck. »Blef hon ett offer?5'

Hans ögon sporde så, fast frågan ej
Kom fram i ord ifrån hans bleka läppar»

Olyckligtvis förmådde henne jag,
Fullföljde Frun att på theatern se
(Hvad ser man icke der i denna tid?)
Vår gode Etkebiskop Fenelon.
I Kyrkan får jag icke mer betrakta
Hans sköna, ädla, himmelskt rena bild,
Som, fast ej Påfven honom gjort till helgon ,

Mitt hjerta lyfte i en högre verld.
Hans namn välsignas än i alla hjertan|
Och som ett helgerån det sörjs och afskys,
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Att med hans bild också hans stoft af dem,
Som allt hvad heligt är förstört och skändat,
Är vräkt ifrån hans giift, nian vet ej hvart.'*

JMag vet det nu. Jag gjort en lycklig upptäckt,
Följ mig att se den;" ropte hennes man,
I det han trädde in. Ehuru glad
Att få af St. Julien en saknad helsning,
Blott på sitt fynd han tänkte, blott om det
Han talte, så att Fjellman med den fråga,
Som honom låg på hjcrtat om Julie,
Ej kunde falla in, då han dem följde.

Lik en ofantlig klippa, hög och kupig,
Domkyrkan stod, och i en pyramid
Af genombrutet verk, der dagens ljus
Igenomsken, som i en himmelsk lykta,
Symboliskt lyfte opp till skyn sitt torn.
Dock med än mer högtidligt majestät
Det inre väckte häpenhet och andakt;
Fast det var nu, då otron, mer än nöden,
Af templen lador gjort, med halm och hö



35

Till hälften uppfyldt; och dess djupa tystnad
Af ingen messa bröts och ingen sång,
Om ej af foglar, som der sökte frön.
Insläppte af de spår, dem pojkars taflan,
Att med sitt stenkast hinna högsta rulan,
I fönstret lemnat af ett öfverdåd,
Som ej var deras blott, men sjclfva tidens.
Dock i Cambray var otron blott ett påhäng,
En lånad skylt, ett dagens språk hos någia.
De fleste sörjde sin förstörda gudstjenst
Och höllo söndag i sitt hjerta än.

"Ej religionen blott, så talte Armand,
Men friheten, den sanna, ljusets dotter,
Är skyldig Fenelon odödlig tack.
När Henriks sonson, krönt med segrens lager,
Satt lik en halfgud på sin envåldsthron,
Och sade: Fosterlandet, det är jag?
Och af jsitt eget samvete förföljd,
Med samvetstvång förföljde och fördref
En half miljon af trogna undersäter;
Upphöjde han sin rost, allena han,
Och talte ut två stora sanningar:
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Den ena att ej folket skapadt är
För Konungen, men Konungen för folket;
Den andra, att hvad Gud fördrar i tiden,
Det böra ock hans tjenare fördraga,
Tills skördens stund är inne, då han sjelf
Ogräset skiljer från den goda säden.
Der har ni Fcnelon i tvenne drog.
Si höll han fram i staten, som i kyrkan,
En spegel för Regenten; och deri
Han äfven folket lärde se sin rätt.
Hans Telemak ej blott i Frankrike,
Men i Europa, alla unga sinnen

Har t just för frihet, och dess vilkor, dygd.
Han var en härold för vår nya tid
För hvad den borde vara, hvad jag hoppas
Att den skall bli, då den förslår sig sjelf.
Med Rousseau och Voltaire i Pantheon
Förtjente han ett rum: och det är här,
På delta sätt, hans dyra stoft förvaras.'»

Na bakom halmen i en dammig vrå,
Bland stycken af en dopfunt och ett altar
Och helgonbilder med en bruten arm,
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Han viste kistan, som var lyckligtvis
Oskadad än. "Jag tar den i min vård'»
Fullföljde han, "och undan otrons nit,
Som ej i grymhet vantron efterger,
Jag vill den gömma till en bättre tid."

"Den bättre tiden är ju redan kommen!"
Utlät sig Fjellman. "Ur ett blodrödt moln
Framträder dagen, lugn och himmelsblå.'?

"Jag tror ej förr på någon bättre tid,'*
Var Armands svar, "än friheten, sig sjelf
Förstående, förliks medlen regering,
Som har sin helgd af Gud, och är en bild
Af hans regering, verkande som den
Med omotståndlig kraft till sina mål,
Men lemnande likväl åt hvar och en

Sin egen krets, sin egen handling fri.
Tag solen bort: hvad blir planetsystemet?
Hvad är ett rike utan en som styr?

Jag talar ej för envåld. Skaparn sjelf
Begär ej lydnad för sin allmagts hud,



38

Men för den lag, som veildens ordning gör.

Ken såsom denna voie utan Gud
Ett tomt begrepp, ett ord, en formel blott:
Så är den lag, som statens ordning gör,
En hokstaf endast utan en rrgent.

I honom har den an la, har den lif.
En Gud, en Konung! är mitt tankespråk,'*

""Det var ock mitt, då jag i Fjellens bygd,
Bland örnens ungar uppfödd, fri som de,
Mig föreställde i en Konung allt
Hvad högt och stort och ädelt är på jorden,
Liksom i Gud allt hvad i himmelen
Och alla himlars himlar ypperst är.
Men när jag trädde fram för Kungathronen,
För att en halfgud se, och såg — en galning.
Ni vet" —

"Ja,'* inföll Armand, »och jag mins
Också, hvad Englanda Georg var en tid.
Men fast han rasade, så styrde dock
Britanniens Konung, som ej sjukna kan,
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Ej åldras eller dö; och styrde så,
Att intet land var bättre styrdt —

"Ni tror,"
Tog Fjellman vid, "att som på allaren
Man ställer bilder och tillbeder dem:
Man ock på thronen sätta kan en docka,
I purpur klädd, med krona på sitt hufvud
Och spira i sin hand, och låta sig
Af den regeras?" ■

"Icke är det bilden j

Tog Armand åter, utan hvad den tyder,
Det heliga bakom den, som får dyrkan
Af katholiken, ja, af vilden sjelf.
Så är det ock i Konungen ej hans
Gestalt man hyllar, utan majestätet,
Det majestät, rättvisan har af Gud.
År han en man af stora egenskaper:
Så sammansmälter glansen af hans namn

Med purpurns helga glans." —

Men då det ejj



Inträffar alltid, och ty värr! blott sällan,
Invände Fjellman, då han en tyrann

År stundom, oftare en narr, en fåne:
Så står ju hans personlighet i strid
Med majestätet. Är då icke säkrast,
Att magten stannar der den har sitt ursprung?
Om thronen stod på egen evig grund,
Af Gud sjelf lagd: hvad kunde störta den?
Nu kan den falla, och har fallit härj
Men riket står. Det visar ju en magt,

Som högre är än Konungens, hos folket»

Ack! Herre, föll Fru Armand in i talet,
Ni har ej sett, som vi, hvad folket är,
När d°t får magt. Släpp elden lös i staden:
Han blir en Herre, som ej aktar er,
Hur mycket än ni trumla må oeh klämta.

Jag menar ej med folket, sade Fjellman,
En flock af mångelskor och kannibaler.
Der öfverhet ej fins, fins ej ett folkj
Men folket sjelft skall ge sig öfverhet.

$o «*■■
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Så gör det Franska nu. Fem öfver sig
Det lyfter, valda ur dess eget sköte,
Och dem bekläder med sitt majestät;
Ty såsom verlden blott en spegel är
Af Skaparns majestät: så är tvertom

Den eller de, som i ett land regera,
Ett solglas blott, som samlar i en punkt
De spridda strålarne af folkets magt.

Fem j med ett ord, för republiken stå;
Och se, fem fingrar göra ju en hand,
Som rodret fatta kan och kan det hålla.
Så skall er frihet, sen hon rasat ut,
Bli lugn och skön, bli som hon bildas plär,
Och som hon är på fältet, der hon står

Med hjelm och sköld, lik Pallas, stolt i striden."

"Jag tror ej,» sade Armand, "hydrans hufvun,
Om de än smyckas med en fjäderhatt,
I stället för den blodigt röda mössan.
De äta upp hvarandra, om ej oss.
Hvad majestät och hvilken annan magt,
Än armarnas och vapnens, är hos folket,
Föran det får en lag med en regering,
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Förstår jag ej. Jag tror att Staten är
En kropp, som lefver, växer, vecklas ut;
Men intet lefver, utan alt deri
En ande är, som bildar sjelf sin form.
Om själen eller kroppen är förut,
Syns mig en fåfäng strid, då kroppen ej
Kan lefva utan själ och själen ej
Kan verka utan kropp. En ande fins
Också i Frankrike ännu, som gör

Att det ej upplöst är, ehur förvirradt.
Och sina fiender det har att tacka
För den. Och det är segren. Det är hon,
Som håller riket upp, fast thronen fallit;
Men skall det stå i fred, liksom i krig:
Så måste svärdet i en hjeltes hand,
Som ej är kommen än, men komma skall,
Af folkets röst förvandlas till en spira.
Jag önskar ej Tarquinierna igen;
Men sedan Maiius och SyIla rasat,
Jag väntar Caesar.

"Hvad!' J utrople Fjellman
"Är republiken så föråldrad ren?
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Caesarer ute och Catoner hemma
I hennes hjeltar jag mig föreställt.
Dock finner jag* alt Frankrike behöfver,
Hvad hon ej äger än, en Washington.'*

*Han frälste icke oss," invände Armand.
"Hans borgerliga enfald skulle ej
Anstå ett folk, som mins ännu med stolthet
Sin ädle Henriks konungsliga dygd,
Och pragten af det hof, kring Ludvig lyste.
Amerika är nytt. Der växa upp
Samhällen, såsom förr i Grekeland
Och långs med stränderna af Medelhafvet.
Europa, fast hon än vill heta jungfru,
För gammal är att dansa med de unga.
Förleds hon dertill, ej af Frankrikes
Exempel varnad, hon det ångra skall.
Man gör ej stater, som man qvarnar gör.
Dock äfven desse fordra ju en ström
Af vattenJeller luft, som ingen konsi;

Frambringa kan, hur sinrikt hon dem bygger.
Tid och natur ett rike bilda ut,
Och på ett år uppfostras ej ett folk.
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Men då en stat sig rotat, då dess stam,
I stormen stadgad, rundat har sin krona:
Ve! den som rusar med en yxa dit,
Och fäller på en dag ett verk af sekler.f

"Men allt föråldras," sade Fjellman åter,
"Och det som murknar, måste huggas bort,
Att rum må lemnas åt det friska nya.'»

"Dock ger det gamla, som får stå i fred,
Tills det förfaller af sig sjelft, en näring
Åt det som växer i dess ställe upp.
Att det försvinner, som förvissnadt är,
Naturen sörjer sjelf:'' var Armands ord.

s'Ja, i naturen," Fjellman gaf till svar:
"Men i ett menskligt samfund handla menskor,
Och måste sjelfve undanrödja det,
Som icke duger mer, och skapa nytt.
Och sker det ej i tid med stilla sans,
Så sker det plötsligt med ett raseri,
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Som allt förstör, det friska med det vissna,
Det heliga som är från himlen kommet,
Med det som synd och dårskap lagt dertill."

En blick omkring sig i det öde templet
De kastade härvid, och gingo tyste

Förbi ett altar, der elt crucifix
Låg upp och nervändt. Att det vända om,
Fru Armand sträckte ut sin hand. Då flög
En fogel derifrån åt hvalfvet opp,
Och i ett fönster satte sig, och sjöng.

"Hor!" sade hon, "hur glad han helsar ljuset
Och lofvar oss med det en bättre tid.
Men sen J, hvarifrån det ljuset kommer?'*

"Om det fick komma i sin renhet ner,
Ej stängdt, ej brutit af ett färgadt glas."*
Utlät sig Fjellman. — "Hvad profetisk syn!"
Skrek hon igen,oeh lyfte hand och ögon
Åt den i fönstret målade historien,
Som föreställde Davids strid med Goliath.
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"Den visar oss, hur religionen segrar.
Af hennes slunga träffad!;, ligger der
Jacobinismens gräseliga hufvud.'»

"En herde blott var David," sade Fjellman,
"Och steg på thronen med sitt mod, sin dygd,
Då Saul föll. Så står det nya upp,
När ej det gamla längre har bestånd.
Var Saul smord: så blef ock David det.
All ratt, all sanning har sin helgd af Gud."

"Ach! om en David bland oss stode upp:
Hvem ville ej så väl hvad Saul brutit,
Som Goliaths vilda öfvermod förgäta?"

Vid dessa ord af Armand, gingo de
Ur templet ut, då Fjellman ställde fram
Sin dröjda fråga: ''St. Julien mig böd
Att honom bringa om sin dotters öde
En fruktad visshet. Hur den är bedröflig,
Min Fru, ni redan låtit mig förstå.
Säg mig, jag ber, att jag må säga det
Åt hennes Far, hvad himmelskt trösteord
Hon honom sände, då hon gick till döden."



47
Tvehogsne sågo på hvarann de tu.

"Förlåt mig!" sade Armand, "har ni ej
Till oss af Grcfven något skrifvit ord?"
"Jsg hade ett," gaf Fjellman brydd till svar
Och slog sitt album opp. "Här lig det än,
Då denna bild af sällhetcn i hyddan,
Nu mera känd i Frankrike också,
Jag skulle teckna, som ett skönt bevis,
Hur genom friheten nu redan landet,
Oaktadt stormens raseri, uppblomstrar.'»

"Rätt täckt! rätt artigt!" yttrade Fru Armand.
"Det är ett litet landskap af det slag,
Som man är glad att genast öfverse,
Och der man ville lefva, ville dö.
Jag tror den gubben med sin vackra dotter
Rätt lycklig, endast han, som står vid vägen,

Och ser på dem, är ingen Jacobin.
Då komme ormen in i Paradiset."

Med plötslig rodnad, ty det var han sjelf,
Slog tecknarn bladet om, och viste dem
En mera tydlig bild af Räfsarbnan.
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"Hvad!" ropte Frun, "är denna stolta växt

Och dessa ädla drag ej hennes?" •— "Ja,
Och äfven stället känner jag igen:»
Tillade hennes man. Däck syntes han
Bestört sig hejda, och en hemlig vink
Ge åt sin maka. Fjellman mellertid
Vid deras utrop ställde för sin tanke
Den vackra landtmön bredvid St. Juhen,
Och nu förstod, att det hans likhet var,
Som honom dunkelt mött i hennes uppsyn.

Vid denna upptäckt var hans första känsla
Blott glädje, glädje öfver hennes frälsning
Och fadrens sälfhet, och sin egen lycka
'Att sådant glädjebud åt honom ge.
Dock blef den snart med hemlig oro blandad.
Den sköna flickan hade tändt hans hjerta,
Som blott för frihet klappade förut.
Att dem förena bägge i en kärlek,
Han redan gjort en plan. Jag blir en Fransk
Medborgare för alltid, tänkte han,
Och gör med penna eller svärd min lycka,
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Som hon skall kröna med sin vackra hand.
Nu föll om intet hela denna plan.

Af Armand buden i hans hus, han der
Blef införd i ett rum, för hvilket Frun,
Då hon blott nyckeln dertill såg, förskräcktes,
Liksom det varit den som Raoul *) gaf
Till blodbcstänkta kammarn åt sin maka.
"Förlåt! jag lemnar er ett ögonblick
Allena," sade Armand! "Mcllertid
Kan ni betrakta dessa tidens bilder."

Han gick, och Fjellman såg der i en rad
Af grymma taflor allt hvad vederstyggligt
Det blinda folket, och de tigermenskor,
Som i dess spets sig ställde fram, föröfvat.
Fast han det läst i tidens blad förut
Med sorg och afsky, hade dock hans nit-
För friheten det glömt. Om han det mindes,
Så sade han, för-att sitt hjerta lugna:
En kraftfull målning starka skuggor har.
Men nu, att se på en gång denna samling

*) Blåskägg.
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Af brott och fasor, gaf hans själ en skakning,
Som rörde upp allt hvad der känsligt fanns,
Dock ej hans mod och ej hans hopp slog ned.

"Hvad! midt i ljuset, vid den högsta flygt
Af tidens Genius, i det land, der lifvet
Åt konsten och behagen skönast log,
Då med förtjusning och beundran dit
Europa såg, på Friheten, som steg

Ur tänkarens tribun för thronen fram,
Och talte ut ej blott nationens fordran,
Men hela mensklighetens stora sak:
I sådan tid, beredd af seklers hopp,
Begingos dessa midnattliga missdåd!
En afgrundsande reser sig, att allt
Hvad högst och ädlast görs af menskor, ja,
Guds eget verk befläcka och förderfva.
Dock alltid står, om det än syns förloradt,
Det sanna och det goda qvar, i frön
Åtminstone, till skörd för andra tider.'»

Med denna tanke gick han lugnad dän,
Och blef förtjust att i ett annat rum

En annan sida se af tiden framställd.
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Han såg der icke blott hvad stort och skönt
På stridens fält för frihelen var utfördt,
Men hvad dess sanna vänner hemma vågat

Mot det förtryck som lånte hennes namn.
Han såg der äfven föreställd en mängd
Romantiskt sköna händelser oeh drag
Af enskilt dygd, som öfvergå all tro.

Till slut en qvinnobild hans ögon fäste.

Ett mera innerligt, på en gång mildt
Och eldigt uttryck af en himmelsk fromhet
Han alldrig sett förut. Så ville han

En Catharina, som förlofvar sig
Med Christus, måla, eller, om hon funnits.
En syster af Johannes, honom lik.
vDen rena själ, som bor i dessa ögon,
Ser himlen öppen, ja, till uppflygt dit,
Mött af dess ljus, hon redan vingen lyfter."
Vid dessa ord en tår betog hans blick;
Men när den fallit af, och han såg ner
På underskriften, hvad bedröflig upptäckt!
Julie af St. Julien han läste der,
Samt år och dag, då hon till döden gått.
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Blott harm och sorg uppfyllde nu hans hjerta,
Och intet rum fick der den glada tanken,
Att, di den skönhet, honom ljust vid hyddan,
Ej var Julie, hans kärlek intet hinder
Af hennes börd behöfde frukta mer.

Förgätande sig sjelf, han tänkte blott
På hennes hårda öde. På en gång

Hon miste allt, hvad lyckan henne skänkt,
Och blef en fiemling i sin egen bygd,
Der hennes hem, med slott och park och ägor,
Ett grefligt gods, försvann som för ett trollslag,
Och mer än faderlös, hon gret ej endast
Sin egen saknad af en faders hand,
Men ock hans saknad af sin dotters stöd.
Och nu, då i hans famn hon kunde fly,
Fins hon ej mer, ett blodigt offer vorden!
O Molochs offer! Hvad Sataniskt sinne
Hos dem, som kunde se på detta hufvud
Af sådan oskuld, sådan himmelsk skönhet,
Och lägga det uppå en stupstock ner!

I det han så utropte framför bilden,
Steg in i rummet, ej bemärkt af honom,
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Ett fruntimmer, som i sin höjda hand
Höll fram ett blad och skulle öppna munnen.

Men då hans tjusning och dess föremål

Hon varse blef, hon stannade och teg;

Och tårar, andaktens och kärlekens
Och tacksamhetens heligaste tårar

1 hennes stora svarta ögon glänste,
Då hon dem lyfte åt den sköna bilden.
Emellertid föll hennes egen bild

Ej mindre skön, fast ej så öfverjordisk,
Ifrån en spegel, som vid sidan hängde,
1 Fjellmans ögon. Häpen trodde han

Sig än en tafla se, och hvilken tafla!
Hon lefde der, hon som hans hjerta vunnit.

Ja, det var hon, som då han vände sig,
Stod fram och sade: "Är det intet ni,
Som tappat detta blad? Ach! tillåt mig

Att fråga om ni känner den det skrifvit?"

"Ja,»* svarte Fjellman, "i min egen hand
Det lemnades af Grefve St. Julien."
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"Han lefver! prisad vare Gud; men hvar?

Och huru? Säg mig. Ach! på tvenne år,
H\ad grymma år! jag intet hört af honom."

Han skulle svara, då Fru Armand kom
Och Rose Clement, så kallade hon henne,
Med glädjerop i sina armar slöt.
Se dessa bägge, sade hon, och viste
På henne och på bilden af Julie.
Om ni dem sett tillsammans, hvilket par
Af änglavänner! Jag dem båda kännt
Från deras späda år, från det de föddes.
I samma vagga och vid samma bröst,
Jag såg dem småle åt hvarann och jollra,
Och sammanfläta sina späda fingrar;
Ty Roses mor var amma åt dem bägge;
Och när hon dödde, hade bägge dock
En mor ännu i modren till Julie.
En sådan jem'ikhct, som föds af kärlek,
Är ädel i sin grund och har bestånd.
Den vill jag prisa, ej den Jaeobinska,
Som är ett orent foster blott af afund,
Och lika uslingar af alla gör.
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Men Grefvens dotter lyfte upp sin vån

1 bredd med sig till samma dygd och sällhet.
Jag såg dem fostras upp, som tvenne systrar,

Naiva, öppna, barnsligt kära båda,
Ehur de väckte, ren som barrt, en viss
Högtidlig känsla, som de barn i taflan,
Dem Christus kallar fram att dem välsigna.
Mer af en engei hade dock den ena;
Den andra åter, då hon växte upp,
Var i sin ställning mera lik en nymph,
En af Dianas nympher, på en gång

Stolt och naiv. Jag ville likna dem
Vid nejlikan oeh eternellen här.
Till bägges minne satte jag de tvenne

I samma vas att famna om hvarann.
En eternell i himlen är hon nu,
Den arma Rose, jag skulle sagt Julie:
Se, namnet står der under hennes bild."

"Ach!" ropte hon, som med det funna bladet
Från landet kommit, och det höll ännu
I handen fast, som vore del en skatt.
»Ach! hvarför dölja sanningen nu mer,
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Sen faran är förbi? Om ock ännu

För små tyranner, sen den store föll,
Vi måste frukta: så behöfve vi

Ej misstio denna fremling, till oss sänd
Från St. Julien. Ja, utan detta blad
Jag skulle trott er uppsyn blott, min Herre!
I ögonblicket, då jag såg er stå,
Med målarns blick, så väl som med dess pensel,
Och af vår boning teckna den idyll,
Ni sedan viste mig; så tänkte jag:
Det är en vän af konsten och naturen;
Han söker inga offer. Alldrig satt

Den röda mössan på ett sådant hufvud.
Förut, hvar gång jag såg en obekant
Vid porten stanna, eller blott se in,
Med dröjda ögon under fortsatt färd,
Jag darrade af skräck. Jag är dock ej
Af de mest rädda i mitt svaga kön;
Men jag har uppväxt i en skräckfull tid;
Och när ni höra får, hvad slag mig träffat,
Ni mig förlåter, om jag bäfvar än.
Men, med ett ord, er åsyn gaf mig straxt,
Jag vet ej hvad Cör en förtrolig glädje,
Liksom jag anat, livad ni bar till mig
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För dyrbar helsning. Ach! ni vet ej sjelf,
Hur dyrbar — från min Far.

"Ni är Julie.''
Utropte Fjellman, som det fruktat redan.
''För St. Julien hvad glädjebud! Hvad hopp,
Hvad band, som fäster honom än vid verlden!
Och denna bild?"

"Är bilden af min vän,"
Var hennes svar, "af Rose, som med mitt namn
Och i mitt ställe gaf sig sjelf i döden.
Mig sökte man, jag var till offer dömd
Och skulle fängslas. Af en händelse
Var jag ej hemma, ej Fru Armand heller;
Men Rose Clement, från landet kommen nyss,
I rummet satt, då vakten trädde in.
När. hon förstod dess afsigt, sade hon:
Jag är Julie.af St. Julien. Hon gick,
Till döden förd. Ach! innan vi det visste,
Var hon ej dödlig mer. Då skrefs mitt namn
På hennes bild, och jag tog hennes an.

Näst honom, som var Gud och menska blef,
För att mig frälsa med sin död på korset,
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Jag henne skyldig är en tacksam kärlek,
Som ej af tiden mätes eller stängs.
Den lyfter mig från jorden redan nu
Och följer mig till himlen, för att der
I hennes famn min salighet fullkomna,
Och evig bli, som kärleken till Gud.

När hon det sagt, blef en högtidlig tystnad.
Ej hade hon, och ej de andra tvenne,
Ett jordiskt uttryck för sin höga känsla,
Då hennes blick förklarad upp åt skyn
Sig höjde, och med sig upplyfte deras.
Sen vände hon de andaktsdruckna ögon
Igen åt bilden af sin vän, och log.
Det var det leende af himmelsk kärlek,
Hvarmed en engel i en lägre sky,
Ser på en öfverengel, i en högre,
Då vid den Högstes thron de bägge tillbe.

Men ock på jorden hade hon ännu

Ett föremål som fäste hennes hjerta.
"Ach! sätt er här:" så ropte bon till Fjellmaa
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"Och säg mig om min Far allt hvad ni vet."
Det var ej mycket; ty han föga gifvit
Uppå den gamle emigranten akt,
Ehur han ofta honom mött bland träden
På vallarne, som omge Köpenhamn.
Med spetsmanchetter, pudradt hår och lackar
Han syntes honom lik en vålnad blott,
Som gick igen från en förfluten tid,
Hvars fördomar försvunnit med dess seder.
Doch hvad han visste, bredde han, så vidt
Han kunde, ut: förtjust att sitta der
Och hennes frågor från de söla läppar,
Ej blott med örat, men med ögat fånga,
Och hennes känsla, innan den i ord
Uttiyckte sig, i hennes ögon se.

Det röjdes i hans svar, att han ibland
Mer såg än hörde, och på dottren mer,
Än fadren tänkte. Äfven hennes tanke
På honom dröjde någon gång, och fann
Ej blott i det hon hörde, men i den,
Som det berättade, ett hemligt nöje.
Ja, kärleken till fadren gömde snart

En annan kärlek under sina vingar.
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Till slut, då han beskref, hur St. Julien
Till hennes möte sträckte sina armar
Åt himlen endast, dit han trodde ren

Att hon var lyft, och hoppades att snart
Sjelf komma få, utropte hon med sorg:
"Hvi kan jag ej till honom fly i Danmark."

"Hvad hindrar er?" föll Fjellman in med
ifver.

Och erböd sig till hennes tjenst på resan;
Och ställde fram för henne Nordens bild,
Ej som den tänkas plär i Söderlanden,
Med ständig is och björnar öfver allt,
Men som den glad, med gästfri vänlighet,
Åt fremlingen, som flyr ett stormigt haf,
I sina gröna skär en fristad bjuder.

"Jag följde er med glädje," svarte hon;
"Om det än vore, som vi tro, der borta

Ett chaos blott af frost och snö och dimmor.
En dotters pligt af ingen fruktan vet;
Och berg och haf ej stänga hennes kärlek.
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Men jag är bunden vid den ort, det hus.
Der ni mig funnit, af en högre pligt,
En högre kärlek, ja, som himlen högre
Än jorden är, och de förbindelser,
Rättvisan knyter, högre än naturens.
Jag har en Far att vårda också här."

"En Fai!" utropte Fjellman med bestörtning,
"Den lycklige, förstår jag, har en son,
Som, än mer lycklig, här ert hjerta fäster."

"Nej,'' svarte hon, "men hanten dotter haft,
Som han förloiat genom mig, och jag,
Då hon för min skull rycktes från hans sida,
Är honom skyldig hennes pligter nu,
Och skall så länge han på jorden fins,
Uppfylla i hans hus den plats, hon lemnat."

"Hvem af de två är mer beundran väid?"
Så föll Fru Armand in, i det hon slod
Ifråa sitt thébord opp. "Hon som sitt lif
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Gaf för sin v3n till spillo, eller denna,
Som dagligen för hennes far sig offrar,
Och då hon kunde de beqvjmligheter,
Hvari hon uppväxt, rjuta här med oss,
Försakar allt, och delar med den gamle,

Så väl hans arbete, som spis och boning?
Månn någon fins, bland dessa frihetens
Och jemlikhetens yppiga hjeltinnor,
I stånd till den uppoffring som hon gör,
Den i ett slott uppfödda Grefvedottren."

Blott öfver natten kunde Fru Armand
Förmå Julie att stanna i Cambray.
"Clement mig saknar," sade hon. "Ej blott
Mitt sällskap, men min vård han har af noden.
I går, ehur han slog sin äng ännu

Med liflig raskhet, röjdes i hans uppsyn,
Fast glad och vänlig som den alltid är,
Likväl en smärta, som han dölja ville.
Jag vet ej, om det var ett förebud
Till sjukdom, eller blott en själens oro.

Tor hända fruktar han, att mig förlora,
Sen detta bud är kommet från min Far.
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Hvad det än är: jag måste skynda dit,
Att honom bistå eller tillfredsställa."

I dessa ord fann Fjellman mot den sorgen,
Att skiljas från Julie, en hemlig tröst.
Han förde till Paris med sig det hopp,
Att döden snart det bandet skulle bryta,
Hvarmed hon fäst sig vid den gamles dagar.
Då, tänkte han, får jag till Köpenham
Bli hennes ledsven. Hvad han tänkte mer,
Var mörkt och obestämdt; ty utan gods,
Så väl som utan börd, ej hennes hand
Han kunde hoppas. Af sin lyckas fall
Blott mer förhöjd var hennes faders stolthet-.
Han sjelf för öfrigt af sitt tänkesätt,
Som frihetens och republikens vän,
Ej ens för henne ville offer göra.
Ej heller kunde af de fasors mängd,
Bland hvilka de stått upp, hvarom han nyss
I Armands hus blef så förskräckligt påmint,
Hans nit för dem mer kylas af, än allt,
Hvad rysligt skett i religionens namn,
Dess helgd och sanning i hans tanke störde.



64

En Pelegrim, som snart till filecca hinner,
Ej känner mer sitt hjerta slå af fröjd,
Än han, då förd allt närmare Paris
Han der sig tänkte republikens hjerta,
Som nu i lugn, sen krampen var förbi,
filed jcmna pulsslag, öfver hela kroppen
Det lif, det mod, den k_aft till siora verk
Som fria samfund cgnar, skulle sprida.

Van, att i bilder teckna icke blott
Det vackra, som han såg, men det han tänkte,
Nu, medan vagnen dröjde i Peronne,
Han i sitt album ritade ett tempel,
Och der af Friheten en hög gestalt.
Att. den blef lik Julie, var intet under:
Dock sjelf deröfver af förundran full,
Han kysste den, förtjust att samma bild
Hans dyrkans bägge föremal förente.
Och såsom hoppet följer kärleken,
Och sjelf ett barn, med honom gerna leker,
Och barnets lekar äro oftast dikler:
Så ställde det ånyo fram för Fjellman
Hans första drömbild, att Julie, iom Fransk
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Medborgarinna fästes vid hans hand
Och honom sjelf vid republiken fäste,
Tills äfven Danmark sina bojor bröt.
"Då far jag dit, som i triumph, med henne,
Och ropar: Se, hur Friheten är skön."

Med denna tjusning steg han upp igen
I diligencen. Efter honom kom
En frodig man med glädtig uppsyn dit,
Och med sin hand på pannan, sade torrt,
I det han log: "Det hänger vid mig än
Att känna åt, när jag tar af mig hatten,
Om hufvut sitter qvar. Det lärde mig
Min gode vän Lebon, när i Arias,
Der jag är bosatt, såsom i Cambray,
Han föreställde sjeifva majestätet.
Det är hos folket, veta vi, nu mer»
Till folket hör jag sjelf, en borgersmam
Dock han mig gjorde till aristokrat.
Den äran fingo bönder till och med,
Som ägde något. t Man behöfde ej
Det minsta göra eller tala, ja,
Ej tänka ens dertill. Han tänkte sjelf
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För oss, att vi ej voro äkta vänner

Af republiken, och beställde oss
Mecl de förnäma rum i torn och slott,
Och höll för sig och sina kreatur
Med våra borgerliga hus till godo.
En mängd af dem, han plundrat, dog af hunger
1 fängelsernas hålor, antingen
Hans guillotine, ehuru flink och färdig
Och alla dagar sysselsatt till middan
(Då fick den hvila för hans måltids skull),
Ej hann med alla; eller ej så många

Af folket borde dö i folkets åsyn
På samma plats med Grefvar och Marquiser.
Jag blef dock ärnad, utan att jag vet

For hvad förtjenst, till guillotinens heder.
Men dessförinnan var Lebon sjelf fallen;
Och till min egen dagliga förundran
Bär jag ännu mitt gamla gråa hufvud."

*'Vi må visst undra hvar och en, att vi,
Af all den mängd, som rundt om oss försvunnit,
Här sitta qvar ännu." Så med en suck
En Fru der sade: "Ach! det syntes oss,
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Som skulle lifvets höst med en orkan
På en gång kommit öfver hela slägtet,
Att rycka bort det gröna med det vissna.

Men nu det liknar sig till vår igen.
Ja, pris ske Gud! vi kunna hoppas åter.

Se folket der vid byarna, hur friskt
Och muntert det ser ut emot den tiden.
Der borta är en dans på gröna slätten.
Det är ej mer blott ca-ira som sjungs,
Ej Carmagnolen blott som dansas vildt.
Det är en dans ifrån min glada ungdom,
En helgdagsdans. Jag får berätta er

(Här är väl ingen Jacobin i vagnen),/"!
Att det i dag är ej blott Decadi,
Men Söndag. Folket är så gladt på landet,
När någon gång de bägge sammanträffa:
Då få de fira kyrkans helg tillika.
Snart hoppas vi en bättre tid också
För religionen. Redan här och der
En kyrka öppnad är och gudstjenst hållen.
Nu får man också klä sig, som man vill.
Förr var det brott att vara söndagsklädd.
Jag mins, det kom en sondag till Cambray



68

En liten landtman. Af sin fästmö följd,
Som henne skänkt ett ljusblått sidenband,
Hvarmed hon knöt sin lilla hatt om hakan :

Hon till sin gudmor gick, och barden klädning,
Hon af den hulda fått till faddcrgåfva.
Bäst hon på torget går, så gripa henne

Två grofva händer, och, hvad ingen tror,
Som sjelf ej sett, till hvad omensklig vildhet
Ett hyfsadt folk kan falla med en hast,
Hon kläddes af och släpades på gatan,

Ni kan förstå i hvad belägenhet,
Och kastades i häkte, och med henne
Den stackars gossen, som till hennes värn

Förgäfves nyttjat båda hand och tunga.
Lebon stod sjelf och såg derpå, och log.
Sen dömde han den iaska ynglingen,
Som vågat sätta sig mot hans drabant,
För brott mot folkets majestät, till döden.
Dock bjöd han henne, att hans lif få köpa;
Men priset var så skändligt, väckte så
Den rena flickans harm, att hennes svar
Beredde henne sjelf en önskad död.
En annan gång tyrannen vann sin afsigt
Med en förtvinad maka, som till offer
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Åt bestien sig gaf för mannens frälsning.

Dock höll han ieke ord. Förnedrad sjelf,
Hon såg sin man afrättas, och blef galen."

"Och detta vilddjur har ju varit prest"
Skrek någon, "eller munk. Ty värr! det ges
Två slag af andeliga, som af anda:
En himmelsk anda cch en infernalisk."

'"En munk hos er och en aktör hos oss
Tyranniserte," sade en, hvars mål
Och anletsdrag mer sydligt ursprung röjde.
"Ej i Marocco, ej i Dahomey
Är värre envåld; och vi hette fria.
Om frihet sjöngs för oss, om frihet talte
Med samma ståt i åtbörder och ljud,
Som när han stod på scenen, Coliot d'Herbois.
Det var ock nu blott en theaterscen:
Ty då den slöts, han utan lag och dom
Lät plundra, binda, döda, hvem han ville.
Allt hvad det Norra Frankrike har utstått,

Ebur förskräckligt, är dock stycken blott
Emot de massor af förödelse
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Och menskoslagtning -skjutningoch -fördränkning,
Som öfvergått det Södra och det Vestra.
Jag nämner blott Lion, min arma hembygd.
En stad, som vinns af fienden med storm,
Förstörs ej så, och alldrig har en hord
Barbarer så misshandlat dem de kufvat.
Jag har ej hjerta att beskrifva det;
Ej heller ni att höra sådan jemmer.
Ett drag är nog, att visa hela taflan.
Sen staden lemnat sig på ett beting
Som genast bröts (ty hvad är ed och tro

För dem som afklädt sig all mensklighet?),
Blef guillotinen lik en segerbåge
Ställd på ett torg, dock ej på ett allenast,

Ehur vid den det gräfdes djupa diken
För blodens aflopp, måste den likväl
Tre gånger flyttas för den öfversvämning,
Den röda floden gjorde rundt omkring.
Dock var ej Collot nöjd med detta blodbad,
Ej nöjd att en i sönder slagtad blef.
Nej, hela skaror fälldes på en gång
Med skott, drufhagels skott, hvarvid en mängd
Blott sårades och länge pinte lågo.
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Af rärskiidt lidande se här ett prof.
Af bomber var förstördt det hus, som böd
De sjuka och de fattiga en tillflykt.
En man af hjerta och förmögenhet
Erböd sig, att uppbygga det igen
På sin bekostnad. Detta ädelmod
Bief gjordt till brott, och han till döden dömd.
Hans maka, som var mor för tie barn,
Och nu det elfte åt hans kärlek bar,
För Collots fötter föll och bad om nåd.
Förgäfves. Mannen rycks ur hennes famn
Och vräks på bödelskärran. Som en bild
Orörlig, först en stund, hon efter den

Med vilda ögon ser; men springer sedan
Med spridda hår och armarna i luften,
Och stiger upp på guillotinens trappa.
I samma ögonblick hans hufvud faller:
Hon med hans blod bestänks och dör i barnsnöd.
Hvad hon af kärlek gjorde sjelf, det blef
Ett straff för flera utaf hennes kön,
Som till tyrannen vågat tränga s'g,
Och för ett dyrbart lif sin fö; bön fälla.
Med den, de bådo för, han lät dem föras
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Och bindas fast vid guillotinens påle,
D^r skulle de i flera timmar stå

Och först en mängd af andra se förblöda,
I väntan af den stund, då de förnummo
Att bilan föll uppå det kära hufvud,
Då bfodcn af en bror, en man, en far
Dem öfversköljde. I en sådan skepnad
De släpptes hem, att öfver all sin lifstid
Utbreda qvalen och förskräckelsen
Af dessa stunder, då de kände allt
Hvad lifvet har bedröfligt, döden bittert
Och helvetet förskräckligt,"

Stumt af fasa
Satt hela sällskapet ett par minuter.
»Ja, helvetet blef upp på jorden lyft
Och djcflar trädde fram i mcnskoskepnad,"
Utbrast till slut en blek o,eh svartklädd man.

Uam. drrgt var sorgdrägt öfver Franska riket,
Som med sin Konung syntes honoro dödt»
I frihetskampen, «i den. först begyntes,
Sjelf full af nit, U'i af dess grymma utgång
Si djupt förkrossa l blef, att hans förstånd
Föi.yiaadt syntes vissa ögonblick»
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"Ja," for han fort, "blott som ett verk af Guds
Och menskors fiende den grymma gåtan

Af terrorismen jag förklara kan.
Philosophien så väl som religionen
Hans afsky är; ty fast hans lif och lust
Är att få grina öfver de skandaler,
Han ställer till i skolan, som i kyrkan;
Så finner han likväl, att från dem båda-.
Går ljuset ut, och ljuset är hans pest.
Med philosopherna rätt ofta nöjd,
Liksom med presterna, då bäggedera,
Hvad de uppbygga borde, rifva ner:

Blef han förskräckt likväl, då Frankrike
Sin boja bröt, och ej bland folket blott
Philosophien steg fram, men inför thronen,

Hvad otron, som sig skar af hennes mantel
En flik, och prydd med den sig stolt förhäfde,
Åt honom vunnit, vägde icke upp,
Hvad han förlorade, om hon så väl
I Staten som i Kyrkan hlefve hörd,
Och finge visa hvad det rätta är,
Oeh huru allt, som sanning är och käilek,
Från Gud oss nalkas oeh till Gud oss för.
Tron J, att Bclzehub ej bättre vet,
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Hvad honom båtar, än att han vill se

Hierarkin förstöld och despotismen?
Nej, då han såg hvad fara dem bereddes,
Uppfann hans list ett medel deremot,
Som fast det syntes gjordt att störta dem,
Dock hemligt tjente att dem återställa.
Och detta medel, detta mästerstycke
Af mörkrets magt, Jacobinismen är.

Dess Konung sjelf log an en menskoskepnad
Och trädde fram i Robespierre.''

"Du mask!"
Så höjde sig härvid en Sterttorsröst.
"Ja, om du sett den lilla gröna larfven,
Som mätande går fram, hvarför han ock
Är Gcometer nämd, så tänk dig den
På en köloss, hur han der kryper opp,
Och med sitt lilla mått dess storhet mäter:
Pet är en bild af dig, då du bcdömmer
En man som Robespierre. Om du begrep
Det minsta utaf tidens gång och ställning,
Och ej för friheten och republiken,
För Frankrikes bestånd och magt och ära
Allt sinne saknade: så ville jag
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Dig fråga: hvem det var, som ställde sig
I tidens flod och höll det stora hjulet,
Och styrde så dess hvälfning, att det föll
Med sina järnbeslagna kuggar rätt,
Och krossade ej blott de högas välde
Och presternas, men sjelfva kungamagten.
Hvem värjde om det unga frihetsträdet,
Och miskundslös, som stora själar äro,
Allt hvad dess krona eller rot gaf hinder,
Högg neder eller ryckte upp med kraft?
Hvem löste upp det hotande förbundet
Af verldens magter, med sitt skräcksystem,
Som gaf befälet neif, och till en hjelte
Upphöjde hvarje fosterlandets son?
Hvem, om ej Maximilian? Det var
Hans egna, rätta, med en vink af ödet
Superlatift åt honom gifna namn.
Du sjelf hans stoihet mot din vilja medgaf,
Då du en Satan tänkte dig i honom.
Läs Milton, och du ser, hur stor han är.
Han som uppreste sig till sjelfhestånd
Mot den Allsmägtige, all verldens Herre.
Hvad var hans strid, om ej en strid för frihet,
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Lik vår? — Hvad Satan var för Pandaemonium,
Det var för republiken Robespierre.
Om lian ej varit, hade hon ej uppstått;
Och hon skall falla, om hans anda ej
Upplifvar henne åter, som jag hoppas.
Snart mås"c svagheten, som nu regerar,
Förkrossad af sin börda, vika undan
För Män —■ de finnas än — med kraft och mod,
Som likna Robespierre, och såsom han

Se allt i stort, och icke mer än han
Halfmenniskors och dvergars jemmer akta.
Hvad! om de trampades af jättens steg,
Som till sitt mål gick fram och det blott såg?
Hvem bod de kräken krypa i hans väg?
Spar Fältherrn blod, då det en seger gäller?
Om af de trettio miljoner menskor,
Som riket äger, för det helas räddning
En eller två till. spillo måste ges:

Hvad skillnad gör det, säg mig, om de falla
För guillotinen elier krigets svärd?
Hvad veklig feghet, att ej vilja se

Utaf en vän, hvars lif i fara är,
En talhick blod aftappad för hans räddning.
Så blödig är ej ens en crvinnas ömhet.''
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Vid dessa ord på fruntimren i vagnen
Han såg, och smålog med en artig bugning,
Hvarvid likväl de ryste, som de fruktat,
Att blod af dem han ville tappa genast,

r
Och ej en tallrick blott. Af hans costume

De icke väntat sådan Terrorist.
Men då begynte en förvandling ske
Med dem, som än det krossade partiet
Tillsamman höllo. An.ingen det var
För att sig dölja, eller för alt nu
Det vunna rofvet njuta med behag,
Uppträdde i en hast, som Muscadiner,
Med utsökt drägt och yppigt lefnadssätt,
De samme, som förut ej blott i tal

Och seder, men i grof och tölpig klädsel
Bevist sitt nit, som äkta Sansculolter.
Maran, så hette han, sin vildhet dock
filed all sin elegance ej kunde dölja.
Hans plumpa skick mot drägtens finhet svor,
Och likt ett lejons var hans Titushufvud.
Dock i hans uppsyn saknades det lugn
Och majestät, som är hos djurens konung.
Hans djupa ögons blick var mer en tigers,
Då bakom gallret han ett rof betraktar.
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Hvad Marsin yttrat, hade väckt hos Fjellman
En större afsky, än de grymma scener,
Han af de andra hört. Ty, tänkte han,
Det onda som är gjordt, ehur bedröfligt
I sina följder än, och sina minnen,
Är dock förbi. Men att det tänkesätt,
Hvaraf det föddes, hylla, fostra upp;
Det är en styggelse, som lefver fort.
Det är att väcka ondskan ur sin gr af
Till nya missdåd, nya skändligheter.
"År Franska republiken," sade han,
"Lik Cretas labyrinth, och friheten
Hos er, lik Minotauren der, ett foster
Af menniska och djur, som lefver blott
Af menskoblod och fordrar ständig offring?
Då föredrar jag enväldet i Danmark.
Ehur jag reste hit att se idéen
Af samhälle bli verklig bland ett folk,
Som, sen det brutit despotismens ok
Och räddat sig ur anarkiens förvirring,
Kan bilda allt ånyo, som förnuft
Och rätt det fordra, utan något baud
Af det som varit förr."
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"Ställ, om du kan,
Dig sjelf uppå den punkt du kallar nu,
Så, att det ej med del, du kallar förr,
Har något sammanhang!" invände han
Med svarta drägten.

"Vill man bygga nytt

Som står och dager," sade Jacobinen,
"Så måste allt det gamla rödjas undan.
Ur republiken, innan hon kan stadgas,
Allt måste rensas, som i monarkien
Haft någon trcfnad; ty vid den ännu

Dess hjerta hänger qyar med hemlig saknad.
För att bli af med vätskor som ej duga,
Bcliöfver Staten transpireia än."

På detta tal, hvarvid det sista ordet
t synnerhet förskräckte dem i vagnen,
Som ett af terrorismens möidarord,
En allmän tystnad följde. En del sofvo,
En del det låddes, ända till Paris,

Beundrare och vän, så väl af konsten
Som friheten, hur skulle Fjellman ej
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Med högspänd väntan af den nya verld,
Paris för honom upplät, dit anlända!
Men, redan der, han visste ej deraf,
Mer än ett nyfödt barn; ty ur en vrå

Af diligencen steg han sent i natten

Ned i en trång och smutsig gränd, der knapt
En lykta lefde än, hvars matta sken
Till hans bestämda boning honom lyste.
Är detta det beundransvärda sätet

För allt hvad skönast och fullkomligast
i smak Och bildning, yppighet och pragt

Europa äger? sade han i trappan.
Dock när han trädde in i rum, der allt,
Som ej var guld och siden, var en spegel,
Der honom mötte till och med i sängen
Hans egen bild, så tänkte han: "Jag ser,
Att jag är i Paris, och att Paris,
Trots republiken, intet Sparta är."

Vid dagens tandning, som han sömnlös väntat,
Gick han ur huset och befann sig straxt

Vid Louvrens pelarrad. "Hvad ädel pragt!
Hvad regelbunden och dock tvångfri sköuhet!"
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tltröpte han förtjust; men när hän sedan
Det öfriga besåg, och Tuilttries,
Dermed förenadt, kringför med sin blick.
"Ha!" tänkte han: "hvad talande symbol
Af Franska monarkien i hennes glans!
Så ställde hon en prägtig sida fiam,
Och var likväl en rå oformlig massa,
Hvars yppiga sirater ej dess brist
På sammanhang och ordning överskylde,
I despotismen, hur den än befäster

Och sammanbinder sin ofantlighet,
Är alltid blott en ofulländad storhet."

"Se," ropade en röst, som för Marsåns
Han skulle känt, om han ock icke sett

Sig öfver axeln stå hans stora hufvud
Och grofva finger. Se Och läs de orden;
"Ur detta fönster sköt med en carbin
Kung Carl den nionde uppå sitt folk.'*
Om dig, som fremling, detta icke rör,
Så kom och se på bilderna här borta.
Hvad slafvar eller fångar tror du väl
De föreställa? Det är fyra folk.
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Europas fria, bildade Nationer,
Som Ludvigs cfvcrmod på segrens torg
I stoftet lade vid sin bildstod ned.
Nu, sen den krossad är, de här förvaras
För konstens skönhet, och att visa folket,
Hvad art och anda Kongligheten har.
Ej nöjd att anse egna undersåter
Blott för en hjord, ja, som vi sågo nyss,
För vildbråd i sin paik,.som skjutas kan
När hon behagar: trampar hon all rätt

Hos andra folk, hos hela ir.enskfighcten;
Af henne aktad lik den negerfloek,
Som förs om bord med en gemensam kedja.
Men hennes stund är slagen. Innan kort
Fins hon ej mer. Från Frankrike går ut

En frihetsande, som all verlden hänför.
Om några solhvarf skola dagens Konung
Och nattens Drottning blygas för sitt namn,
Då de på jorden blicka ned, och se

Blott fria stater. Himlen sjelf för öfrigt,
Då solen stigit ned och månen är
I nedan, visar oss en republik
Af stjernor.''

"Till och med en anarki"
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Var Fjellmans svar, "om Ögat blott får dömma,

Och, hvad i liknelsen det vars a. är,
Blott då, när mörkret rår, en republik
Vi se på himmeln, men en monarki,
Då ljuset segrar. Som en ljusets dotter
Jag föreställt mig Friheten likväl."

"År ni en morgonhärold, en af dem,
Som båda solen?'' frågade Marsin
Med en förändrad och förtrolig ton.

Var icke skygg för mig, om jag ock vore

Hvad jag mig visar. Jacobinerne
Ha hädanefter en gemensam sak
Med rojalisterne, mot det parti
Som nu regerar. För alt störta det,
Vi måste oss förena. Hvad det sedan
Af Frankrike kan bli, skajl tiden visa.
Jag vet, ni umgicks i Cambray med Armand,
En afgjord rojalist. Ni är från Danmark,
Der St. Julien, en vän af honom, vista/.
Det ar ej svårt att gissa, i hvad värf
Ni reste hit; men frukta ej for mig.
Ni bör förstå, att om vår terrorism
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GÖr dem en tjenst, som umgås med den plan
Att återställa gamla Kungahuset:
Så måste äfven vi, trots det förakt
Och hat vi yttra, och — förlåt mig — hysa
För Hofvet i Verona och dess anhang,
Dock anse allt hvad det förmår mot dem
Som nu ha väldet, för en fjenst mot oss.
Om ni är det jag tror, hvarom jag nu

Ej svar begär, och de, som skickat er,
I tysthet önska, att med en af oss

Meddela sig: så kan det ske med mig.
Jag tar mitt caffe alla mornar tidigt
På mille Colonnes uti Palais Royal,
Som det af er benämns: vi kalla det
Egalité, ej efter Orleans,
Den fega skurken, men af jemlikhelen,
Som der åtminstone är mer än ord;
Ty frilian går der följd af samma heder,
Som Generalens Fru; och en af dem
Som Staten styra, aktas icke mer,
Än den artist som gör hans stöflar rena.
Se här för öfrigt tecknet mellan oss
Och er, J Konungslige, när hvarann
Vi vilje nalkas." Med sin högra hand
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Han rörde vid sitt hufvud. "Det förstås,
Att, när J tanken på ett hufvuds lyftning,
Så tanke vi på några tusens fall.'*

Då han det skräckord sagt, var han försvunnen,
Och Fjellman, oviss, om det ej var endast
En mystification, begynte dock
Föt republiken frukta, att hon än

Ej stod så säker, som han hade hoppats.
''Den nya ordning, som der införs nu,
Är lika halad, deri har han rätt,
Af hvardera partit; och det är möjligt,
Att de förena sig, för att den kullslå,
Och låta på en gång den utifrån
Inledda minan med den inre springa.
Och hvad blir följden? Antingen en ny
Och värre blodtid, eller återkomsten
Af allt det gamla, ej blott kung och adel,
Och presterskap, men alla mörkrets spöken,
Som midt på dagen följa åt dem än.
Så blir då allt igen, hvad det har varit;
Och Enväldet, med ena armen slödd
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På Vantron, och den andra lindad om

Förderfvet, intar dessa murar åter."

M< d dyster känsla gick han genom slottet,
Och fann bakom det — hvad oväntad utsgt! —

Midt i Paris naturen sjelf! Hon satt der
Ej i en trädgård blott, men i en skog.
Och i dess skygd, ehuru skild den var,
Med sina stammars högd och kronors prakt,
Ifrån den villmark, som hans hembygd omgaf,
Framställde sig likväl för honom nu

Ett minne derifrån utaf den Frihet,
Som i dess lugn med honom växte upp,
Och än på skridskor lopp i kapp med honom,
Än körde renen för hans lilla snöbåt,
Än, då han uppväxt till en själfull yngling;
Stod som en hög och majestätlig skönhet
På Fjellens spets, och viste upp åt skyn.
Natur! hos dig, utroptc han, är frihet.
Men kan hon trifvas i den verld, jag ser
Af konsten inträngd i den krets, der står
Af sten uppstaplad, till en mötesplats
För alla ränker, alla brott och Jaster?
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Det lif, hon ger, som jag mig tänkt så skönt,
Fins det väl der? Får jag det se rättnu
I hvimlet, som begyns på toig och gator,
Oeh följs af mödors latm och nöjens stoj,
Af cgennyttors och passioners strid,
Af dolda anslag och af uppenbart
Mot lag och ordning höjda upprorsröster?
Jag räds, att friheten, Astrea lik,
Oeh fäst vid hennes hand, om någon gång,
Sen gyllne tiden är förbi, hon jorden
Ännu besöker, stannar på dess berg,
I ijell, der dygden bor i himlens granskap. -

Hvad ser jag ? Är det ej Astrea sjelf,
Som kommer der så blomstrande och skön?
Rättvisans vågskål bär hon på sin skuldra,
Och fredsoliven kröner hennes hand.'*

Med denna tanklek muntrande sitt sinne,
Han gick mot qvinnan, som der kom från landet
Och bar i handen litet löf, och två

Ifrån ett ok på hennes axlar hängda

Och af hvarann uppvägda hyttor mjölk.
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"Hör!" sade han, "jag är en fremling härj
Säg ärligt: Finnen J på landet er
Nu, såsom frie, bättre än förut?"

»'Det hörs, att du är fremling, som så frågar ;*^

Var hennes svar. "Visst har det kostat blod,
Oskyldigt blod, som ropar, är jag rädd,
Ännu till himmelen om hämd. Må Gud,
Da han dem straffar, som med denna "'blodskuld
Den bästa sak så skändligen befläckat,
Förskona landet! Sä hvar dag jag ber
Och tackar Gud, att del är bättre nu

För oss, som stilla för vårt bröd arbeta.
Nu rår jag ej om mjölken blott, och kon,
Men ock om fläcken, der hon går och betar.
Oeh när till kronan, eller, som det nu

Bör heta, republiken, jag betalt
Min lilla skärf, så kan jag sitta trygg

Med det jag samlat i min egen hydda.
Förr måste vi ju dölja undan allt
Hvad vi förtjent, mer än till dagens nödtorft.
Ty allt det togo våra Herrar bort,
Som höllo folket blott för arbetsdjur,
Till deras tjenst och nytta endast skapta.
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Nu lika rätt, som menskor, ha vi alla.
Jag är så god, som sjelfva Markisinnan:
Så hette hon förut. Nu heter hon
Medborgarinna blott, som jag. Oeh se!
Hon, som med stor betjening satt förut
I ett palats, nu sitter på en vind
Och tar emot den mjölk, jag bär till henne,
Med egen hand, och skummar af den sjelf.
Jag ville säga, när jag kommer in
Till henne nu, så kan jag stiga fram
Så här, med händerna i sidan, stursk.
Och kalla henne du, och sätta mig
På hennes stol och låta henne stå.

Jag kan det göra om jag vill. Jag gör
Det ändå intet. Skulle jag dertill
Ha hjerta, när jag mins, hvad hon har varit,
Och hur hon redan då var god och vänlig?

Den stackars Frun! det gör mig ondt om henne,

Hvad stor förändring! Också får hon alltid
Af mig sin mjölk for bättre pris än andra.'*

Förnöjd och rörd afhörde henne Fjellmaßj,
Och med det uttryck hennes väsen har^
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Af en så huld som fri naturens dotter,
Jemförde hvad han hört om Lihetsspråket
Hos mångelskorna i Paris. En tår
Kom i hans ögon, då han såg på henne
Och tänkte: Gud! om Friheten en dag
Sig spegla finge öfverallt på jorden,
I menskohjertan, såsom hennes rena!
Nu såg han ock med ny förtjusning parken,
Som .blef högtidligt skön, då morgonrodnan
Ibland dess skuggor bröt sitt purpursken.
Med stegrad känsla, då han äfven henne
Såg rörd betrakta hvad hon sett så ofta,
Han stod der tyst, och tyst stod äfven hon.
"Kan du mig säga," sporde han till slut,
"Hvad stället heter?" »Elyseiska fälten»
Fick 'han till svar och tänkte: "Det är värdt

Sitt sköna namn. Jag dricker här af Lethen,
Om ej i vatten dock i luft, en glömska
Af allt det mörka som mig tryckte nyss.
Är jag i Elyséen, så ville jag
Der helsa på Rousseau."

"Kom," sade quinnan
''Jag visar dig till honom:" och hon gick
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Ifrån sin egen väg, och följde Fjellman
Med det behag, som är Fransyskor eget,
Då de få visa er en liten tjenst.

"Der ser du honom," ropte hon med glädje,
''Der sitter lian, vår vän och våra barns.
Se, hur förnöjd han småler ål den lilla,
Och aktar på dess första fria steg...
Hans bild blef uppställd här, dä Konungarnas
På torgen slogos ned. Det var dock synd.
Med Henriks vackra bild, den gode Kungens.
Jag hört om honom, att den tid, han höll
Paris belägradt, sände han dit bröd,
Och att han sedan såsom Konung sagt:
Jag vill, att folkel har i alla hus
Ett höns i grytan hvarje söndagsmiddag.
Men alla Herrar tänka icke så.

Vår siste Kung! han var väl god, men svag,
Och trodde falska eller dumma råd,
Mer än sitt eget hjerta och förstånd.
Ach! mycket ondt liar skett ock genom folket;
Och de tyranner som vi fingo sedan,
Fast illa klädda och till fots. — O Himmel!
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Du väljer dina plågoris så väl
Ibland de låga, som ibland de höga.
Nu hoppas vi att tiderna bli bättre.
Gud late menniskorna bättre bli!"

Hon gick; men Fjellman dröjde än en stund
Vid bilden. "Hvad bevis på tidens hvälfning!
Jean Jacques i Tuileries! Men detta barn,
Är det Emil? nej, det är Franska folket,
Som i sin frihet stapplar, barn ännu,
Men snart skall lära sig en säker gång

Till sällhetcn och dygden, på den väg

Som du dem visar, du vår tids profet,
Trots allt det missbruk af din lära göres.

År det linjalens fel, om gossens hand
Den vänder snedt och sneda linier gör?
M»en när sin styl han hunnit öfva opp,
Behöfver han ej den, ej förskrift mer.
Ditt statsfördiag, om det förgätas må,
Der lag och öfverhet af ålder gjort
Ett rike lyckligt, är dock ingen dikt.
Och om vårt slägte till naturens enfald
Ej återvänder, ej det kan, ej bör:
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Så m\'te det naturens rätt dock hylla.
Ja, som naturen sjelf, trots hvad orkaner,
Jordbäfningar och vattenfloder härja,
Står fast vid sina lagar och sin ordning:
Så skall ock menskorätt, förnuft och sanning,
Trots allt hvad mörkrets och förtryckets magter

Förmå bland folken, segra dock till slut,
Och tidens ur, om än dess visare
Tillbaka vrids, dock alldrig går tillbaka."

Så tröstad, gick han fram i en allée,
Der natten under skygd af täta kronor
En fristad fann ännu. Dock i dess fond
En öppen plats var ren af dagen upplyst.
Der stod en upphöjd bild, hvars hvita sken
Hans synmål blef och skyndade hans gång.
Ju närmare han kom, ju högre steg
Hans väntan, eller, hvad den redan var,
Beundran; ty hvad ögonen ännu

Ej tydligt sågo af dess höga skönhet,
Det såg hans phantasi; och hvem hon var,
Det sade honom straxt en säker aning.
Blott Friheten har detta majestät,
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Som lyfter upp oss, då det oss beherrskar:
Utropte han, i det han nära kom,'
Och nu begynte henne rätt betrakta.
Hvad öfverraskning! hvilken sällsam likhet!
"Det är Julie, så väl i anletsdrag,
Som växt och ställning. Ja, det är hon sjelf,
Hvad vink af ödet! Derför blef jag straxt
För henne upptänd. Det är Friheten
Mitt hjerta tillhör, då det tillhör henne.»

Om likheten ej var så stor, han tyckte,
Var den dock n;°gon, antingen en slump
Det vållat, eller, som ett rykte sagt,
Bildthuggarn sett Julie, och blifvit rörd
Af hennes ädla uppsyn och gestalt.
Af denna likhet, som nu andra gången
Framställde för hans själ i samma bild
De två, för hvilka blott han ville lefva,
Blef han så hänförd, att han knäböjd sönk
Med händren på sitt bröst vid bildens fot,
Och tillbad den som en gudomlighet:
Då dessa ord, som taltes med en djup
Af sorgen nedstämd röst, hans tjusning störde



95

"Hvad gör du yngling? Hör! det var i Rom
En vän af konsten, som en bild af Venus
Förtjuste så, att Lan i den blef tänd
Af1 galen kärlek, som Pygmal.on. '^

Dock ej, som denne, hade han den lyckan,
Att en gudomlig inägt hans föremål
Bod andas och få lif. När han det slöt
Med vildt begär i sina armars band,
Och kände blott den kalla, hårda marmorn,
Föll han i raseri, och ren förut
En dåre, måste nu bli lagd i fjettrar.
Bed Gnd bevaia ditt förnuft, min vän,
När elu lär känna Friheten, som jag.
Af hennes skönhet dårad, såsom du.
Jag sträckte ut min famn att henne fånga;
Men när jag henne till mitt hjerta slöt,
Fann jag med lysning blott en bild af^sten,
Som, liflös sjelf, af ädla menskolif
Beständigt uya hekatomber kräfde."

Stum och förlägen, Fjellman såg på mannen,
Som detta talte. Det var den med sorgdrägt,
Som ren i vagnen hans förundran väckt,
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Då i hans tal låg, under sken af vantro,
En sorglig sanning."

"Ja, en hednisk bild!" <—*

Fortfor Remy, det var den dyslies namn, —

"De gamlas bilder eftergjoid i skolan,
Den hade der bort stanna, att med dem
Beundras blott; men blef af tidens hvälfnrng
Olyckligtvis på torget ställd för folket:
Hvars blindhet gjorde sig deraf en afgud:
Och den fick prester, och de bödo offer,
Ach! menskooffer. Ibland dem sin Konung
De slagtlade, just här — der vi nu stå."

Vid dessa ord hans anletsdrag förvredos,
Och alla lemmar genomfor en skälfning.
Men efter en minut sig lik igen,
Han återtog: "Det arma, blinda folket
Förlåtas bör; men ve! dess ledare
Som ej betänkte, att med Statens hufvud
Föll ock dess kropp, och blef ettrof för villdjur.
Rättvisan på sig sjelf begick ett mord,
Då hon sitt helga värn till döden dömde.
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Fem röster blott afgjorde denna dom,
Och en biand dem mm. var min.! >

Då han det sagt,
Sjönk han till jorden, darrande och b"ek,
Och syntes lida, såsom på en sträckbänk.
Dock mer än kroppen, led hans arma själ,
Som föreställde sig på detta torg,
Ej blott de krönta hufvuden i stoftet,
Men hela Frankrike i blod och tärar.
"Vill du/' så ropte i hans själ en röst,
"Vill du ditt brott försona, förrn du dör,
Så känn, då du än lefver, samma död,
Hvartill du dömde en oskyldig man,
Din Konung, landets Far. Ej såsom denne,
Af tre och tålamod och himmelskt hopp
Lyft öfver döden; all dess bitterhet
Du måste smaka, qvald till själ oeh kropp.'» »>

Och dessa dödens smärtor kände han
I sjelfva verket, då vid denna maning
Han sig begaf, liksom en fredlös hamn,
Sen dagen slocknat, eller innan den
Blef tänd, till stället, der det dyia blodet
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H-n hörde ropa upp till himlens thron.
Han fick der vanligtvis ett anfall endast,
Än kortare, än längre, sedan fri.
Men nu hans dröjsmål, och de ord han talte,
Förnyade hans marier. Längst oeh svårast

Det sista var: dervid sin hjelp, sitt stöd
Den gode Norrbon honom gaf förgäfves.

I delta Ögonblick anlände dit
De tvenne köpmän, som dem fö'jt på resan,
Och på den lidande med ömkan ssgo.

"Det straff, han ger sig sjelf, den arme

svärmar n! "

Så talte sakta han ifrån Arias,
"De borde lida alla dar och stunder, >

Som voro Ludvigs råd, och på en ging
Hans fall beredde, och den sköna saken,
Som väckt Europas, ej blott Frankrikes,
Förtjusta hopp, förderfvade och spillde;
D« med ett ord, som under sken af nit
För monarkins bestånd och kronans rätt,
Blott ville rädda sina företräden,
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Ett arf från mörkrets och förtryckets tider $

Och sen hans svaghet till en dubbelhet3
Så stridig med hans hjerta, de förledt,
I farans stund sin Konung öfvérgåfvö*
För öfrigt tänker jag på LudviGs död
Med mindre harm, än pä den skymf han lédj
Då, ined Santerre i spetsen, pöbéln Uppstod,
Och först i Ständernas församlingsrum
Inträngde sig, och deras rådslag störde,
Och sedan kränkte Kungaborgens helgdj
Ja, den af lagen åt hvärt enskilt hUs
Beskärda freden. Detta folk, Som vär

Europas mönster i belefvenhet,
Tillät sig mot Sin Konung, då han sätt
I huslig hägnad med gemål och härtt,
Hvad ej den lägste af hans undersåter
Öhämnad skulle tålt af sina likar*
Med svärd cch slåfrär, hotelser och skälsoid
De rusade in i hans boning, ja
In i det inn&rstä utaf haUs rum;*
Och en den fräekajste ibland dem steg

Till kungästölén fram, och tog af sig,
Och spefull satte på det helga hufvud,



100

Som blifvit smordt att rikets krona hära ?

Den röda mössan, som då redan var

En mördarskylt, ett förebud till blodbad,

Och denna grofva, oförskämda kränkning
Af thronens hclgd och Kungahusets fred
Var tillställd, ej af vilda Jaccbincr,
Men —, skulle ni det tro? — af det parti,

Der, till den sanna frihetens försvar,
Sig samla tycktes alla ädla dygder,
Och alla stora gåfvor, med ett ord, •

Girond-partit."

9'Det ar förtal och lögn!??
Utropte Fjellman med en min, hvari
Det spotska tviflet blandades med. ängslan.
''Jag lemttar Brissofc och de Brissotiner,
Men talarn Vergniauct, tänkarn Condorcet,
Och andre redlige republikaner,
Som kände att ifrån médhorglig frihet,
M^dborglig dygd ej skiljs: är det väl rimligt,
Att de sig sänkt till sådan nedrighet?"

"Hvad del deri hvar en af dessa haft,
Jag ej kan säga," tog den andre äter 5
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"Men det är afgjordt, att från det förbund

Hvartill de hörde, detta upplopp kom.
All våldsamhet de hade strängt förbudit:
Ej någon droppe blod utgjutas fick.
Blott i förakt hos det Fransyska folket
De ville bringa ej blott Konung Ludvig

Och hans gemål och barn, men thionen sjelf,
För att be eda, hvad ifrån den stund
De sig förenat, deias afsigt var,
En ny omhväifning, större än den förra,
Som Monarkin til! Republik förbytte."

"Ett stygn," så vidtog han ifrån Lion,
"Ett dödligt stygn fick Kungavärdigheten
Den dagen ren, då Ludvig i Versailles

Ej kunde skyddas för en flock bacchanter;
Dä allt, hvad skändligt hör till mörkrets verk,
Utöfvades ostraffadt på det ställe,
Der rikets Ständer kring sin Konung samlats;
Då blod bestänkte sjelfva Kungasäten,
Och Kungen fördes som en fånge bort.
Det hette, att hans folk eröfrat honom,
Och med en skönare triumph, än den,
Då Henrik i Paris sitt intåg höll,
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Emottog landets Fader i sitt sköte.
Men hvilka prydde detta segertåg?
En svärm af fräcka, furielika qvinnor,
Som med en oanständig sång och dans
Åtföljde vagnen, och med fingret viste,
Likt häxor, då de märka ut sitt offer,
På Drottningen, der hon vid Kungens sida
Förkrossad salt, och såg på sina barn,
Med ögon som sin tår tillbakahöllo.
Och hvilka, tror ni, gingo framför vagnen
Som härolder för Konungen, som kom
Så efterlängtad till sin hufvudstad,
Sin goda stad Paris, att der för alltid
Ibland sitt folk förbli och bo? Ett par
Halfnakna män, med kannibalisk uppsyn,
Som buro hvar sitt hufvud på en pik,
Afhuggna från den vakt vid Kungens borg,
Som mot det druckna pack dess helgd försvarat;
Och mellan dem en gräselig figur,
Som höll en blodig yxa i sin hand,
Sjelf öfverstänkt med blod, ej blott om händren,
Och armarna, som nakna, med sin ärm

Hög!; viken upp, påminte om hans handtverk,
Men om det bleka ansigtet och skägget,



103

Som, svart oeh långt, hans vildhet okänd gjort..
Sä fick ej ståten blott, men ändamålet,
Föreningen emellan Kung och Folk,
En fäig, som, ryslig pä en gång och löjlig,
Åt kronan bådade förakt och fall.
Och för allt detta ej blott Orleans
Är rättvist skjdld, som sjelf, förklädd till qvinna,
Ibland de mördare han legt, var gömd;
Men äfven Mirabeau har på sitt namn

Deraf en skamfläck. Han, som af nationen
Hölls för dess frihets högsta ljus och stöd,
I hemligt råd med denne niding stod.
Men att han ville åt en sådan hand
Det r.ya likels sköna spira lemna,
Kan jag med möda tro. Ett redskap blott
Var Philip för hans plan mot Kungaväldet."

"Så framt han eljest hade annan plan,"
Föll han från Ärras in, "än den, att främst
Ibland Nationens ombud ses och hotas,
Med sina tankars blixt och pin asers thordön,
Lik Jupiter i Gudarnas församling:

Och då han stigit ner från sin Olymp,
Också på jorden likna Gudafadren,
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Och bland dess döttrar roa sig som han.
Han ägde till och med, som han, den konst.
Att skapa sig i hvad gestalt han ville.
Dock, när om guldregn fråga blef, se då,
Ej Jupiter, men Danae han var."

"iVlen Skall man tro," föll han från Norden in,
"Allt hvad till sto; a mäns förklening fäges?
Det är hos menniskor en skändhg lust
Att].kasta smuts på det som lyser."

"Sannt!"
Vidtog den förre, "men om denne man,
Så sänkt, i laster som af gåfvor upphöjd,
År det hcvist, att köpt af Orleans,
Han tog på samma tid af hofvet sold."

En suck af smärta göt härvid den Norrske,
Och sade. "En åtminstone bland dem,
S.;m Franska friheten till kämpar haft,
Ståi ren och hvit som snön på våra beig,
Trots allt hvad tre partier ta!t och gjort,
Att honom svärta, och ehur han rönt

Det ödet, att, förföljd af 'upprorsandan,
Ej tros af den monark, han rädda ville,
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Och att, en flykting undan frihetsyran,
Bli lagd i bojor af en envåldsmagt."

"Ni menar Lafayette. Ja, ni har rätt:
En tröst för menskligheten i en tid,
Så full af fasor, är hans ä*d'a namn."

Det sade mannen fxån Lion, och gick,
Följd af den andra, sen de haft den fägnad,
Att se P»emy med lugn stå upp igen.

"Hör!" sade denne, vänligt vänd till Norrbon;
"Mer än du tror, jag känner dig, och aktar,
Och älskar dig. Hör af min mun ett ord:
En himmelsk stjerna, ned till jorden stigen,
På afstånd syns, hvad blott ett irrbloss är.

Du följt ett sådant, och ditt fosterland,
Du dåre, öfvergett. Du söker frihet:
Jag sökte den också, uppriktigt, ärligt,
En Girondin, och offrade min Konung.
Hvad följde deruppå? Ett tyranni,
Hvaraf på ljusets sköna tidehvarf
En blodfläck blef, som alldrig plånas ut.

O! när jag såg på bödelskärran föras
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Vergniaud och alla dem, af hvilkas dygd,
Republikanska dygd, jag hänförd var:

Och eftertänkte, att det samma folk,
Som, genom dem uppvigladt, trängt sig in
Med väpnad hand i Ständernas församling
Oeh i sin Konungs borg hans husfred kränkt,
Nu kom vid samma tid, ett år derefter,
I samma sal, och svängande de vapen,
De gifvit dem, begärde deras död:
Då öppnades min syn, då blef jag varse,
Med ändlös ångest, deias skuld, och min.
Då fann jag tröstlös, att vårt Kungamord
Var icke blott mot samhället ett brott,
Men mot Försynen, som bestämt en krets
För menskors råd och verk, der hon i frihet
Åt sitt förnuft oeh samvete dem lemnar,
Men tål ej att de blanda sig i hennes ledning,
Ehuru god än deras afsigt är.
Att genom ondt frambringa godt, det är

Den fina snara, som till menskans fall
Af mörkrets magt är lagd från verldens början.
Besinna, yngling! om i samma nät

Du ej är snärd. Att lefva i ett samfund,
Der man ej vet af andra band, än lagens,
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Som man sig sjelf har gett; der man'ej störs

I någotdera af de företräden,
Som höja menskan öfver stumma djur,
Ej hindras mer, att tala, yttra sig
Bland sina likar, än att tänka, forska,
Och söka sanningen hvarhelst hon fins:
Hvem önskar icke det, och gör ej allt
Hvad lofligt är, för att det stora mål,
Om det ock alldrig hinnas kan, dock nalkas?
Hvad lofligt är, märk detta ord, min vän,
Och spörj dig sjelf, om det var lofligt gjordt,
Då du beslöt, hvad du bekant för mig,
Att öfverge den ban, der tidigt ställd
Af den Försyn, som ledde fram din ungdom,
Du ren var nyttig för ditt land, och aktad.
Ej blott din plats du ville öfverge,
Men sjelfva landet, dina fäders land,
Och alla ömma, dyra band försaka,
Hvarmed de fäst från barndomen ditt hjerta.
Med Fosterlandet du förlorar allt
Hvad skönt oeh stort är bundet vid dess språk
Och vid dess häfder, vid dess dyra minnen.
Och hvarför gör du dessa stora offer?
För att bli här en främling all din tid,
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Och kallad fri medborgare, likväl
Ej vara säker någon dag, att ej
En Marshj —■ akta dig för denne bof
Med dubbel larf.— dig bringar i ett häkte,
Der du föigätes, och föitärd beklagar,
Att guillotinens tid föl fluten är,
Som gjorde slut åtminstone på qvaien."

Nu höll han plötsligt upp, och med förtjusning,
Som såge han en syn, begynte åter:

"Hvad aning! hvad ingifvelse jag får!
Hvad ser min ande fram i tiden ryckt?
Der snöhctäckta berg i hafvet blicka,
Jag ser ett manligt folk församla sig
För att besluta om sin lag, sin ordning.
Se! lika lugn, som fast, dess frihet står

I skygden af den thron, en hjelte intar.
Hvem är han? hvarifrån? — O Frankrike!
Hvad du ej sjelft med dina grymma offer
Och dina stolta segrar vinna kan,
Det skaffar du ett Folk i höga Norden,
Som oförderfvadt, blott i Fädrens minnen,
Och Fädrens dygder har sin ära sökt. »—■
Du, bland dem född, far dit och likna dem
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Tag än ett ord, ej mitt, ej någon dödligs*
Sök Sanningen, och tro. Det är hon sjelf,
Den eviga med Kärleken förenta,
Scm talar till dig. Sanningen gör fri
Den som på henne Tror och henne aktar." —.

Han gick, af Fjellman med en tårblick följd.

Djupt var del intryck, so*m af detta tal
Blef qvar hos denne. Äfven profetian,
Som midt i det förståndigt gifiia rådet,
Så sällsamt kom, fast han ej trodde den.
Dock väckle i hans själ det sköna hopp,
Att han de tvenne, Fosterland och Frihet,
Emellan hvilka nu hans hjerta slets,
En dag i samma känsla fick förena.
Emellertid föiblef han i Paris

Och såg den dagen, då ännu en gång
Jacobinismen reste upp sitt hufvud.
Om bröd — ty hopen, fastän mätt hvar dag,
Lät dock inbilla sig en hungersnöd —-

Om bröd de ropte, men begärde blod.
Skall jag hos honom, som med egna ögon,
Nu såg hvad folket är, då det regerar

I Tuileries mig ställa, för att se
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Den ädla Ferrauds död, och se hans bödlar
1 tigeransigtet, för alt dem måla?
Nej, penseln fallit mer än en gång ren
Ifrån min hand vid dessa grymma taflor.
Men, när jag sjcjf; är vid en målning trött,
Der jag behagens färg försaka måste,
Och för det sanna offra upp det sköna:
Hur härdar läsarn ut? —■ och läsarinnan?
En tidsbild endast, icke en romätls,

Jag lofvat lenrna: hvarför ock min vers,
Ej dansande med steg, som sirligt höjda,
Hvaran besvara, tågar blott i takt.
Men om Julie, hvars Vän för henne dödde,
Rört några hjertan, och deirr håller qvar,
Med hopp att henne se framträda åter:

Så skall min Sångmö, om hon så bör kallas,
Ej Talmö hellre, nu ej dröja mer
Att på den scen ur tiden, som hon framställa
I all dess skräckfullhet de två, som den,
Ett par gazeller i en öken likt,
Förmildra skulle, bringa fram i handling.

Clement blef död. Julie var fri och njöt

I Armands hus med dubbel glädje åter,
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Hvad hon försakat för en ädel pligt.
Dock kände hon, ehuru lycklig der,
En" saknad som hon dolde, jemte den,
Som hon bekände, af sin far i Danmark.
Hon mindes nu det anbud, Fjellman gjort
Att henne dit ledsaga i hans famn,
Och skref derom till honom i Paris.
Han kom ej, svarle ej; ty henr.es bref
Ej nådde honom, der han fängslad satt.

Marsin sin dubbla rol ej bättre spelt, ~,

Än, att då nu den sista hekatomben ■(/

Åt Terrorismens giäseliga afgud
Dess egne prester blefvo, föll ock han.
Ibland hans papper fanns ett ord om Fjellman,
Som honom misstänkt gjorde, för att sänd
Från Republikens fiender derute,
Med dem i landet stå i hemligt råd.
Han snart iöiloiad varit, om Remy,
Af dem som dömde nära känd oeh aktad,
Ej afböjt faran och bevist hans oskuld.
Hans vittnesbörd om Norrskens tankesätt
Och enthusiasm för Franska Republiken,
Ej mindre, än hans eget ädla sätt
Att yttra sig och vara, ingaf dem
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En sådan aktning, att de honcm bödo
I Republikens tjenst en lämplig plats,
Ett säkert trappsteg upp till lyckans tempel.

När han ur häktet gick, och andades
Den rena luften under örpna himmeln
Och på den vida jorden sina sieg,

Som sina ögon, vände hvart lian ville:
Med hvad förtjusning kände han sig fri!

"O! frihet!" ropte han, "med dig är ljus,
Med dig är lif, med dig är kraft och helsa!
Förutan dig, o! hvem fördrog att lefva? —■
Dock — denna frihet ägde jag ju ren

I Norrges bygd, i Danmarks hufvudstad,
Der lika tryggad, ja, långt mer än här.*'*

I det han detla tänkte, gick han fram
Åt Ludvigs torg till frihetsstoden der.
"Ach!" ropte han. "Du som här slår så skön^
Så i ditt höga lugn tillbedjansvärd,
Hvad furie du blir, då trumman larmar,
Stormklockan ringer, och ett upprördt folk
Till vapen grifer, och med rusig fiäckhet
De helga säten, hvarifrån all lag,
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All ordning utgår, skriande, bestormar.
Dock det är icke du, dét är en larf,
En gräslig, infernalisk larf af dig,
Som deras blinda raseri uppeggar.
Men nu för alltid anarkien är krossade
Det sista hufvudet af hydran föll.
Nu först de långa, grymma födslosmärtor
Du öfverstått, o Frankrike; nu först
Din frihet födes. O! bedrag ej mera

Europas väntan, du dess föresyn!
Se der, att styrka min förhoppning, kommer
Astrea åter, lika glad som sist,
Och gladare ännu.

På afständ redan
Den goda qvinnan yttrade sin glädje
Vid Norrbons åsyn, som hon ej förgätit.
Ty lik en tafla af en liflig sanning,
Vid hvilken alla stanna, och "se der!'f
Utropa glade, och den länge minnas,
Han intog alla, lägre såsom högre.
Enthusiastens eld ur mörka ögon

Med. godhetens behag på munn och kinder
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Förente sig att ge hans rena drag
Och friska fägring mer än vanligt uttryck.
Hon hade sett, att han vid bilden dröjde,
Och fäste derför, när hon nära kom,
Sin blick på den, oeh ropte med förundran:
"Hvad den är lik en ung Medborgarinna,
Som hos min goda Markisinna här

Jag såg i morse, då jag bar dit mjölk."

"Hvad säger du?" föll Fjällman häftigt in."
"Hvar är hon? Hvarifrån? Hvad heter hon? 55

"Tre frågor på en gång! Det är för mycket,"
Tog hon igen. Låt se! den första var:

"Hvar är hon ?" Bortom br on vid nästa gata,
Der fins hon i ett vindsrum. "Hvarifrån?"
Ifrån Cambray. "Hvad heter hon?" "Julie.
Men hennes slägtnamn vet jag ej. Jag tror,
Alt hon är systerbarn till Markisinnan."

Hon följde honom icke blott till huset,
Men fyra trappor upp till rätta dorrn,
Och sade: "klappa der!" och spång sin väg
Från den écu, han henne bjöd förgäfves.
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Framför den förlåt, bakom hvilken gömd
Den Ryske presten står, som snart slår upp
En halfdörrs flyglar, och med sträckta händer
Välsignar folket ,

och med rök begjuter,
Ej deltas väntan mera uppspänd är,
Än FjeUrnans vid den dörr, hvarpå hans hand
Med sakta klappning bäfvar, under det
Hans hjerta klappar starkare torhända.
Den öppnas, och han möter <-— ej Julie,
Dock en bekant. Det var den samma Frun,
Han sett i vagnen följa från Peronne,
Och vid en saga liknat, som med skräck,
Och dock så gernå, är af barnen hord.
Så af den grymma tid hon öfverlefvat,
Hon bar en stämpel i de ännu vackra,
Ehur i förtid vissna anletsdrag.
Midt i sin fasa för de djefvulsdater,
Som hon förtäljde af Cambrays tyi ann,
Han säg med rörelse på hennes i;ena,

Och milda, tåligt undergifna uppsyn,
Der himmelsk tröst gaf lidandet behag,
Och kände sig försont igen med lifvet,
Och menskligheten och det Franska folket.
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Att henne återse i Markisinnan,
Nu en behaglig öfverraskning var.
Men när Julie med en förtrolig glädje
Till honom sprang, som till en säker vän,
I hvars beskydd hon ville lemna sig,
Till dess hon komme i sin faders hägnad:
Hur rörd han blef! och tänkte på den stund
Då första gången som en landtlig tärna
Hon honom tjuste. Äfven nu hans kärlek
En landtmö blott i henne ville se;
Och han var när att flickan i sin famn

Förtroligt sluta. Sansande sig dock
Han mot sitt hjerta slöt de lyfta händren;
Och nu en annan stämning fick hans känsla.
Då hon tillhaka drog sig, och i all
Sin höga skönhet, allvarsam, der stod, \

Lik fribetsbilden: kunde han med plats «

Förhindra sig att falla ner och tillbe.

"Kom hit, Rimy! och se, jag dyrkar ej
En diktad afgud på elt blodadt torg,
En bild af sten som intet hjerta äger.
Nej — i en menskligt lefvande gestalt
Den sanna Friheten, från himlen kommen,
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Ej att beskådas och besjungas blott,
Men att bland menskor bo, och dem förbättra,
Jag här min hyllning ger. Så skall hon nu
Bland det Fransyska folk sig uppenbara,
Och det skall känna sig af henne så

Upplyft, förädladt, lyckliggjordt, som jag
I denna stund af hennes sköna afbild.
Och derför tackar jag, Astrea, dig,
Som fört mig hit. Till frihet för blott dygd,"

Så talte han för sig, då han var ner
1 trappan stigen; ty ett plötsligt afsked
Han hade tagit, då Julie, som såg
Hans skakning, sporde, om han mådde illa.
Glad att få låna denna förevändning,
Gick han, och göt derute ur sitt bröst
Sin känslas fullhet ut. ■— En annan dag
Då han till henne kom, han syntes brydd
För sin berusning sist. Den hade ock
Med sina. begge skiften af en först
Förtrolig, sen högtidlig känsla, ej
Undfallit henne, och det väckte ren

En strid om honom mellan hennes tankar.
Uppriktig som h«n var, hon det bekände,
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Nu M hon lugn och lik sig honom fannj
Och han bekände, lika oförställdt,
Hur han förtjust af Frihetens idé,
För den ett uttryck, en gestalt, en urbild
I hennes skönhet funnit. "Innan jag,'*
Fullföljde han, "i stöden Jijir på torget

Förvånad säg er bild, jag hade redan,
Ej i mitt album blott, men i mitt hjerta,
Afbildat Friheten med edra drag,
I tvenne teckningar: först som en landtmö,
Som i sin oskuld lemnad åt sig sjelf,
Af intet tvång och ingen fruktan vet, -

En nymph i ledighet och lätt behag 5
Sen som en hög allvarlig tempelbild
Med en Gudinnas lugna majestät.
Jag borde gjort ännu en tredje teckning,
Som visat Friheten i öfvergång
Ifrån naturens oskuld till den högd
Af upplyst och förädlad mensklighet,
Dit hon i trots af mörkrets magter sträfvarj
Sqm visat henne, med ett ord, i strid.
Med uppsyn af en själ, som ren och stark
Umbära kan och tåla och försaka,
Men äfven segra med det hjeltemod,
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Hvarmed den frie rår på sjelfva ödet,
En själ som er. Men blott de två jag tecknat;
Och när med hjertat fullt af deras skönhet
Jag i er åsyn kom, och först den ena,
Och sen den andra, lefva såg i er:

Hvad under då, att jag ur fattning bragtes?''

Pä hans förklaring, som det var törhända
I dubbel mening, svarte hon med skämt,
Och sade honom, rörande sin likhet
Med bildstoden på torget: att den konstnär,
Som format den, gjort en figur af henne
På hennes Fars begäran, som ej då
Sig föreställde, att på Ludvigs torg

Den skulle stå en dag i Ludvigs ställe.

Snart kom i fråga resan, som åt Danmark
Hon ärnat till sin Far: hvarom hon nu
Begärde Fjellmans råd så väl som Tantens.
"Om den blir af, är för min arma kärlek
Allt hopp förloradt," tänkte han och teg.

"Här henne jemlik, kan om benne& hajrd

Jag be 3 och hon, om hon mig älskar blett,
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Kan ge den som en fri Medborgarinna,
Der är hon Grefvedotter. Utan hopp
Om Fadrens bifall, vore jag en dåre,
Om ej en niding, att begära hennes.'*
Förlägen sökte han ett ord till svar,
Då till hans tröst den goda Markisinnan
Gaf först sitt yttrande, och föreställde
Ej blott det äfventyrliga i färden,
Men allt det rysliga hon hört om Nordens
Som hon beskref likt Lappland öfver allt,
Der man ej annat ser än berg och hed,
Och snö och mossa och ett rysligt norrsken j,

I drifvor vadar öfver knät om vintren,
Om somirarn i moras, och äts af mygg,
När man ej äts af vargar eller björnar,
Och äter sjelf blott is (hon tänkte väl
På frusen lenmjölk) och i nästen bor,
Dit män och qvinnor, då det yr derute,
I rök och smuts kring spiseln sammankrypa.

»Alldeles så är det väl ej i Danmark,"
Utlät sig Fjellman leende, och såg

Uppå sitt ur oth tog" sin hatt och gick,
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Åt Elyseiska fälten ända in
1 djupa skogen ställde han sin väg
Och stridde med sig sjelf, och talte så:
"Att här som fri Medborgare få lefva,
Förenad med Julre, hvad högd af sällhet!
Och detta hopp, som tändes i min själ
Vid hennes första åsyn, kan det ej
Uppfyllas nu? Hon har min kärlek märkt,
Och är för den ej känslolös kanhända.
En plats i republiken står mig öppen,
Och det just nu, då der med vapnens ära
En inre ordnings lugn förenas skall.
Om jag det yppar, i den stund mitt hjerta
Till hennes vågar fly: månn hon deri
Ej ser, som jag, en skickelse af himmeln,
Som gynnande vår kärlek vill oss fästa
Vid Frankrike och vid hvarann? — Men hvad?
En skickelse, som drar från rätt och pligt!
Är den från himlen, af den hand der styr?
Nej, heliga, i ljuset dolda Väsen!
Om du ock låter snaror för oss ställas
För att oss pröfva, ger du oss der vid
Med ditt på molnen öfver tidens hjul
Nedsträckta finger samma varning dock.
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Som med din röst i djupet af vårt hjerta;
Och till det samma mål, som i ditt ord
Och vårt förnuft du visar oss, du vill
Med våra ödens hvälfningar oss leda.
O blygd! En färs förtroende jag så
Missbruka skulle, och hans dotter röfva,
Då hon från döden frälst till honom flyr,
Att i hans landsflykt bli hans ålders stöd!
Mer lömsk än den tyrann, som henne dömde,
Mer än hans bödlar grym, jag vore då.
Men för jag henne i sin faders famn:
Så fullgör jag ej blott en pligt, ett bud,
Som i ä\n lag en Evig Kärlek skrifvit,
Men hvad en Huld Föisyn förunnar mig,
Att som ett medel i dess hand få verka.
Gud! derför låt du mig i Christiansborg

Först fadren möta, sedan dottren här,
Att jag dem skulle efter all sin smärta

Förskaffa denna fröjd af sin förening:
Ej jag likväl, men du, som sänder mig,

Lof ske din nåd! att deras glädje dela.»

Med denna seger öfver sig han gick,
Och med sitt råd och med förnyadt löfte,
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Att hennes ledsven bli, tillstyrkt» resan.
Der vid förteg han, hvilken utsigt lyckan
I Frankrike, i hennes fosterland,
För honom öppnat, som förlorad gick,
Om han ej straxt, i dessa dar, den bana
Som honom bjöds, i landet fäst, beträdde.
Hvad han för henne offrade, han dolde,
Att hennes hjerta skona för en strid,
Hvarvid hans eget kanske i en ny
Och störte kamp måst känna nya sår.

Dock slridde hon, och vann en dylik seger,

Som den han vunnit. Såsom han, hon fann,
Att endast här de kunde bli förenta.
1 samma stund, som hon beslöt att fara,
Beslöt hon ock sin kärlek offra upp.
Så bars af hennes dotterliga huldhet
Det andra offret, större än det förra.
Af hennes köns grannlagenhet ett hinder
För resan ställde Markisinnan fram.
Deröfver upphöjd kände sig den stolta,
Och tänkte; "Ja, jag gör den långa färden,
Ej med en yngling blott, men med en älskad,
Som jag försakar dock. Jag känner mig
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Ha mod och kraft dertill, och låter verlden
Derom få dömma som den vill och kan.

Ren vagnen stod tillreds, och af Julie
I fönstret väntad, hennes reskamrat
Ännu en gå.ig vid Frihetsstoden dröjde,
Och log af den, ej utan tårar, afsked:
Ett evigt afsked; ty d^ o:d Reaiy
Lagt på hans hjerta, tagit rot derinne;
Och han beslöt, att då han nu Julie
Till Danmark följde, stanna der för alltid
I fosterlandets tjenst, änskönt dervid
Han måste hylla ett förhatligt envåld.

"Jag känner dock," utropte han med fröjd,
''Då jag försakar för min pligt, hvad mest
Mitt hjerta åtrår, inom mig en frihet,
Som ingen envåldsmagt på jordens krets.,
Ej sjelfva Allmagten kan mig beröfva.
Med den åtminstone jag kommer hem,
Och vill mig trösta, tills ock utom mig
Jag ser den frihet, som, af lag bestämd,
Gör staten lik den vises lugna hjerta,
Som känner sig dess mera fritt, ju mer
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Det lyder villigt sin regent förnuftet,
Som är blott lagens tolk, är ett m d den."

Det unga paret reste till Calais,
Steg på ett skepp, och lyckligt kom till Hamburg,
Och snart i Danmarks lugna rike var.
"Är detta Norden?" ropade Julie,
"Här är så skönt, så blomstrande, så rikt
På glans och doft, (det var en Juni dag)
Och näktergalen stämmer här sin sång,
Med samma känsla, som på Seinen» stränder."

Ren öfver Seland rullar deras vagnj

Och se, rätt nu med sina gröna vallar,
Och höga spiror, glänsande i skyn,
Slår Köpenhamn i deras glada åsyn.
Glad blott elt ögonblick, af hvilken skräck,
Af hvilken ångest den blef följd. — "O Gud!
Det är ej moln der hvälfva sig så tjocka,
Ej purpur som der flammar så!"

Förrän de hunno fram, steg natten ner,
Och hon, som höljer utsigter och scener,
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Nu viste staden i en ryslig prakt.
Eldtöcknen öfver den allt mer och mer,
Sig vidgat ut, och öfver vallens krans
Af mörka bokar, röda lågor fladdra,
Som blodbestänkta fanor i en storm;
Och högre upp i nattligt hl-a slyn
Ett sken sg sprider, som de bleka stjernor
Med häpnad se, då det ej månens är.

Ja, himmelen förundrar sig att nu
Af jorden få sin dag, sin morgonrodnad.

Längs hela vägen, der de for o fram,
Dem mötte vagnar, lastade med barn
Och bergadt gods, och skaror, mest af qvinncgr,
Som under gråt och klagan händreu vredo.

"Kanske min Far är lika husvill redan,
Och ingen tillflykt har och ingen tröst,
Och söks af oss förgäfves, hittas ej
Utaf sitt barn i denna grymma natt!
Hvad gruflrg stund för det så kära mötet!"
Så hos Julie till slut vid stadens port,
Der de för trängseln stanna måst, den oro,
Hon länge hållit tyst, bröt ut. "O Gud!»
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Tillade hon och sprang ur vagnen ner.
"Om hanar sjuk? är bränd? O kom, min vän."

I samma ögonblick var Fjellman gången,

Att spörja i hvad trakt sig elden höll,
Och med den tröst, att det är långt ifrån
Den nejd, der Grefven bor, han återkommer,
Och henne ger sin arm, — för första gångrn,

Ty blott sin hand han henne räckt förut.
"Om jag för alltid, såsom hennes ftöd,
Fick följa henne!" så ett ögonblick
Han tänkte tjust. Dock sjelf deröfver häpen,
Att i en såclan natt, en sådan tanke ,

1 allt det grymma och förskräckliga,
Som skakade hans själ, sig blanda kunde,
Han släppte hennes arm, och sprang att se,
Hvad torg der var som han ej sett förut.

De hade hittills gått emellan hus
Som blott ett återsken af elden gåfvo.
Men nu de sågo, hvad den redan härjat.
Det var ej torg, det var ett stort qvarter
Af präktigt byggda hus i rök förgångna.

Se här ett annat lika fort försvinner:
Dess ena sida är en askhög redan,
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Och på den andra eldens tungor stå

Ur alla fönster, som nr ugnar ut.

Hör! hvilken skräll! Der ramlade en mur
Och qväfde lågan. Snart likväl igen
Hon med förnyadt raseri står fram,
Angriper nästa hus, och öfver gatan

På gula vingar som en drake far.

De gingo längre fram, der tvenne eldar,
Af hvirfvelvindar förde, hade ländt
En af de vackraste och största gator

I hvar sin ända, och nu nalkades
Hvaran med taflan. Helvetet ej mer

Förskräckligt tankes som en tummelplats
För lågor, glupska såsom villdjur, snabba
Och illskefulla, såsom onde andar.

"Se der!" så röster yttra sig i hopen,
"Se der palatset, som i går ännu
För hela Staden viste genom fönstren
Den högtid, som der dag af natten gjorde.
Med sina lampor, sina mareschaller,
Ej dådikväl det lyste som i natt.
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För sista gången i kanalens spegel
Sin höga skönhet det betraktar nu." —.

"Ach! sjelfva vattnet lånar eldens färg,
Och af förödelsen fördubbla, fasan." —•

"Der borta! se, hur lågorna, än blå,
Än violetta, än som bråddcn giöna,
Ta färg utaf de varor, som de sluka.
Oeh här, hvad flingor följa upp med röken
Af papperssot! Är det af bankosedlar
Ett förråd, eller böcker, mauuskripter,
Som flyga opp i skyn, med en miljon
Riksdaler, elier en miljon idéer?" —

"Hvad granna möbler ur de fönstren regna! —

Men gumman här har bergat i sin famn
Allt hvad hön äger och gör med t «- sin spinnrock,»»
"Har du förlorat ditt förstånd, du gamle?
En gafvel blott utaf ditt hus står qvar,
Och du betraktar den mod sådan glädje!
Jag ser en våghals hänger der på muren 9

Af dina ögon följd! Är det en skatt
Som han ur väggen bryter ut åt dig?
Men muren svigtar! — Ve! din girighet,
Om han förkrossas. — Han är redan här,
Och skatten i din hand. Nu ramlar gafveln.»
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På dessa taflor gaf Julie ej akt.
Blott jemmern rundt om sig hon såg, och led
Med de olyckliga, hon mötte, — led
Kan hända mer än mänga bland dem sjelfva,
Af skräck och fasa känslolösa vordna.
Men han, som henne följer, mindie ser
På dem som lida, än på dem som handla,
Och fast hon skyndar på hans gång med sin

Han stannar tidt, och hjelper än ur trängseln
En bcagad börda, än en stege upp
På muren, än ett embar ur kanalen.
Der fattar han en slang, och vänder den
I bättre riglning. Har det råd han ger

Att rifva ner det gamla konverksrucklet.
"Men ach! så litet i det hela vinns,"
Anmärker han, och mins Fru Armands ord.
"Just så förhöll det sig, då tidens Genius

Sin fackla höjde, för att med ett språng
Till frihet och förädling folken föra,
Och ur dess ljus olyckligtvis en gnista
I stormen tände an det Fianska folkets
Eldfärgda sinne. Icke mer, än här
Mot det i uppror bragta elementet
Uträttas kan med allt det slamrandet
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Af vattenkärror, gnisslandet af pumpar
Och fräsandet ur sprutor, som med skrik
Och svordomar ett gräsligt samljud gör,
Blef der den farligare branden släckt
Med satsers kJyfning och med frasers rundning."

Julie derpå gaf blott en suck till svar.
Men då de vändt sin väg ur eldens åsyn,
Och kommo i en mörk och stilla trakt:
"Ach!" sade hon, "jag trodde ej att nånsin

Jag skulle finna det behag i mörkret,
Som jag nu finner."

"Himmelen bevare!"
Utropte hennes vän, "att efter allt,
Hvad Frankrike, och som det tycks Europa,
Står ut af tidens vådeld, ej för mörkret
Ett sådant välbehag får öfverhand." —

Mer om sin Fars belägenhet bekymrad,
Än om Europas öde, med det hopp
Att honom snart i tryggad boning oskadd
Omfamna få: hon teg och nästan sprang.
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Nu vikne om ett hörn, de häpne stanna,

''Hvad eldkolonn, hvad obelisk af flammor
Der står i fonden af den långa gatan,
Och lyser upp de mörka husens fönster!
Ben eldstod, Israel i öknen ledde,
Ej mellan jord och himmel stod mer skön.
Men blott ett ögonblick förtjuste dem
Den höga synen. Innan de besinnat,
Hvad den betydde, var den ren försvunnen;
Och i dess ställe steg en molnslod opp
Af rök oeh aska. Nicolai torn

Det var som brann och föll, och i sitt fall
Som när de mäktige och höge falla,
Drog hela nejden i förderf med sig.
Men stormen, som en brand i tornet fört,
Bar flera bränder, dit dem ingen väntat,

Så tändes ock det hus, der St. Julien
Afsides bodde, som en enslig fremling:
Ej obemärkt likväl; ty allas blick
På torg och gator med. förundran följde
Hans Forn-Fransyska drägt och egna skick,
Som lätthet och behag och värdighet
Med en kruserlig artighet förentc.
Och alla talte om den Franska Grefven,
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Fast han med ingen umgicks. Klädd hvar dag
Som ginge han till hofs, han dock ej gjorde
Ej tog emot, besök och ingen bjudning.''

Der stod i skuggan af en lönn, en bänk,
Välvilligt ställd vid galan af en husvärd,
För trötta gamla och för någon mor,
Hvars barn ej längre hennes steg kan följa.
"Sitt här och hvila, medan jag går fram
€>ch ser, hvad gränd, som för till Grefvens boning."
Så Fjellman sade, att sin oro dölja,
Då han såg röken derifrån, oeh gick.
"Men hvarför springer detta folk så blekt,
Oeh viker af vid samma hörn som han?"
Så hast hon ut, sen hon en stund der suttit,
Och stod med bäfvan upp, och flög till hörnet,
Och såg ett antändt hus. Den grymma aning,
Att det var der, som hennes Fader bodde,
Slog henne slraxt; men slog ej ner det mod,
Naturen henne gett och dygden stärkte.
Då hon bland hopen trängt sig fram till stället.
Ser hon sin vän ,

som röd och svettig nyss
Hört upp med fåfängt arbete att släcka,
Vid en betjont, som bergat ett porträtt.
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Milt i sin oro han besåg det rörd;
Ty det var likt Julie. "Det är min mor"

Utropte hon, som kom. "Men ach! min far
Hvar är han? Säg. — Är han ej frälst? o himmel! —

Han måste vara det, då denna bild
Har kunnat räddas. Han är sjuk törhända,
Hvart är han buren? För mig till hans bädd,"

"Han har gått ut, att se på tornets brand,
Ej väntande besök af elden här,"
Berättar hans betjent, "Gif er tillfreds!
Hvad tröst för honom nu, att i sin famn
Sin dotler, som han trodde död, få sluta."
Knapt hade Fjellman talat dessa ord,
Då vid ett ögonkast åt Grefvens rum,
Der flammor fyllde ren det ena fönstret,
Han i det andra honom varse blef.
Han smög sig från Julie, och in i huset,
Och uppför trappan, der af lågan mött.
Dock flög han genom den, och kom till Grefven,
Och grep hans hand att föra honom ned;
Men trappan föll, och stående i dörren,
Han ser dit ner, som i Vesuvii svalg.
Nu blott ett språng ur fönstret kan dem rädda.
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Han drar dit St. Julien, och mäter fallet
Med häpna ögon. "Ach! den ålderstegne,
Hur kan han våga ned? Det blir hans död.**
Så ropte folket dit från gatan upp.
Julie, som sökte i den trängda hopen
Med dödlig oro sin försvunna vän,
Det ropet hör, och lyfter, äfven hon,
D.t upp sin blick, och ser de tvenne der,
Af röken hölida och af lågan snart.

Blott Fjiilii an kände hon igen*; men ach!
Kan hon väl tvifla hvem den andra ät*?
Om de förgås, hvad blir den armas öde?
En fremling här af ingen dödlig känd,
Hvar finner hon en dörr, och hvar en hand,
Ett öra blott, som ej för henne slules?
Dock derpå tänker ej en själ, som hennes,
Ej om sig sjelf bekymrad, blott om dem,
Som hon der uppe ser i dödsnöd stå.
"Fins ingen stege, ingen ställning här?"
Ach! nej: hon ser der blott ett marmorblock,
I fyrkant hugget, ligga under fönstret.
Ej rådlös, tar hon fram en louisd'or,
Och väljer ut två långa starka karlar,
Som, när de guldet se, straxt lyda henne.
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Sen hon dem ställt på blocket vid hvarann,
Hon deras stora händer breder ut,
Och sammanradar dem som till ett bräde,
Och med ett spiäng först derpå , sedan högre,
Står, som en bdd af Italienarn bärs,
På buda skuldran af den ena karlen.
Lång i sin växt, hon fönstret rtaia nårj
Och sta;k, fast spen lig, är den sunda kropp,
Naturen henne skänk t j cch hos Ciement
Den stärkts af arbete och tarflig föda.
Och viljans allvar, hvad förmår det ej?
Och kärleken, hvad gör den ej för under?
Så, med ett ord, hvad hon sig trodde om,
Hon äfven förde ut. I orörd ställning
Hon tog emot sin far, som nästan sanslös
Af rök och skräck och ångest, ner ur fönstret
Af Fjellman sänktes. I det samma sprang
Han sjelf på axeln af den andra karlen,
Och jemte henne i den gamle höll.
Dock släppte dottren ej ifrån sin famn
Den käia bördan, utan sönk med den,
Stödd af de två, emellan dem till marken.

Ur trängseln buren, låg han i en dvala,
Med hufvudet på hennes kuä. Till slut,
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Då han sig hemtat, kände han sin hand
Värmd af en kyss, som var af tårar sköljd,
Han lyfte upp sitt hufvud, såg med tyst
Förundran på Julie, som höll ännu
Hans hand, och tryckte den emot sitt hjerta.
"Gud! min Julie! min dotter!" med det ropet^
Han henne slöt i faderliga armar,
Men fruktade ännu, att han blott drömde,
Tills Fjellman kom och honom i en Vagn,
Upplyfte jemte dottren, och dem förde
I säker tillflykt till en annan trakt.
Nu af Julie förnam han, tacksamt rörd,'
Hvad först för henne, sen för hennes Far,
Den ädle Norrsken gjort; och han beskref,
Med hvilken rådighet, hvad hjeltemod
Hon frälst dem båda från en nära död.

Midt i sin glädje ocfi det pris, han gaf
Dem hvardera, och främst den Högre hand,
Som fört dem till hans räddning, blef han blek
Af plötslig häpnad, och med oro sporde,
Om ingen sett ett litet skrin af perlmo,
Prydt med hans vapen och med guld beslaget.

Blott för dess bergning hade han gått upp
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I sina rum då huset redan brann.
Der,» i juveler och elt biad, hvarmed
Ur Hamburgs bank han lyfte guld och silfver,
All hans förmögenhet var innesluten.
Han hade bergat det, och gömt i barmen,
D»! han vid fönstret stod. Nu fans det ej,
Förgäfves sökt, förgäfves cfterspordt.

Den bittra sorgen, att ej endast sjelf
I lifvets afton känna brist och nöd,
Men ock sin dotter se försänkt i armod,
Förcnte sitt förgift med den förkylning,
Som han, ur elden förd, af vädret fått.
Så sönk han ned uli en dödlig sjukdom.

En dag för dottren göt han ut sin smärta,
Att henne lemna utan värn och stöd,
En fremling ej blott här, men hvart hon kom.
"Af dina Fäder," sade han till slut,
"Du ärfver intet, utom deras namn,
Som nu för dig en börda endast blir.
Gud! hvilken tid! hvad skiften! hvilka öden!
En St. Julien går utan tak och bröd!"
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"Ej någotdera, —< o! var lugn min Far! *—

Skall fattas mig," var svaret af den hulda.
"Jag har två händer, som arbeta lärt;
Och att jag kan mitt modersmål, det blott
En egendom för mig i Norden är.
Alt mina Fäder för det namn, de burit
Med fyra seklers glans, ej blygas må,

Jag tar ett annat." Hennes kind härvid

Fick färgen af en sky, som blek och skir
Sitt matta återsken af dagens rodnad
Förbyter plötsligt i en högröd purpur;
Ty i det samma mötte hennes ögon

Af hennes vän en blick, som tycktes säga:
"O! tag med mitt beskydd mitt namn också!"

Ej obemärkt af Grefven blef den blicken,
Fast han ej rätt förstod den. Att en man,
Ur hopen kommen, kunde för hans dotter
Ha någon annan känsla, annan tanke,
Än den att tjena henne, som en vän:

Det föll hans högmod aldrig in att frukta.
Välvilja blott han i hans ögon läste,
Oeh fattade hans hand, och sade rörds
"Min vän, min ende vän, i detta land
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Der jag har lefvat, som en flykting egnar,
Blott med mig sjelf, och för den nya tiden
Ett offer vorden, ställt mig ur dess våg.
Hvar är monaiken mer monark, och hvar
År folkets frihet större, än i Danmark?
Så tänkte jag och tog, af gnmdsatts blott,
Min tillflykt hit, i trots af Nordens vinter.
Långt mindre dock jag lidit af dess stränghet,
Än af den smitta, äfven här är spord
Af tidens anda. Kanske är dess språk
Ej någonstädes, hit om Rhenens strand,
I tal och skrift, med större djerfhet fördt.
Också det skälet mig för all bekantskap
På afstånd höll. Dock förde mig ett öde,
Som jag nu mer bör kalla en försyn,
I färd med er, den störste utbasunarn,
Här fanns, törhända, af den nya läran.
Att ni det var, och derför gick i landsflykt,
Förnam jag häpen, sen ni redan rest.
Bekymrad om det kort, ni fick af mig,
Skref jag en varning till Cambray. Dock har,
Jag vet det af Julie, ej Armand fått

Det brefvet mer, än andra af min hand.
Oekså af honom ingen rad mig hunnit.
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Se der af Franska Friheten ett prof.
Det styrkte mig i tanken, att mitt barn,
Som ryktet sagt, var bland dess många offer.
Jag hade glömt ert namn och er person,
Då himlen sände er till mig i elden,
Som engeln till de tre i Babels ugn,
Sen har jag mycket tänkt uppå de möte»,
Som oss förenat på så märklig tid
Och märkligt rum.. Det första, som ni mins',
Var i ruinen af en Konglig borg,
Det andra vid en hufvudstads förstöring,
Der hela samhället sitt hjerta har.
Påminner icke det om Frankrikes
Två Revolutioner? Två de voro:
Den ena throncn stötte från sin grund,
Och Kungamagtcn till en skugga gjorde;
Den andra löste hela riket upp;

Och af den ena en nödvändig följd
Den andra var. Nu är det väl ej så

Med stadens brand, som här på slottets följde,
Men vi betrakte dem som bilder blott.
Om i det öde, dock "ifrån sin grund
Ej fallna Christiansborg, vi se en spegel
Af den Fransyska Monarkien, der nu,
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Sen Dauphins död, den adertonde Ludvig

Regerar efter rätt, och inför Gud,
Fast han ej erkänns af ett trolöst folk:
Så se vi deremot af republiken
En bild i denna jemmerfaila stad,
Der utan återhåll på tredje dygnet
Förödelsen går fram, och ingen gräns
Kan ses för den, då, ej vid marken bunden,
På stormens vingar elden far, och än

Åt öster kastar sig och än åt vester.
Så icke heller ser jag någon grans

I Frankrike för det förderf der rasar,
Och rest af otron upp mot himlen sjelf,-
Dess thron vill störta jemte dem på jorden»
Se solen der, hur hemsk med blodig uppsyn
Hon står i röken och på branden ser.
Så ser den Högste, o! mitt fjsierland!

På din förstöring och dess upphof ned."

Med bändren lyfta upp oeh sammanslagna,
Han teg och sönk tillbaka i sin bädd.
Han tycktes bedja och hans blick blef lugn.
Sen tog han åter Fjellmans hand, och sade:
"Ert tänkesätt om styrelsen af stater
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Jag ej vill forska; kanske ser ni nu
Mc d andra ögon Franska republiken.
I alla fall erkänner ni med mig,
Att verlden styrs af en Monark derofvan,
Och jag välsignar hans Försyn, som er,
Hur frihetssjuk ni varit eller är,
Fört till min hjelp. En varning äfven mig
Mot ofördragsamhet hans vishet ger,
Då jag ej endast för mitt frälsta lif
Har er att lacka, men på er allena
Förtröstar för mitt barn. Ja, blott af er
Jag hoppas bistånd åt den Faderlösa."

Af Fjelhr.ans svar, som både från hans ögon
Och från hans läppar kom, oeh i hvars värma

Julie fann mer äir menskokärlek blott,
Den gamle lugnad blef, och tycktes slumra,
Nu dottren gick på tå ifrån hans säng,
Mött af den hand*-som henne stöda lofvat;
Och begge satte sig och talte sakta,
Och fråga blef om hennes tillflyktsort.
»Jag vet ett ställe," sade han, och rörd
På henne såg med fruktan och med hopp.
Men törs jag nämna det? Det är i Norrge,
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Längst upp i Trondhems fjellomgifna bygd.
Min far, en landtman, eller, rent ut sagdt,
En bonde, — ja, jag är en bondeson ■—
En gård der äger, som med lägets skönhet
Förenar öfver flod på allt hvad godt
Naturen alstrar norr om Dovrcs fjell;
Och det är mer, än söder om det tros.

Tänk er en dal, som skyggs mot nordanvinden
Utaf en fjellvägg, lika biant som hög,

Ifrån hvars brädd sig störtar ner en å,
Förbytt i fraggor och till slut blott dunster.
Dock föds af dem en ström igen der nere,
Som klyfver gröna fält, der kor, fast små,
Dock flödande af mjölk, i gräset vada.
Och sen han kiökt sig under husets fönster
Omkring en lund af silfverstammig björk,
Han kastar sig i f jon med sorl och skum,
Mött af en mängd små, gröna, täcka holmar,
På blommor rika och på nordens bär.
De höga stränder på den andra sidan,
Der ofta svanor glänsa fiam ur vassen,
Ge äfven sjön den uppsyn af en lugn
Inom sig sjelf förnöjd indragenhet, ;

Som dalen haj; och hela stället bär
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Ett uttryck af en trygg sjelfständig trefnad.
Det samma ser man hos det folk det bor.
Bakom det branta berget är en djurgård,
Som ingen förste har så stor och rik:
En gränslös hed, hvars hvita mossa när,
Utom den hjord af renar som man mjölkar,
En tallös mängd af vilda som man jagar.
Der är också en faselgård, hvars like
Jag knappast tror på Herresäten fins,
En skog som hvimlar af en mängd hos er
Ej nämda foglar, hjerpar, ripor, tjädrar,
Om ej så granna, dock på fatet bättre,
Än edra perlhöns, edra guldfasaner.
Och fisk af alla slag man tar ur sjön,
Som ur en dam, hvad dag, hvad stund man vill.
Förlåt ett skryt som till en Norrbo hör,
Då han sitt land beskrifver för en Sydbo;
Men det är sanning i mitt skämt likväl.
Der är ock vintern mera hvit och ren,
Än söderut, och om den länge varar,
Så gör den våren desto mer välkommen.
Dit, med ett ord, jag ville föra er»
Min Far är i sitt stånd en värdig man.
Jag är hans ende son, och om jag nu
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Till honom far, och tar hans gård emot,
Gör jag hans höstqväll till en sommarafton,

Emot hans vilja blef jag af en prest,
Som trodde se hos mig en art af snille,
Till skolan skickad; derifrån likväl
Till mina fäders jord och fäders stånd
Tillbaka väntad, för att, lik min Far,
Blott mera bildad, bli en man för mig.
Men till hans sorg jag gick i verlderi ut

Mer att bese den, än att lycka göra.
Nu har jag sett den nog, och sett den sådan
Att jag dess minne ville plåna ut.

Född i Arkadien äfven jag mig känner,
Fast jag i Thules kalla vrå är född;
Och ett Arkadien skall jag finna der,
Om hon, som en gång offrat sig af dygd
Att bli en bondes dotter, nu af kärlek
Det offer gör att bli en bondes maka."

Till denna stund Julie bestridt sin känsla,
Ej blott af vördnad för sin Faders fördom,
Men deiför att hon, sjelf ej fann den likhet
Emellan dem, som hör till makars sällhet.
Ej att den stolthet, som hos henne var
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Ur samma källa flöt som St. Juliens;
Men då hon tänkte sig «in man och herre
I verldens ögon under henne satt,
Och af sin egen känsla förödmjukad, ».

För det han henne nedsänkt, då det annars

Är mannens fröjd att lyfta upp sin maka:
Beslöt hon för hans skull försaka honom.
Och blott af aktning, ömhet om det värde,
Hans dygder ägde, offra upp sin kärlek.
Men nu förhållandet helt annat blef,
"Der," tänkte bon, "är lifvet en idyll:
Der, i naturens sköte, skall han ej
Behöfva rodna för sin makas bord.
För öfrigt är det nu, då i mitt armod
Han mig en tillflykt ger, ej mera han,
Som förödmjukas, utan jag som blir
Hvad jag så geina är, hvad hvarje huld
Oeh lycklig maka gläder sig att vara,
Min man för allt, som gör mig säll, förbunden.
Och desto högre skattar jag min lycka,
Då hon en gåfva af hans kärlek är."

Ej van vid omsvep, sen hon sig bestämt,
Hon räckte honom, med sin hand, sin mun.
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Hvad ögonblick! Dcri en lifstids sällhet
Ej endast afgjord är, men sammanträngd
Och i en enda kyss på en gång njuten!
Men hvilken glädje är på jorden ren?

Julie sin tjusning med den fruktan stör

Att hennes Fars välsignelse, hvarom
Den döende knapt bedja hon fördristar,
Ej helga skall det dyra band, hon knyter.

Den gamle sof ej: och hvad ofta händer,
Utaf hans sjukdom var hans hörsel skärpt.
Han hört hvart ord af deras tysta samtal
I nästa rum, dit dörren öppen stod,
Och i en häftig strid af känslor kom.
Den spände upp hans kraft, så hans röst
Med styrka höjde sig i dessa ord,
Hvarvid de unge sprungo fram med bäfvan
"Skall jag då dö, ej blott i landsflykt drifven;
Men till min heder kränkt? Med den förkrossning
Att se min dotter med en man forent,
Som, att ej nämna om hans ringa hörd,
Har hyllat uppenbart de villosatser,
Af hvilkas seger i en brottslig tid,
Olycklig sjelf, jag sett mitt fosteiland,
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Det sköna Frankrike, förstördt och hlodadt!
Det är ej högmod, som min smärta gör.
När döden nalkas, o! hur tomt är allt,
Hvad verlden högt oeh stort och härligt kallar!
Nej, det är offret af mitt tänkesätt,
Som gör min harm. Den hyllning som jag sjelf
Tycks ge åt tidens anda, då en sådan
Oiik förening skyddas af mitt bifall,
Blir en triumf för jemlikhetcns hjeltar,
Och gör mitt namn förhatligt för mitt stånd.
Men lofva mig, att sen ni återgått
Till edra fäders bygd och stånd och yrke,
Ni lefver der fördold, och aldrig far
Till Frankrike, ej för min dotter dit,
Om också Ludvigs thron der återställdes.
Då vill jag ej förbjuda er förening;
Och hellre må den ske i fjellens öken,
Ån att i Köpenhamn den blef ett ämne

För dagens rykte, som till Ludvigs hof,
Till Coblenz och hvar helst Fransyska adeln
En fristad funnit, flöge snart dermed,
Och gjorde kända blott ert namn, er börd,
Ej edra dygder, er förtjenst om mig.
Jag känner dem och ger dem en belöning,
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Som är dera värd." Nu tog han dottrens hand,
Slöt den i hans, och öfver bagges hufvun,
Vid sängen höjla, bredde sina händer,
Gaf sin välsignelse, oeh bad om den,
Som af en Fader ofvan molnen gifv«s,

Lugn af den seger, som natur och kärlek
Hos honom vunnit, föll den sjuke nu
1 verklig sömn, och kände sig deraf

Så stärkt, att läkarn, trots sin vetenskap,
Gaf honom hopp om en förnyad helsa.
Som om han fått den ren, så munter vorden,
Han sade till Julie : "Jag var hos dig
1 Norrge nyss, och fann dig i ditt hus
Som mor och maka blomstrande och lycklig,
Och trifdes sjelf uppå det glada stallet,
Ej fägnad blott af dina vackra barn,
Och ined din aktningsvärda man förtrolig,
Men af hans Far en vän. —- Han syntes mig,
Ej som en bonde är i andra länder,
Men som en forntids Patriark bcskrifs."

Nu trädde in i rummet utanför,
Af Grefvens tjenare förgäfves hindrad,
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En man som ropte: "Fin*, en Fjellman här?
Det är hans gamle Far som honom söker."
"För gubben in, min dotter," sade Grefvenj
Och som en engel lar vid grafvens port
Den frälste ii ömmes hand, så tog hon hans
Och förde in en man af reslig växt,
I Nordlands drägt, som sekler ej förändrat,
Med gyllne spänne i ett prydligt bälte,
Hvaivid en knif, mer lik ett svärd, var fäst.
Ej tyngd af sina år, ej af dem blekt,
Han stod der rak som vintergröna tallen,
Och med sitt snöhår lik ett fjell i solsken:
Så ren hans uppsyn var, så glad, så hög.
Och med det enkla, lugna, stolta skick
Af ädel frihet, som är Norrmän eget,
Helst dem der uppe, som med fädrens apråk
Ånnu bevara äfven fädrens seder,
Han trädde fram och helsade på Grefven,
Ej med en bugning, endast med en nick,
Och sade: "Frid och helsa gifve Gud!"
En vänlig vink att sitta på den stal,
Julie ställt fram med mer än böflig min,
Var Grefvens svar, som sade till sin dotter:
"Han är den samme som jag såg i drömmen.
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Då sutto vi oeh glammade tillsammans j

Men nu, ty värr! förstå vi ej hvarann.
Dock se der kommer en förträfflig tolk."

"Min far!» "min son!" I detta kära möte
Julie var frestad alt den tredje bli,
Och ställa sig vid sidan af sin vän,
För att den faderliga famnen dela.
"Men ach!" så steg i hennes hjerta fram
En ängslig tanke: "om den stolte bonden
Ej gillar sonens val, ej i sitt hus >

Vill ta emot en utländsk fattig Fröken?"
Snart hennes oro blef förstådd af Fjellman,
Och fast han sjelf befarade, att ej

Den gamle vore nöjd med hennes stånd,
Var han dock säker, att för henne straxt

Hans hjärta vinna, då han sade honom,
Hvad för Clement hon gjort. "Och nu, min Far,"
Tillade han, "vill hon bevisa er

Den samma hulda fjenst, och bli med mig
Er ålders stöd, bli,, med ett ord, er dotter.
Vi skola bo hos er. Jag kommer nu

Att fylla opp er faderliga önskan.
Ej annan lycka, annan ära mer,
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Jag söka vill, än den, att edra spår
På Fädrens jord beträda, och som ni
Dem liknat, likna er i tro och heder."

Knapt ur hans mun de orden voro komna,
Förrän den gamle honom tog om lifvet
Med begge händren, starka såsom jern,
Och lyfte honom upp, i höjden gungad,
Och roptfe: "Jag har fått min son igen,"
Han ställde honom sen bredvid hans fästmö,
Och om dem begge sina armar slöt.
"Förlåt Herr Grefve!" sade sonen brydd:
"Min Far är van att yttra fritt och högt
Sitt hjertas känsla, hvar han än må vara,
Om han än stode inför thronen sjelf.
Hans tjusning kom af mitt beslut, att bli
Hvad han har varit, och hans Fäder alla
I nära tusen år, som det är kändt,
Att gården gått i arf från far till son,
Och någon gång, i brist af son, till brorson."

"I tusen år," föll Grefven in förundrad,
Och än på sonen än på fadren såg.

När denne||hörde hvarom fråga var,
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Tog han en värdig min, och talte detta,
Som ord för ord han sonen tolka bod.

»»Femhundra sjutti år förflutna äro

Från det för Norrge alitid minne.värda
1 Bergen hållna Ting, då Konung Håkan,
Den Store Sverres honom värde sonson,
Befästes på sin thron, och slöt en lång
Bedröflig tid, som riket sönderslitit.
Bland Norrges bönder (bönder hette de
Men både lagen skipades af dem,
Och härar fördes an, och Kungar valdes),
Den vise Gunnar höjde främst sin röst,
Som alltid sanningens och ärans var,
Och Håkans rätt till sina Fäders krona,
Beviste tydligt af St. Olofs lag,
Som hela folket stadfäst och besvurit;
Och alla ropte: lefve Konung Håkan.

Sen, när de druckit, tog den ädle Kungen
Dét gyllne spännet ur sitt eget bälte
Och gaf åt Gunnar, som en Konglig skänk.
Han var den värd i härkomst som i dygd.
Från Sigröd, en af Konung Haralds söner,

Han drog sin börd: som i sitt ättartal
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Han led för led bevist. Jag är hans ätlling
Och i mitt bus förvaras sktiften än.
Far efter son, allt sedan Gunrars lid,
Sitt namn der tecknat eller teckna låtit;
Knapt om sin gård mer måne än om den,
Och om det gyldne, konungsliga spännet.
Jag bär det än till högtids, som ni ser.
Och högtid var det för den gamle Säming,
Då han i dag, för det han först blef varse
Och släckte elden i ett Kronans hus,
Blef kallad upp till hofs, och fick slå hand
Som ärlig Norrman mecl vår stoie Bkrnstorf,
Ja med Regenten sjelf, vår gode Fredrik.
Och när de tackat mig, jag dem gaf tack,
Som i en farlig tid bevarat riket.
Jag var ej häpen att. för Prinsen stå;
Ty ingen annan fruktar jag än Gud,
Ebur jag ärar dem som väldet hafva,
Och dem välsignar, som det nyttja rätt.

Hvad blodet angår, är det lika rent

[ mina ådror. Ja, en bonde blott,
Är jag likväl af Konglig stam, jag äfven.'*

Härvid han tog en uppsyn och en ställning,
Scm skulle en af Norrges gamla Kungar
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I honom sjelf stått fram. Och St. Julien,
Som kände ingen Grefve, ingen Prins
Så hög i anor, reste sig i sängen,
Och bredvid den lat flytta fram hans stol.
De unga gåfvo åt hvarann en blick.
Men Fjellman tänkte för sig sjelf: "Tor hända
Är hela Norrges folk af kungablod;
Ty hvarje Fylke hade förr sin Konung,
Och stort var äfven deras tal, som namn

Af Öfver-Konung vunno om hvarann;
Och när århundraden föllida hunnit,
Härstammar hvar och en som lefver nu
Från hvar och en, som fordom födde barn;
Ty fast vi alla kommit från ett par
Har dock hvar menska, då hon uppåt räknar,
Miljoner fäder och miljoner mödrar."
Småleende, behöll han denna tanke

Tyst i sitt bröst, för att ej glädjen störa

Så för Julie och sig, som för de gamla,
Af deras närmning tili hvarann. Ty nu,
Fast ej med tal, dock med en vänlig nickning
Och hjertlig skakning af hvarandras hand,
De sin förtrolighet och vänskap viste.



157

"Om jag står upp, hvad jag dock sjelf ej tror,
Från denna sjuksäng!" sade St. Julien,
"Så vill jag följa er till Norrges dalar,
Och gömd för verlden sluta der mitt lif."
Han slöt det här. Den liflighet han kände,
Var själens blott och skyndade hans död.
Så dör ett ax, då efter nattens frost
Det qvicknar upp för morgonsolens strålar:
Det dör, ty all sin värma, allt sitt lif

Det ger åt per lan, som der smälter fram,
Mot ljuset glänser och åt skyn försvinner.

Ej trodde Fjellman, sedan nitton år

Han njutit i sitt hus, som man och far,
Och i sin bygd, som landtbo oeh som granne,
Allt hvad hans hjerta kunde önska sig,
Att än en högre grad af jordisk sällhet
Han kunde vinna af en huld Försyn.
Hvad honom spåddes af Remy, han glömt,
Då i sitt lugn han ingen frihet saknat,
Tills det blef uppfylldt genom det förbund
Som gjorde Fjellen till en tempeldöm;
Ty hela Norden blef ett frihetens
Och fridens tempel. Nu den höga bild,
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Som tjust. hans ungdom, trädde i hans själ
Å nyo fram, och blef ännu en gång

Utaf hans pensel tecknad i hans album.
Ej mer med håret flygande för vinden,
Men af en bindel fäst, ej som en nymph
I flykten fångad af en vild Satyr,
Ej heller lik Ixions molngudinna,
Men som antiken en matrona bildar,
I Romersk drägt, han henne föreställt,
Uppå en hafsstrand, under höga klippor,
Med blicken lyft åt skyn, och armen stödd
Emot en fast, ur sjelfva bergets vägg
Uthuggenslod, med inskrift: "Lag och Konung."

Han viste bilden åt Julie, och sade:
"Den liknar dig ännu, ej som du var

I lifvets morgon, men som du är nu.

Nu är ock Friheten för mig ej mer,
En drömbild, en förtrollerska, en afgud,
För hvilken land och hem jag offrar» blindt.
En pröfvad vän, blott mer vid hem och land
Skall hon mig fästa, och med stilla dygd
Allt hvad mig omger dubbelt kärt mig göra.
O! när du följde mig till Norrges stränder,
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Jag visste ej hvad sällhets förebud
Du var från Seinen till mitt fosterland. —

Jag hoppades för mina barnbarn biott
Hvad jag nu sjelf får se: att gamla Norr ge

Blir hvad naturen ämnat med de höga
Bland hafvets böljor resta klippors värn.

Nu med en Konung har det ock ett folk:
Lof ske din huldhet, eviga Försyn,
Som på en dag har utan strid och blod
Gett oss, hvad mänga folk med seklers kamp,
Som blodat land oeh thron, ej kunnat vinna."

Ibland de män, som vid de Norrska storting
Stått främst i ljust förstånd och sansadt nit,
Han, •— fast med annat namn än det som här
Åt honom låntes att det rätla dölja, —

Af Folk och Konung lika aktning vunnit.
Ej längesedan af en Svensk besökt,
Han i dess minnesbok skref dessa rader:

"Du Nordens Ande! som dess söner sände
Likt Fjellens falkar, ut kring haf och land,
Och reste upp på mången verldens strand
Ett minne af det mod, du hos dem tände;
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Men nu på Seve sitter tyst, och ser

På Tvillingsfolkens stilla täflan ner!

Träd fram, fast icke mer med blixt af svärden,
Och höj din röst, fast ej af thordön följd.
Dock ur det flor, hvari af sorgen höljd,
Hon dagen skyr, och gråter öfver verlden,
Står Menskligheten vid din maning opp,
Och återtar sitt förra, stora hopp.

Hon mins: när Sanningen mot vantrons välde
Steg fram med ordets svärd, af Luther väckt,
Och statsklok list, som är med lögnen slägt,
Mot hennes segrars lopp en förmur ställde,
På halfön här, dit aldrig våldet når,
Hon fann en fristad, som evärdligt står.

Likså i våra dar, då Envåldsanden
Vill mörkrets fästen resa upp igen,
Sen Söderns folk, ej dertill mogna än,
Förgäfves skakat på de gamla banden,
Har Friheten befäst sig i var Nord,
Så lugn, som ljus, vid thron och altar spord.
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EN BLICK
PÅ DET ADERTONDE SEKLET.

vid Magister-Promotiowen i Åbo
1798.

JdLysligt skönt, förbi oss redan skrider
Detta Sekel, likt ett skepp i brand,

Som på flodens nattbetäckta strand
Glans och fasa från sin bana sprider»
Fåfängt lyftes mensklighetens hopp,
Att se Freden buren i dess sköte,
Sanningen och Friheten till möte: —

Blott ruiner märka ut dess lopp.

Fåfängt brann ert midnattsbloss, J Vise,
Lockk , Rousseau , Voltaire och Mon-

TEsqUIEU,
Eder möda vindarne förslrö,

Medan ljudet af ert iidimi vi prise.
Bort till edra grafvar flyr med sorg
Ljusets vän, som allt sitt Lopp ser felat
Då Murat skall jordens dyrkan dela
Mtd Caglicstro ocli mtd Swdenbcrg.
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Hvad är menskan, att hon söker ljuset,

För att blunda, när hon nalkas det?
Hvilken slump till jorden falla lät
Sanningsfröt, som mognar ej i gruset?
Af dess plantor, långsmed tidens ström,
Lefvande på nytt, och åter döda,
Hvad är frukten, efter seklers möda? —

Blott den fiågan: är ej allt en dröm?

Dock, se Leibnitz himlens rådslag mäta,

Newton stämma stjernorna till dans,

Och LiwNe en regelbunden krans
Kring naturens vilda lockar fläta.
Se, en erfving af förruttnelsen
Leder åskan, öfver molnen seglar,

m

Eftergör i konstens sköra deglar
Elementerna af skapelsen.

Men sig sjelf, sin egen tankes sanning,
Och silt hjertas stridiga begär,
Känner ej den vise, hvilken lär *

Himlaljuset sina färgers blandning. '
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Brydd om målet af sitt dunkla hopp,
Ej sin hemväg genom skogen finner

Han, hvars blick till Månens dalar hinner,
Han, som tecknar för Uran dess lopp.

J, sorn ordnen dessa snabba stunder
Af vår famling efter sällheten:
Dygd och Religion! — med oro än

Söker tviflarn eder byggnads grunder:
Söker taflan, ned från himmelen
Med en högre lag till menskan buren,

Än det vissa bud för kreaturen:
Njut din dag, och gif ditt stoft igen.

Från instinktens sälla blindhet vaknad,
För alt se de nät, hon faller i;

Slaf i gerningen, i tanken fri,
Trånande af njutning, som af saknad:
Utom hoppet, att i himlens sal
Fästet nå för keden af naturen:

Hvartill lyftes menskan öfver djuren? -

Blott att tänka sig till brolt och qval?
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Men en sjuklings phantasi förnöja
Tusen drömmar. Ach! hur skiljen J
Dygdens hopp från vantrons svärmeri?
Han J sett bakom naturens slöja?
Är hon sjelf ej blott en syn af er,

Af hvars sken, som barn, af himlabågen,
J förvillens, och betagne frågen:
Hvem ur skyn göt dessa färger ner?

Så med Ht tme den brydde tänkarn spörjer,
I en labyrinth af skäl mot skäl:
Tills han tröstad af ett djuriskt väl,

Med Jlelvetius blott för känslan sörjer:
Nöjet blir all vishets högsta bud.
Blott en nyttig dikt, ett stöd för thronen,
Och ett pöbelns band är religionen.
Blott det jag, som njuter, är min Gud.

Är det dit, vi med vår hyfsning hinne?.
O! så gråt, Rousseau

_, det paradis
Menskan ägt: tills jordens plågoris,
Kunskapaträt förtrollat hennes sinne.
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Ingen fann du i palatsen säll
Vid all njutning, törnd ur haf oeh länder,
Och förfinad genom konstens händer:
O! så fly till dina Alpers tjell.

Se, från thronen ned till folket sprider
Sinlighetens pest sitt fina gift.
Hvad! om staten är en kransad grift,
Hvad! om landet hungrens plågor lider:
Endast söfd vid Barrys myrthenkrans,
Ludvig drömmer sig till Gnidens lunder;
Endast i Paris de glada stunder

Qvällen kröner med en Öpradans!

Mensklighet! din bild blott än förnöjer,
Af Voltaire i Romersk höghet klädd.
I din vanmagt än på fallets brädd
Dig en syn af forntids bragder höjer. —

Men, hvad stormljud bryta scenens lek!
Redan bloden kring palatsen strömmar.
Villdjurslikt, om statens lösa tömmar
Slits en cynisk flock med våld och svek.
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Hvad! och du, Philosophi, dem foder,

I din stråles middagsljusa dag,
Dessa nattens brott, af hvilkas slag
Dödligt sårad menskligheten blöder?
Är det så, din fosterson du för,
Slafviskt feg, till sybaritisk hvila,
Brottsligt fri, till spelet af en bila,
Vid hvars blixt all hans förhoppning dör?

Blott der dårskaper och laster svärma,

Dessa sorgliga förvillelser,

Likt de pestmoln, solen drar ur kärr',
Plötsligt verkas af din nya värma.

Men din kraft dem åter skingra kan;
Och ditt höjda ljus med rena strålar,
Himlens bild i tidens spegel målar,
Visar Skaparn i en dygdig man.

Lik en Phoenix, som ur askan vaknar,
Dygden syns i denna orons verld.
Midt i yrseln af en §inlig flärd,

Vårt förnuft sitt spillda värde saknar.
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Stolt, för sig ett högre mål det ser

1 en Kantisk dygd, som fri sig svingar
Öfver sinnets krets på tankens vingar,
Och sin lag åt sjelfva himlen ger.

Ack! men denna dygd, så skön att tänka,

Är den rnera än en tanke blott?

Än en bild att se på, medan brott
Mot natur och mensklighet oss kränka?
Vid hvars syn förtjusade vi stå

Och oss rena, såsom andar, drömme;
Men i hast, vår höga urbild glömme,
Då vi hem från skådespelet gå.

Blotta tankans syllogismer lyder
Ingen fibers ryckande passion.
Nej, är hjertat icke dygdens thron;
Fåfängt hennes lag förnuftet tyder.
Stolte Vise! du är blott af blod:
Om din puls ej vid de tårar sväller,
Som på Galas stoft hans enka fäller:
Är din dygd blott Stoiskt öfvermod.
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Religion! din helga hand allena
Nyckeln Imr till jordens paradis.
Du så mild som höjr, så öm som vis,
Vet att känsla och förnuft förena.
A^t syns ordning vid din facklas ljus
Ej blott stoft, en tanke är naturen;

Och från ljusets söner ner till djuron,
Hela verlden är en Faders hus.

Hvad! och dig en Jesuitisk slöja
Lönskt förkläder, menskoslägtets vänt
Skyr du ljuset, du med sanningen
Sänd från skyn, att dit vårt öga boja? -

Nej, blott sveket med din skrud bedrog
0«;h i mörkret jordens bojor redde;

Tills en blixt, sona Philosophen ledde,

Plötsligt ner dess ordenslempel slog.

Men af samma blixt se molnen stanna

Öfver skuggan af din helgedom:
Der din hand sig lyfter, himmelskt from,
Att välsigna endast, ej förbanna.
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Ej blott vantron, af föraktet höljd,
Från sin thron på Vaticanen drifves:

Nådens altar skjmfadt öfvergifves,.
Sanningen ur templet flyr förföljd.

Alla band, som sammanhålla verlden,
(Hvad? Förnuft! i din regeringstid?)
Slitits der af vilda lustars strid.
Här forslappats af den veka fjärden*

Der med blodig hand en gudlös tropp
Korsets spillror ner bland thronens kastar;
Här en vekling under giklkramp lastar
Den Försyn, som skapt hans usla kropp,

Ach! förgäfves Religionen räcker
Åt Pbilosophin sin hand till slut.
Flärdens vind hvar tanke blåser ut;
Egoismens köld hvar känsla släcker.
Blott i taflor mcnKkligheten rör.
Skön är dygden blott i forntidsminnen,

Nöjets jetnmi rus i nötta sinnen

Hvar förmågas spänstighet förstör.
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Eller bryter den, att jorden skaka,
Plötsligt ut, med feberraseri.
Och i hast till lägsta barbari
Faller bögsta odlingen tillbaka
Se Aspasier, blodande sin krans,
Le åt offren af tyrannens bila;

Ocli till krig mot hela verlden ila
Deras älskare med furiedans.

Så af vekhet och af grymhet skiftar
Den förfining, som vi nått i dag:
Svepte i ett rökverk, hvars behag
Skyler blott en luft, som pest-förgiftar.
Fåfängt, till en tröst för Phanlasin,
En förskönad verld af Dikten drömmes.
Endast svagt af konstens blommor gömmes,
Mensklighet! din sorgliga ruin,

Dock, ännu står målet, dit vi famlat.
Elt nytt sekel dagas för vårt hopp,
Som det tänkta verk skall bygga opp
Af hvad detta blott förstört och samlat.
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Rest på Fredens grund af Sanningen,
Skall ett tempel jordens folk förena,
Der af lågor, såsom himlens rena,

Ljuset näres oulsläckligen.

Varm af detta hopp, och ren en susbing
Af den vind, Européns sällbet bär,
Kännande förut i Nordens skär,
Gläd dig, Aura, med fördubblad tjusning
Då i dag, med seklets sista krans
Från Apollos lund, du snillet kröner:
Och kring Bälten sänder ut hans söner,
Att, som han, ge värma efter glans.



172

TIDENS PHILOSOPHI.

Å.% Hvad vill du mig, Förnuft, med dinastolta

frågor,
Som födas af hvarann till ett oändligt tal?
Hvart vältra mig till slut det grymma tviflets

vågor,
Der själen lyfts och sänks med svindel och med

qval?
Du kärleksfulla Tro i första oskuldsåren!
O! ledde du mig än, mer säll, om mindre vis!
Hur lätt mitt hjerta slog, då leende med tåren

Jag sprang, ett rättadt barn, ifrån milt kysta
ris!

Och på min moders knä, vid fönstret, då hon
sade:

"Derofvan är en Far för tiggarn som för dig.
Ej utom honom bröd, ej iii', ej oss du hade.
Om du hans vilja gör, han tar dg opp till sig:"
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Hur fromt, hur saligt rörd jag lyfte opp mitt
öga

Och morgonsljernan såg, och sade med en tår:
Guds öga ser på mig; och kände från det höga
Hans Faderliga hand uppå mitt hufvudbår.
Sen läste jag hvar dag Guds tankar i naturen,
Så väl som i hans ord, och drömde, att jag låg
Vid himlastigens fot, och af en engel buren,
Kom sjelf dit upp, och Gud med mina ögon

såS-

Hvi har jag spillt en tro, så hemfödd i mitt
sinne,

Och ve mig! jemte den min dygd, mitt lugn,
mitt hopp?

Af känslans paradis o! evigt gråtna minne!
Hvad vill det sena vett i en förvissnad kropp?
Ett fåfängt aftonsken ur dimman bryts omsider
Alt daga vandrarns mål, som tynad sjunker

ner.

Du har mig skapt, natur, (så med dig sjelf du
strider),

Blind, »är jag styrka har och kraftlös, när jag ser
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Dock när skall jag väl se, hvad tingens för-

låt döljer?
Ach! när förstå mig sjelf, min börd, min lott,

mitt Kalt.'

Med ljus, som tänds och släcks, på sekel sekel
följer;

Och menskligheten lyfts blott till ett högre fall.

Ja, fruktlöst är milt nit att tyda det insegel.
Som ödet dunkelt tryckt på menskans dygd och

hopp.
Hvad är jag? blott ett stoft, och söker dock en

regel,
Som evigheten, fast, för några timmars lopp!
Hvar skall jag finna den? Utom mig? i den

fasa
Af mord och rån och pest, som fyller jordens

ring!
Inom mig? der begär i ändlöst uppror rasa
Och tankar föra krig, tills allt är ingen ting!

Af mången färgad dunst i skyn för mig be-
dragen,

Jag ser, tillbaka vänd, på skuggan i mitt spår:
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Allt kring mig är blott sken. Jag sjelf, en bild

för dagen,
Med mina syners prakt i nattens djup förgår.

Hvad lönar då min dygd? — B. "Ett minne
efter döden''! —

När njuts det? Och af hvem? Af jordens plå-
goris. «»*•

"Ljuf kändes på din hand dens tår, du frälst
ur nöden".

Han flydde utan tack. —• "Så njut ditt hjertas
pris". —

Om jag det vunne blott! Men ach! ju mer jag
tänker,

Och känner pligtens kraf, och vill att rätt blott
sker:

Dess mer en blick på mig och menskorna mig
kränker,

Dess mera saknar jag det lugn som ygden ger.
Och ägde jag det än, men ryckt från hem och

vänner,

Doms, fjettras, säljs till slaf: månn jag ej klaga
bör?
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Så länge i min kropp jag mig med sinnen kän-
ner ,

Månn mer än samvetsfrid ej till min trefnad
hör?

Må hända att natur och lycka sig förena
Att ge mig allt som njuts med känsla och för-

nuft:
Ser jag ej rundt om mig en mängd, som de

förmena
Ach! sjelfva dagens ljus och himlens fria luft?
Låt Stoikern, och hvad mer, Epicurin för-

klara
Den vise säll ännu i kopparljurens glöd!
De leka blott med ord. Kan det en sällhet vara,

Är icke det en dygd, att bära sorg och nöd? —

"Dock utan dygd, min vän, din sällhet vore ingen
I sjelfva lyckans famn, bland nöjen utan tal". —

Ja, sällhet genom dygd: se der ett mål för tin*

gen!
Men visa mig dess väg bland lifvets brott och

qval? —

"I himmeln du det når? —
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En röst ifrån Frankrike.
1 himmeln, under jorden!

När vaknade en död och sade hvad han rönt!
Hvad? för att salig bli, när jag en svamp är,

vorden,
Jag skall försaka nu allt tjusande och skönt?.

Natt! tomhet! tystnad! död! Se der oändligheten^
Dit du din stolta flygt, förmätne ande, styr,

Likt fjäriln på ett haf, du fladdrar, blindt för-
veien,

Och tröttar dig att nå en gräns, som evigt flyr.
Förskräckt, att spegla blott dig sjelf, i djupets

bölja,
Du ropar an den magt, som öfver rymden rår.

En gränslös, formlös hamn! Hvad dimmor ho-
nom hölja!

Hvad mörker kring hans thron, som i en af»
grund står,

Den stod allena der, forrn någontingvar vordet.
Men säg, hvad gjorde Gud miljoner år förut?
Då han att skapa allt, behöfde blotta ordet,
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llvi kom det förr ej fram, och hvårföre till slut?
Allfader heter han, och är en son af ingen:
Af intet är han sjelf, ej mindre än hans verld.
-Ve dig! du skapte sjelf din skapare af tingen:
En bild blott är din Gud , och all din visdom

flärd.
En vantrons labyrinth, af offer fylld, är lifvet:
Med falska vingars fiygt länk ej att komma ut;

Gå, sök det ledningsband, som blef den sluga
gifvet;

Och sen du trollet fällt, vinn skönheten, och njut.
Njut, men förstå det rätt: att glädjen ej måsvika,
Ej bli en plåga blott. Vrll du förhöja den,
Ställ speglar rundt om dig, och njut i dem till-

lika;
Gläd andra med ett ord: de glada dig igen.

A.
Men när jag lider sjelf, bland tusende som lida,
Hvad är nan tra-il?

Rösten.
Alt dö. Det kun du, när du vill.

Har ej ditt usla lif dock en behaglig sida..
Då du kan sluta det, och än likväl är till?
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A.
Men om mitt timglas vänds, för alt ånyo rinna?-—
Du ler. Men hur du ler, är det en fråga dock
Af sinligheten sjelf, som ryser att försvinna,
Och griper anden fall, med rop om hjelp afLockk.
Ja, ädle Locke, ej du så ondt med anden niente :

Fast faltig koramen hit, han skulle riktas här
Af Irogna sinnens flit och hvad han sjelf för»

tjciite,
Och bortom hafvet gå att bli en miljonär.
Men hur han i ditt namn bemöts! om du del

sporde!
Än får han i sitt hus ej sjelf det minsta rå;

Än görs han till en bild, lik den Pygmalioit
gjorde;

Än till en mannequin, att hänga kläder på.
Då vill jag heldre fly till dig, ol.eibkitz åter,

Och din Platonska dröm. — Men hvem är du,
som slår

Dcir gent emot Voltaire, och vid hans löjell,
gråter,

Att menskan— menska blef, ej vild i skogen går ?

Gråt, att du henne ser till djur från menska falla,

Och alt hon intet vet af allt hvad hon förnam.
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Men tyst! hvad nya rop jag hör omkring mig
skälla,

Att sanningen till slut står obeslöjad fram!

En röst ifrån Tyskland.
Allt, hvad du sett och hört och tänkt, betyder.

föga,
Ja, intet, om du ej förstår dess möjlighet.
Här upplöst, skal för skal, du ser vår kunskaps

öga:
Allt, sjelfva ljuset, föds blott af och inom det

A.
Hvad hör jag? Newtons verld, och Roms och

Greklands minnen,
Allt är ett skuggspel blott, ett gyckel, hos mig

sjelf?
Ej båtar himlens ljus blindfönstren, mina sinnen?
Mitt öras är det dån, jag hör af tidens elf?

Rösten.
Allt, sjelfva denna jord, hvarpå du trycker stegen,

Allt hänger på den tråd» din tanke spinner uij



181

All varelse är blott en spegling af din egen?

Du sjelf är blott en bild, ditt ögas bild, till slut.

A.
Du gör mig lik det barn, sig i ett lakan hörjer,
För att elt spöke bli, och för sig sjelf förskräcks.
ISTej, i det mörka djup jag dig ej längre följer:
Jag heldre går i sömn, än vid en afgrund väcks.

En a nnan rö s L

Du går i sömn: välan! så snart du det bekänner,

Är du oek vaknad ren. Var med dig sjelf till-
freds:

Säg endast: ''Jag är jag", och du dig lefva känner.
Säg "icke-jag"j och fram står hela verldens krets.

A.

En spanad af mig sjelf, äv väfnaden af tin-
gen!

Jag stretar dock deri, jag sjelf!

Rösten.
Det är ditt fel,

Se spindeln tar sin plats sjelfständig midt i ringen:
Så rår det fria jag om sina strängars spel.



A.
Men när det allt förmår, hvi suckar det och lider?
Hvi skapar det en verld, som del fördöm mer sjelft?
livad irringar oeh brott! hvad frestelser och strider!
Hvad fall! och hvilket berg uppå den fallne hvfclfdt!

En tredje röst.

Det berget tar jag bort, och löser alla frågor,
Blott med ett enda ord.

O! säg mig det jag ber.

Rösten,
Allt är blott ett.

A.
Blott ett? Min ro och mina plågor;

Hvad sant, hvad osant tänks; hvad rätt, hvad
orätt sker;

Gud och en gudlös verld; dea ande hos mig
lågar,

Det stoft mig trycker ner; den fart begäret fick,

Och samvetet, som höll sitt tygel fram! Jag
frågar:

Är delta allt blott ett?

iBa
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Rosten.
Ja, för en högre blick.

När du i dalen slår, hvad färger der sig bryta,
Sorn smälta i hvarann när bergets spets du når.

Se himlens bild i sjön: se, hur de sammanflyta.
Hvad två dig syns, blir ett, när du del rätt förstår.
Allt är en skummig ström, der ångan tar en hinna
Och i en ständig följd af bubblor stiger opp,
Som spegla himmelen och jorden, och försvinna.
Gud sjelf är denna ström i ett oändligt lopp.

A.

Väl! jag förstår dig nu! Men säg: när bubblan
brister,

Hvad blir hon?

Rösten.

Det, hon var i strömmen nyss förut.

A.

Och detta för den tro, som genom dig jag mister,
Philosophi! af dig är all rnin vinst Ull slut?
Då går jag som ett barn alt lefva för minuten.
Men ach! ej mera barn, jagblott ett djur kan bli.
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En fjerde röst,

Var lugn, För ditt förstånd en högre verld är
sluten:

Dock ana den, och lef med hjertats tro den.

Rösten i.

Nej, ur det mörka djup, der allt är tomt och öde,

Blås fram den med din dygd. Ja, på din vil-
jas bud,

Om den är ren och god, uppstå igen de döde:
Gör rätt, och du har skapt, ej verlden blott,

men Gud.

A.
Hvad ljus går upp för mig! O Gud! jag har

dig åter.

Rösten 2.

Gör rättj och sjelf din Gud, begär ej någon ann.

A.
Jag? med mitt hjertas orm, som ingen fred mig

låter!

Rösten 3.
Den högd» der allt är ett, sök tyst, och var en

Man.



A.
En evig strid likväl inom mig sjelf jag känner,
En tvåhet, med ett ord: jag vill ej hvad jag bör.
Gud! om din helgedom jagHerostratiskt bränner,
Din dom dock, hvart jag flyr, jag i mitt hjerta

hör.

Chor af röster.
Vill du bli barn igen, då du är fullväxt vorden:
Välan! i ledband gå, och dig en docka gör;
Och hvad du jollrar sjelf om himmelen och jorden,
Gif ut för gudasvar, som du af henne hör.
Hvad svaghet! då du sjelf kan spela på en luta,
Att lyssna till det ljud, som eolsharpan ger.
En himmelsk andes fläkt du tror deri sig gjuta:
Det är af vädret blott en nyck, och intet mer.

A.
Farväl! J tidens ljus! Er lärling längre vara,
Jag ärnar ej. Farväl! — Så sprang jag bort,

och gret

Lik ett förloradt barn, som bland en okänd skara

Spor om sitt Hem, sin Far, oeh dem ej nämna

vet.

«85
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En röst ur Templet.
Du vet af dem likväl hvar stund som du dem

saknar,
Och hör: är denna röst ej hans som kallar dig?
FÖlj den och vid ditt mål sof sött och när da

vaknar
Du mötes af din Far, som för dig hem till sig,

A.
Ack nej; — min förra tro jag får ej mer tillbaka-»
Det är for sent.

B.
Tvertom. Sen tviflets väg du gått

I tidens storm och flod: skall ej dess svall mer

skaka,
I helga palmers skygd, den lugna höjd du nått.

Ja, prisom tiden sjelf: det tempel, som från
grunden

Jordbäfningcn ej stött, dess fastare skall stå;
Och sedan stormen fällt de markna ti äd i lunden,
Man kan till källan der dess mera säker gå.

I saravetet, hvad puls dig mötte, då du förde •—

Du själens anatom, o Kant! —- dia skarpa knif.
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Pris vare dig, när allt du klyfde och förstörde,
Att du i den behöll en källa dock till lif.
Blef af din vishet snart blott formen qvar, ej

anden,
Och ref du bättre ner, än byggde upp igen:
Du bröt dock tanken lös ur de förgylda banden;
Och en gång fri, den flög, trots dig, åt högden än.
Ej mer Helvetier förnedra oss till djuren;
Ej Hume gör allt förstånd till inlet genom sitt.

Idén, ur sinnets verld på egna vingar buren,
Lyft öfver tid och rum, sig rör så högt, som fritt.

A.
Iden! ja, den är lett, men jag går tung i sanden:
Mer än en blott ide', ty värr! jag känner mig.

B.

Du har en ädel falk: släpp honom lös ur handen,
Och se, hvad flygt han tar, hvad fångst han

bär åt dig.

A.
Från jorden är likväl den fångsten.
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B.
Ja, på jorden

Är ju din plats ännu. Men kommer ej ur skyn
Allt lif, all grönska ner? Och är du sjelf ej vorden
Af annat, än det stoft som trycks till markens bryn ?

A.
Välan'! vi fått förnuft att styra oss i tiden.
En svag regent likväl! Sultanlikt, på sin thron
Det hvilar merendels, och går ej med i striden.

B.

Så akta desto mer Skyddsengeln religion.
Hon är förnuftets stöd: hon ger det kraft att styra.
Dock för ett högre mål hon ned från himlen for.
Ej blott i stoftets verld hon tyglar sinnets yra,
Men öppnar ljusets hem för kärleken, som tror.

Han tror ej blindt: han ser Guds finger, som i
Skriften

Gaf till naturens bok det andra lika band;
Han ser Guds anlete i Sonen, som ur griften
Stod upp, och satte sig vid Fadrens högra hand.
Betrakta denna häfd, der Skaparens insegel,
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Hans bild, ej blott hans namn, är tryckt af er|

Försyn;
Och gläds, alt utom dig är ställd en tidens

spegel,
Der du ditt inre lif förklaradt ser ur skyn.
Du tviflar än? O! gör hvad dig den Gode säger,

Och känn, alt det är sannt. Du skall ej fatta
blott,

Men verka sjelf hos dig den sanningen, som äger,

När allt förgår, bestånd, och afgör lifvets lott.

A.
Så med mig sjelf förlikt, jag vände om min julle,

Och lyckligt kom i land; och der jag under mig
En afgrund sett förut, jagnu, från kyrkans kulle,

Såg himlen med sin sol i djupet spegla sig.
Och att det icke var en prägtig bild allena,

Jag fann, då jag såg upp, som menska blott
igen.

O! lys mig, värm mig, Sol! du höga, hulda,
rena!

Sjelf i din glans fördold, du lifvar allt med den»
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LIDONA
ELLER

TIDENS FLÄRD.

Lik Hebe, då en qväll hon lånle till ett spratt

Af gamla Vesta hennes hufva,

LidonA i sitt dok på enkesoffan satt,

Beklagades och gret; och sedan fann så ljufva
Ännu i ensamhetens sköt,
De tysta tårar, hon der göt:
Så romanesk är knapt en lurturdufva.

Ej längesen på skönhetens divan
Hon lyste främst, och prydde hela stan.

Hvar qväll i ny gestalt hon tjuste alla g ,

Och med en Grekisk smak gaf lon vid alla ester.

Än lik de ömma Lekars Mor,
Som undan vågens skygd medrodnad steg i dagen,
Och till Olympens sal i glesa skyar foi :

Hon sam i genomskinligt flor,
Som röjde i en dans hvar rundning af behagen.
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Än svängde hon till häst en arm af eldig kraft,

Liksom en Phrygisk jägarinna,
Svept i en ligerhud af taft.
Än lik en Lesbisk sånggudinna,
Med ziltran på sin nakna arm,

Hon viste känslans spel uppå en upprörd barm.

Nu från den thron, som i den sköna verlden
Hon vunnit genom rang
Och rikedom och skönhet och talang,
Den ovärderliga talang
Alt ge behag åt fåfängan och flärden,
Hem steg förvandlad ner: lik månen, på sin högd
Förmörkad i en hast till alla stjernors fröjd.

Förhasten ej er fröjd: jag fruktar större fara,
Små stjernor! för ert spel af den förmörkelsen:
Den torde endast mer Lidokas glans förklara.
Han J ej sett, hur ofta Kärleken,
Bakom en urna gömd i skuggan af cypresser,
Sin pil med erikans tårar hvässer.
Så länge gläden er, må ske, så länge blott,
Tills med det fula dok de hemska qval förgått,
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Men bäfven för den sorg, som ljufoch stilla dröjer,
Oeh med sin svarta ram blott skönheten förhöjer.

Dock frukten ännu mer en annan värre rara,
I hvilken mången stoftets dam,
Med litet tycke af Medusa,

Kan till och med Olympens söner tjusa,
En ram af tunnor guld. Hur ofta finnen J,
Vid en auction på Hymens galleri,
En narr till dilettant, som ser på sjelfva stycket?,
Hvem ville väl förtro den barnslige Cupid,
Att välja sig en maka efter tycket,
Om icke till en dans? Nej, vår upplysta tid,'
Så lätt den leker med det lälta
Som för exempels skuld det sköna — och del

rätta,

Så är den uti allt* det vigtiga solid.
Nog af: en svår medtäflarinna
Lidona är för er. Hon är så rik som skön:
Och måste priset bland sitt kön.
Så af Cupid, som Hymen vinna.

"Godt"! sägen J: "den enkan torde väl
ifust icke sörja sig ihjäl".
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Men J bedran er, barn; ty icke mindre fina

Hon hade känslor, än behag.
Ej blott det yltre flor, ur hvilket lynnets drag
För verlden skulle genomskina,
Af konsten hade fått en väfnad utan fel;

Men äfven hjertat.s inre spel
Var stämdt som eltclaver af snillet och af smaken,

Sen hennes fjorton år: då mången månskens natt

Med Lidner i sin hand hon satt,

Och gret förtjust och drömde vaken.

Väl sönk bakom de lönnars skygd,
Som gömde hennes födslobygd,
Då hon till släden for och trädde in i verlden,

Den första känslans morgondröm.
Ty hennes lefnad der blef lik den segelfärden,
Då en förgyld galer flöt fram på Cydni ström
Med purpursegel, silfverårar,
Och vid Sireners sång och Nereiders dans,

I all den skönhet, all den glans,
Hvarmed en qvinna rör, förblindar, tjusar, dårar,

Egyptens drottning steg i land,
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Antonius böd till gäst och slöt i rosenband.
Dock midt i Härdens ståt och nöjenas berusning,
LidonA mindes mången gång,
Hur hon i lunden salt, och göt vid trastens sång
För sina systrar ut sin oskulds första tjusning.
Då rörde sig i hennes unga bröst
En nerf som fåfängan och yppigheten döfva,

Och väckte med elt qval, som är sin egen tröst,
Den känslan att en vän behöfva;

Och för ett ögonblick fann hennes sympathi,
Med ett romantiskt svärmeri,

Det sökta föremål i hennes ägta maka.

När nu den ädles skygd, hvars kärlek hen-
ne bragt

Ur medelmåttans vrå, for att i förstlig pragt

Beundras af hvar krets och alla nöjen smaka,
Från hennes sida hastigt föll:
Hvad under, att hon svor (en ann sak om hon

höll)
Den sköna ed: att all den glans försaka,
ll vari, en ny comet, hon ljust behagens verld;
För att en helig eld, på sorgens altar närd,
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Åt skuggan af sin vän i enslighet bevaka,
Så länge tills hon hör hans kallelse i skyn,
Och känner flyttningsslunden mana:
Då lik en friad svan, ur denna ökendyn,
Hon honom följa får uppå en himmelsk bana.

I en alkov, hvars fladdrande gardin
Nyss glänste med en grupp af glada Cupidoner
Som tittade naift med skälmsk oskyldig min
Ur vecken af elt tryckt musslin:
Der sen af svart flanell en natt, som gueridoner
Med bleka lampors sken blott dunkelt lyste opp,
Ännu en anblick böd, till afsked, af den döde,

Förrn locket föll, och hennes Öde

Beslämdes utan hopp:
I denna dystra helgedomen
Fördref hon suckande sin natt,

Och i sin tomma famn tog än hans skugga fatt.
Om dagen vid hans bild i förmaket hon satt,

Och läste YounG om döden och om domen.

Hvad sorgelig kontrast! atl se hans klagosång
På det mahognebord, vid hvilket mången gång
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Hon öppnat qvällens fest, en offrande prestinna
Ehuru mer lik en gudinna.
Ur ett Ghinesiskt offerkärl,
Som rykte på en azurlåga,
Hon göt det fina the' i halfklot, der en fjärl
Med purpurvingar satt på Amors gylldne båga.
Af hennes egen hand, en hand så ien och mjell,
Med leende behag det läckra giftet räcktes,
Och föreställningen af en Olympisk qväll
I alla gästers sinnen väcktes.

Ätt enkor i förtviflan plä
Se efter då och då, hur gråten dem vill klä,
Det har man ofta sagt, min vackra läsarinna.
Man säger mycket slikt, blott för att någon ting
Må sägas i ett sällskaps ring,
Som vill sin jäspning Öfvervinna.

Det samma hviskas ock om mången Vertherinna
Med ögon som af ömhet dö,

Ett litet ansigte af snö

Och nerfver, dem en suck af minsta fjäril sårar.

Sin toilett i känslans svärmeri
Hon ej försumma skall; och sina sköna tårar



Vid ett adagio, en dram, en elegi,
För smakens skuld, ej spilla gerua,
Föran hon jemfört dem med skaldens metaphor,
Som tog från hennes kind en tår,

Och satte den i skyn, förvandlad till en stjerna.

I Jag lcmnar det derhän; men säg, Behagens
kön, —

Jag antar att vi se LidonA för sin spegel, —

På samvete, bekänn: är det ett rimligt rön,
Att hon så ung, så kän lofull och skön,
Begrof sig, med sin sorg, inom gardin och regel?
Se delta rörande behag,
Af ömma känslor sprjdt på fina anletsdrag!
Se denna själens blick, från svarta ögonhåren,
Åt himlen bruten genom tåren!
Men hvad är skönheten, från verldens ögon skild?
Hvad är dess sorgespel, åskådare förutan?
Ach fångas icke ens igenom fönsterrutan

Din skymt, Lidowa: hur förspilld
Är af din sorggestalt den tragiskt sköna minen!

■ J97
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Dock satt hon, tron mig, barn, så hela vin-
tern ut,

Fördold i sina rum; och knappast en minut

Hon tillät sig en qväll, att snegla ur gardinen
På stålen af ett slädparti,
Som for med skiftad färg i månskenet förbi.

Men redan log med himmelsk uppsyn våren,

Ur slöjan af elt moln som droppande försvann;

Och snart till jorden sänkt med glada lärkors
spann,

Han teknade sin gång med blomster uti spåren.
En hymeneisk flägl ifrån dess vingar sänd
Kring .sjelfva stadens murar spelte;
Ocb en elektrisk eld, i alla pulsar tänd, ,

Jemväl i rikas slott af nötta sinnen känd,
Åt benen spänstighet och färg åt kinden delte,
"Gif akt, milt barn: han sviker så
Den Maj, som vinkar dig att i det gröna gå;
Vet, det är Anior sjelf, som med sitt gucku

dårar".
Så varnar gumman er, J flickor, alla vårar.
Lidowa, äfven du förglesa ej din skygd.
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Se jord och himmel, stad och bygel,
Af fröjd och kärlek le: och bäfva för din dygd,
Om annars det är dygd
Att tömma ut sig så i lårar.

Men, mina nådiga, den faran len J åt:

Hon rör herdinnor blott i svassande idyller.
Långt farligare syn, än all den himiaslåt,
Naturen purprar och förgyller,
Då hon i vårens qväll, högtideligen stum,

HalfÖpnar Elysén emellan dalens lunder,
Är denna pragt af stan, som i Lidonas rum
Inflyttas genom ett af konstens nya under.

Man satt der, sjelf fördold, på canapéen,
och såg

Af slott, theatrar, torg och alla nöjels tempel,
Af präktig fackelfart, af slolta riddartåg,
Af hvarje dagens fröjd, af hvarje modets stämpel,
Af stjernor från den högsta spher,
Af skönheter i vagn, liftroppar i gevär

Och lustpartier under segel,
Af allt hvad skönt och nytt plär i en hufvudstad
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Sig visa på en promenad,
Af verlden, mecl ett ord, i en förtrollad spegel
Ett rikt och gränslöst perspektif,
En tafla, ständigt ny, i rörelse och lif.

Att utan strid emotstå kunna
Den dageliga frestelsen
Af denna syn: den sjelfförsakelsen
Är icke tänkbar hos en Nunna,
Äu mindre hos en Enka, lik
Lidona, ung och skön och rik.
Hon fann det sjelf, af Loths förmätna maka,

Om sanningen af den sentensen lärd:
Att, sen man ryggen vändt åt denna snöda verld,
Är det försigtigast att icke se tillbaka.
Fördenskull vände hon ej endast spegeln så,

Att den blott henne sjelf lät se i sorgens vrå:

Hon ock en svartsjuk skärm för sina fönster fällde.
Ja, från all verldens glädje skild,

livar tafla till och med, och bild,
Som pårninte derom, hon ur sin åsyn ställde.
Blott Kärleken, som flög med Psyche upp till

skyn,
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Behöll hon i sitt rum, att tröstas af dess syn.
LidokA med ett ord förstod den sunda lära:
Kyss alldrig på den frukt, som du ej bör förtära;

Nu hände det en qväll, då bakom fönstret ren
En flägt af en idyll från lindarna sig spridde,
Och endast svagt mot himlens purpursken,
I hennes sorgkapell den gröna .-kuggan stridde,

Att väckt ur sina minnens dröm,

Hon närmade åt fönstret stolen,
Men i den afsigt blott, att vattna med en ström
Af tårar än en gång den bleka nattfiolen,
Som stod i urnan der, af hennes maka salt,

Och doftade ännu, fast tynande och malt.

Du, som hans hulda omsorg stödde
Och ställde, såsom mig, hvar någon stråle fanns

Af morgon eller qväli, som lyste eller glödde,
I vårens eller somrnarns glans.

Du hvilkens sällskap med milt sinne
I ljuf melanchuli sjojpuduserat ömt,



Och|mången sömnlös natt din vällukt, som hans
minne,

tröstfull kring mitt läger tömt.

O! delte jag ock nu ditt öde:
Och göt min sista suck, då du din sista doft;
Och lades jemte dig hos den begråtne döde:

Två offerblommor på hans stoft!

Så klagade hon skönt: och gret, ej blott sin
maka

Med all den yppighet en enkas sorg beter;

Men skulle ock helt visst, hvad icke alltid sker,
Med hjertlig glädje sett den saknade tillbaka.

Tyst! hvilka ljud! liksom en aftonvind

Der spelte i en lind
På Eols luta!
Hvad röst, hvad Gudaröst,

Som vill en himmelsk tröst,

LidonA, i ditt hjerta gjuta!

302
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Hor! det är Kärleken,
Som stiger ned igen
Till den förgråtna Psyches mÖle,

Och henne vill, försont, upplyfta i sitt sköte.

Utom sig sprang LidoNA upp,
Och Jyss med bäfvan och meci tjusning,
Och rycker skärmen bort. Nu hvilken himmelsk

Uppfyller hennes rum, och sluter om den grupp,
Som pryder hennes bord, en krans af gyllne

strålar!
Men blicka upp åt skyn, och samma grupp du ser.
Den står der, ej af marmor mer,
I hiin Ja färgers glans , dem blott en engel målar.
Nej, fefvande slår Amor der,
Och Psyche upp i ljuset bär.
Det är ej mer de två , det är din man , LidojntA,
Som sitter på en thion af guld,
Sig lik, blott mera saligt huld,

Och vinkar med en stjernekrona
Dig upp till sig på molnets bryn.
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"Hvad!" ropar läsarn spotskt, "Är det en
andesyn?

År hon i Svedenborgs mysterer
Magnetiserad in af en adept baron,
Som lefver i de högre spherer
Ej dem på jorden blott, och stämmer dagens

ton? *)

Jag kunde svara ja och lägga till de orden:
Det gifves många ting i himlen och på jorden;
Hvaraf, med all sin skarpsynthet,
Ej Leopold vid sin pulpet,
Och ej Boethius i sin katheder, vet."
Men oinvigd och ofÖrveten,

Man saken lätt förklara kan,
Som en poetisk dröm, ej diktad af poeten,
Men af LidonA sjelf, och den på visst sätt sann.
I en af känslans högsta stunder
Hon med sin elegi sig tänkte hos sin man
I elyséns orangelunder,
Då först till henne kom en röst, liksom ur skyn
I underbara toner gjuten,
Och sen all ljusets prakt ur Mälarns spegelbryn

*) Detta skrefs för nära 3o år sedan.
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Af solen i sin nedgång bruten,
På en gång öfvergöt den skymning, der hon satt.
Hvad under, om hon lik en Pelgrim, som en natt,

Trött af sin vandring, trött att fasta, bedja, vaka,
Tar månen, som går upp, för en serafisk syn,
Elt ögonblick sig trodde se sin maka
Förklarad le ur aftonskyn.
Hon sträckle med ett ord sin famn till himmelsk

lyftning,
Och själen flög förut ur hennes Ögon opp.
Ach! men det tunga sloft ej lydde hennes syft-

ning,

Förrn allt försvann, förloradt utan hopp.

Emellertid befann hon sig i verlden
Helt oförtänkt, och se,

Naturen är en mäktig Fé,
Oaktad hennes sorg, oaktad himlafärden,
Ej så alldeles platt hon fann vår låga jord,
Som månen vexlar om med solen att förgylla,
Helst, medan Maj kring berg och dal är spord,
Med blommor och med sång, naturens Ande hylla.
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Men att af folket ses, förskräckt,
Hon fällde jalousin, då alt behaget njuta
Af vårens milda andedrägt
I öppna fönstret med sin lula

Hon satte sig och spelte än en gång,
Och fick ånyo svar i en odödlig sång.

Det var en himmelsk sång om kärlek mellan
själar,

Som sväfva öfver stoftets trälar.
Till en duett i Empyren
De stämdes iunan födseln ren

Af samma tanke, samma vilja.
Förgäfves haf och berg och land
Och fördomars och lagars band
På jorden sträfva att dem skilja:
En hemlig harmoni i deras känslor rår,

På en gång samma suck ur begges hjerta går,
De se hvarann i månens spegel,
De lyssna till hvarann i näktergalens sång.
Den dolda hand, som leder deras gång,
Skall slita Hymens ok, skall bryta Vestas regel,
Skall jemna deras lyckas lott,



20 7

Den enas i sitt tjell, den andras i sitt slott,
Skall spränga torn, cerberer binda
Och tusenögda troll förblinda,

För att förena dem, kanske en midnattsstund,
I någon bergsruin, i någon ökenlund.
En enda blick vid deras första möte

Dem störtar i hvarannans sköte.
Två vattenpärlor likt de mötas och bli en.
Hvad är en thron i alla jordens riken,

Emot den mossbeläckta sten,

Der skådande hvarann, de höra stjernmusiken
Och drömma sig till Elysen?

Li dok A andas knappt för tjusningen att höra:
Det är en melodi för hennes inre öra.
Hon väntar ej på sångens slut,
Förr än till jalousin hon går — hvad! och den

lyfter?
Nej, hon den vänder blott att kunna titta ut,

Sjelf osedd, ur dess smala klyftor.
Då ser hon att der står

Med lyran i sin hand och vädret i sitt hår,
I en sublim gestalt, ett Snille öfver stoftet
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Högt lyft i sitt gemak på sjette våningsloftet.
Emphalisk är huiis uiiu, hans åtbörd nästan vild,
Och hela hans person från hvardagshopen skild.
Förtärd af själens eld, hans yta glänser föga:
Hanar dock sällsamt skön för etl romantiskt öga.
Hans ande, borta stadd i en odödlig dröm,
Nu sänker ner likväl en blick, så menskligl öm.

Bakom de gröna galler fången
Af hennes öga, denna blick
I hennes hjerlas tempel gick,
Och lyste upp den bild, der intryckt var af sången;
Men att hans öga icke får

En enda af de blickar fånga,
Som blixtra fram ur hennos långa
Och svart uppslagna ögonhår:
Hvad synd! — O! ryck.LiDONA.ryck på strängen
Och drag ihop de leda bangen,
Att den gudomlighet, han i så mången sång
Ställt fram som sin idol, han sjelf må se en gån».
Ja! det är dig, han med den Lydia menar,
Som allt hvad skönast är, förenar.
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Den enda egenskap, som henne fattas än,

Att vara till, gif henne den:
I fönstret, med ett ord, dig visa.
Han såg dig icke nyss, ty vid din andesyn
Steg äfven han, med blick och tanke, upp till skyn
Och sökte bilder der, för alt din skönhetprisa/'

"Hvem talar här lill henne så,
Är det Författarn sjelf"? Ach! nej, vi sjelfve få
Ej synas i vår dikt, om icke i en visa,

En ode eller elegi;
Men i vårt ställe skicka vi
Hvem vi behaga. Må han vara

Längst bort vid söderns pol, ja, i tartarens natt,
En menska, en demon, vi tage honom falt,

Och dit han stäms af oss, han måste genast fara,

Till lands, till sjöss, till lufts, hvad väg han
färdas må,

Och i hvad fardon, om också
I molnig vagn, af gripar dragen.
Nu finner läsarn väl, att jäg vill få i dagen
Den sköna som jag sjunger om,

Fast hon ej sjelf är mån derom.
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Ej blott för honom der med lyran
Jag henne visa vill, att han må se, hur väl
Hon svarar mot iden, som lefver i hans själ,
Och litet sansa sig ur den platonska yran,
Då för sin kärlek och sin sång
Han får elt föremål, som fins. På samma gång
Må hon af flera ses, af dem, som längesedan
Ej hennes skönhet bloll, men rikedom försport,
Och hennes fönster, hennes port
Bevakat hela vintern redan.
Hvad utväg skall jag ta, då jag ej målet vann
Med skuggan ens af hennes man?
Försökom med en Gud. Det hör ju lill epiken.
"Bevars! så väpnar du kritiken
Från alla håll mot dig. Olympens hela ätt

Måst taga, till och med från opran, sin reträtt,
Och om du Vallhalls Gudar väckte,
Om Freja med sill spann af kaltor, eller Thor
Med sina bockar, fram på Stockholms gator for,
Det ej Lidona blott, men hela stan förskräckte.
Vill du bli läst, min vän: så tag

I stället för en Gud ex machina, en tärna,
En Jokey eller Page med skälmska anletsdrag,
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Som gör ej blott Mercurs, men Amors sysla gerna".
Jag tackar för ett råd, så väl båd tänkt och rnent.

Men nu ty värr! är det för sent.

Der slår i porten ren, ej genom min beställning,
Jag vet ej, genom hvars, ett bud,

Som trots en portvakts gräl och tvenne hundars

Är intet mindre än en Gud.
Han står der som lakej, och klappar,
Och gömmer i sin hand två rosenröda lappar
Med sirligt skurna namn, de nu i modets verld
Förnämsta af det kön, som rår, också i flärd.
En Gud är han likväl, om ej min Sångmö felar,
Så visst som Amor sjelf, hvars hela magt han delar.
Ja, ej af denne blott han pil och båge stjäl,
Och i hans namn uträttar all ting väl,

Men ock, o! store Zeus, med dina viggar spelar.
Han i vår underbara tid
Bedrifver höga värf i båcle råd och strid.
Se, af det lumpna pack, som dansar på ruinen
Af en med blod befläckad ihron,
Han gör en stor och segerrik nation.
Hans välde sträcker sig till sjelfva guillotinen
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Med honom i det röda bad
Går Sybariten stolt och glad.
Han mellan snillen växlar fraser
Och mellan älskare extaser.

I moln af gåtor klär han der
Den unga Visheten, och här
Den gamla Skönheten i skyar utaf gazer.

Ach! det var denna Gnom, af flickans öppna
> barm

Ej oftare förrådd, än af den vises mantel,
Som frätte, till vår sorg, vår undran och vår harm,
Den arme Rousseaus bröst med gift af an laranlcl:
Och lyfte Veslris *) i en dans
Med tjusning opp till skyn i en odödlig glans.

**) Den äldre Vesl.ru. Denne berömde Dansare finn p5 sia
tid tre stora män i Europa: Frsdrik den Ende af Preussen,
Voltaire och sig sjelf. En gäng, sedan han med särdtles bi-
fall vist sig r 3 theat»:rn, räckte han foten ät sin son den nu(i;gB,
dådetta först ikrefs) ömsom i Paris och London ännu mer b.un-
drade Dansaren och sade: "Kyss denna fot, som förtjusar him-
mel och jord". En annan gång, dä sonen med myclm skick-
lighet efterträdde sin Far, Mipte denne i eulissen; "Bra! för-
träffligt! »om en Ängel; som eu Gud! »om Jag!"
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Den Guden -— jag förgät alt Pieriden fråga
Hvad namn han i Olympen har.
PS jorden heligt mörk hans guddom alltid var.
Än omger ärans skärm hans altars offer laga;
Än uppenbaras han i sjelfva dygdens hamn.
Men på vårt plumpa språk är Fåfänga dess namn.
Dock kunde vi i hast en Grekisk döpning våga
Och stämpla af ett ord, symmetriskt med Cupid,
Ett mer poetiskt namn. Jag föreslår irid.
Af Iris, hans uppfoslrérinna.
Mot vanan, är hans härkomst viss

Hvad Fadren rör, som är Narciss,
Men ej på mödernet. Att skönhetens Gudinna
En qvall i vattnet stigit ned,
Som förr var hennes hem, och på den stolte vred,

Som tillbad bloll sig sjelf, sin dyrkan velat hämna,

Och låut hans egen bild att sig åt honom lemna,

Är möjligt. Dock är fråga om

Ej Echo, då en dag hon tyst till honom kom,

Och hörde honom sig förguda,
Oeh höd hans sjelf-beröm kring skog och klippa

ljuda.
Har lyckats att i Ärans namn

Sig sluta till hans kalla farna,
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Hvad af de källor, som jag äger,
Jag säkert vet, är blott, att barnet af sin mor

Hvem hon ock var, försköts, och illa for,

Tills fris rörd tog upp på sina skyars läger
Det arma kräket, svept i hennes strålars flor.

Jag hor mot denna myth ett rop utafde Lärde.
Förskansom oss i denna parenthes.
Ett skjul, som märks i tid der någon fara ges,
För hjellar till och med har mången gångsitt värde.
Först synes oss regnbågen, fåfängans
Naturliga symbol, för hennes kalla glans.
Sen är det mycket likt, att skalken kunnat finna
I sjelfva himlens monarkinna
En hemlig skyddarinna:
Som hennes fogels fosterbror,
Kanske på hennes vink, af hennes trogna tärna

Uppmanad för en plan mot Gratiernas mor.
För öfrigt om en fintlig hjerna
Vill skänka åt vår stackars Gud
Ett mera sinnrikt namn af mer harmoniskt ljud:
Så löne vi med tack hans gåfva.
Dock måste han det kort och rimbart åt oss lofva.
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Förlåten , mina Gratier ,

Man slipper ej så lätt ifrån de lärdas händer,

Helst när det gäller ord. Nu utan frestelser
Af lärdom, eller retelser
Till qvickhet, rätt och slätt till saken jag mig

vänder.

Irid, så heter han, det måste bli dervid
Då ingen hjelper o.ss att döpa om i lid;
Ty ulan något namn han skulle platt försvinna,

Som vore för en Gud det värsta jag kan finna!
Irid alltså har satt ett litet spel i gång,

Att på ett vackert vis ifrån sill löftes tvång
Entlediga vår vän Lidona:
Hvars skönhets och behags romantiskt ljufva sken
I pragten af sitt hof han saknat länge ren.

Att henne småningom med denna verld försona,
Af sjelfva hennes sorg han drar ett klokt parti.
Och verkar mystiskt hög på hennes phantasi.
Dock mindre på den sång, der öfver gatan ljuder
Och till en stjernflygt henne bjuder,
Han byggt sitt hopp, än på en bal
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I Amaranther-Ordens sal:
Som skulle likna den, då i en dubbel mening
Christina dagens Drottning var,

Och sjelf det sköna tecknet bar
Af äran, troheten och nöjet i förening,
Hvarmed hon de lA Gardie, Thott
Och Pimentelli prydt, ej för en afton blott;
Ty Ijuf i minnet *), skulle glansen
Utaf det dubbla, midt i lagerkransen
Af diamanter knutna A

Med henne lyfta dem bland de odödliga.
Det samma tecknet prydde korten,

Med hvilka nu den Gud , vi nämde, stod i porten,
Ifrån det bud, till henne var befaldt,

Han hade- stulit dem, och lånat dess gestalt:
Som kunde för hans egen gälla;
Ty mera uttrycksfullt kan ej
Fåfängan sjelf i en lakej
Se ut och kläda sig och tala och sig ställa,

Lidona har, jag vet ej hur,

I ensamheten sport, hvad lysande figur

*) Dolcc nalla mc-noris.
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Två eleganter nu i granna verlden göra;
Nyss komne dit, den ena från Paris,
Fransysk i ton somdrägt, i smak som lefnadsvis,
Och framför allt i konsten att förföra;
Den andra från de Britters land,

Dem lik ej blott deri, att hattens blanka kulle
Och rockens snitt och skornas band
På hårsmån voro som de skulle,
Men ock i stolt förakt för allt, hur godt det är,

Som ej en Engelsk stämpel här.
Den ena sina skor ifrån Paris beställer,

Den andra till och med sin tvätt i London har.
Rätt hvilhet, säger han, och på sin halsduk drar,

Blott Themsens välten ger åt linnet.
Fast hatande hvarann, de tu

Dock i ett råd förent sig nu,

Som Caesar och Pompej: med det försåt i sinnet
Hos hvardera, alt sin rival
Hos könet sätla ned på sjelfva deras bal.

Emellertid ej blott den önskan, som gemensam
För beggedera var, att få LidonA dit,

Men ock det hopp, alt henne ensam
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Intaga ren förut, upptände deras nit.
Och hvardera dervid af Guden,
Som deras budskap bar, ovetande blef tjent.
Ej nöjd att korten ge, han ber, hvad begge ment

I tysthet hvarför sig, att, för att rätt bli buden ,

Hon ville ta emot dem sjelfva på visit.
Han nämner denna bön för hennes kammarpiga;
Men när hon öppnar dörrn, att in till henne stiga,
Han sjelf (hvad vågar ej en Gud?) sig smyger dit;
Oeh förrn hon det förtryta hinner,

Han med sin bugning blott af henne tillgift vinner,
Än mera med silt tal, om hela stadens hopp
Att i de skonas krets, så tom, som hon försvunnit,
Se henne, som dess sol, å nyo träda opp,
Sen, nu omsider har försvunnit
Det långa grymma sorgeår.
Vid detta sista ord, Som rörde hennes sår,
Ett moln steg upp på hennes panna.
Dock kunde hon ej få den ström af ord att stanna,
Hvarmed han pittoreskt beskref,
Hur denna bal den präktigaste blef
Som Stockholm nånsin sett, och pryddes med

costymer
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Från Drottning Kerstins tid, af lika smak som

glans.
Han visste, hvar en hatt medslora svarta plymer,
Lik den hon bar, till salu fans.
Hur skulle den ej kläda henne,
Hvars skönhet öfvergick Christinas tusenfallt!
"I morgon sker, så snart ni det befallt,

Uppvaktningen utaf de tvenne".

Han gick, ej väntande på svar,
Som nej från hennes läppar blifvit,
Om ock i b jertat ja var skrifvit.
Försvunnen, som lakej, han stod som ande qvar.
Och såg de blickar som hon sände
Å nyo genom jalousin
Åt skalden, som ännu att dömma af hans min,
Gaf akt på hennes spel och det i hjertat kände,
Fast det ej mer i örat kom.

Nu med figur och röst af hennes främsta tärna»
Han hviskade de ord, vi redan hört: att gerna
En älskare bör se den som han sjunger om.

Och förin hon ordet vet, är jalousin uppdragsn
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Och hon af Fido sedd. Sig sjelf med detta namn

Han gjort till en poetisk hamn.
Af hvilken hänryckning betagen,
Han i LidonA ser det ideal, han drömt,
Dock skönare ännu! Och hvilken ny förtjusning!
Hon ser på honom upp belydningsfullt och ömt.
Det är ju för hans hopp en öppnad himmels ljusning.
Med händren sträckta ut, som hämta till hans barm
Ty värr! blott luft; beklagar han med harm
Naturens fattigdom, som snillets utflygt tvingar
Och åt en älskande poet
Ej kan bestå blott ett par vingar.
Hur mycket mer fullkomligbet
Är i hans drömda verld! Hur skönt det skulle vara,

Om i en luflgondol, med tvenne svanors spann,
Han till" LidonA kom, och flygande hvarann
I famnen straxt, ännu i qväll, de kunde fara,
Att söka sig ett tjell i något Söderns land
På en af Sylfer blott besökt romantisk strand!
Hvad plåga deremot, att passa af den stunden,
Då en visit får ske, om dörren vilse gå,

Anmälas, och till slut, af tusen former bunden.
Knapt hennes finger kyssa få.



Men kroppen är jublott ett skal, en jordisk hinna
För själen, arfvinge till skyn.
Det är for anden blott han sökt en älskarinna,
Och andens njutning är en syn.

Ännu ett återsken af solen gladde staden
I denna sköna mellantid
Af dagens arbetssorl och nattens tysta frid»
Följd af sin Cisisbe' på aftonpromenaden,
Gick mången Dam LidonAs hus förbi;

Och han med känsla skrek, och hon med ironi:
Hvad tafla! hvilka färgers blandning
Af dagen i dess hy, af natten i dess hår!
Oeh i hvad präktig dag af nedgången hon står.
En skön exposition i sanning!

Exposition! LidonA hör!
Hvad ord om dig, som höll så länge
Din skönhet dold bakom elt hänge!
Men hvad der taltes nedanför,

Hon lyckligtvis ej kunde höra;
Ty själen, vänd från hennes öra
I hennes öga satt, som hvälfdes än en gång

22t
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Ditupp, och sångarn fann ej sämre, än hans sång.
Men plötsligt af ett dån, som långs med gatan

hördes,
Det skona ögonmötet stördes.

Der kom i lätthet och i glans
Den gyldne charen lik, hvari Apollo strålar,
En Engelsk phaeton, som i en tvillingsdans
Harmoniskt drogs af zeberlika fålar.
En liten negerpilt, grann som en Colibri,
I sitt phantastiska livri,

Satt luftig som en Sylph, och spannred; och i
tömmen,

Sjelf kusk, med snöhvit hand en full växt Amor
höll.

Ach flicka! så var den, din oskuld såg i drömmen,
Men sådan äfven han, i hvars försåt hon föll.

Hvem är det? frågar Läsarinnan.
Han svare sjelf. Dock dessförinnan
Ni gissa kan, att det är en

Utaf de två, ni känner ren;

Den från Paris nyss komne. Och han heter?
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Florelle. För dem, som hos poeter
Ej endast rim och takt och ord,
Men till ocb med hvar bokstaf granska,
Jag nämner att han slöt, fasl hemma i vår Nord,
Så, med ett sydligt e, sitt namn, att det förfranska.

Att det var han, LidonA sjelf förstod,
Och rörelsen af hennes blod
Gaf färg åt sjelfva hennes panna,
Då öfverraskad af hans syn
Hon honom såg vid hennes fönster stanna.
Hvad under! alt hon nu steg hastigt ner ur skyn,
Dit henne lyft Poetens yra.
Vid dånet af en vagn, hvem aktar på en lyra?
Och sådan vagn! En char , som bär på nöjets han
Den förste elegant i slån.

Tänk! hvad triumf det skulle vara,

Lidona, att i den långs Drottninggatan fara!
Hvad haye der skulle slå och ropa: hvilket par!
Det är ju Psyche sjelf som med Cupido far!
Se, på hans phaeton en målning föreställer
De begge* alltid sköna grupp.
Dock här, ej hon åt skyn af honom lyftes upp:
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Nej, sjelf han sina vingar, fäller,

Och fäst af hennes famn vill bli på jorden qvar.
Märk, hvad betydelse det har,,

Att samma bild dig möter åter

Och stannar vid ditt hus, och visar dig ej mer

En Psyche, som ser upp åt himmelen, och gråter,
Men en som sjelf en himmel ger.

Hur i LidonAs själ de tankarna sig smögo
På den sekund, som vagnen höll,
Och hennes blick på den ifrån dess Herre föll,
Jag ej förklara kan. Men att de hastigt flögo,
Med vagnen bort igen, jag tror;

Ty i det samma som den for,
Hon blickade igen åt honom der på löftet.
Det var ej blott en blick, men själen sjelf i den,
Som möttes af hans själ; och begge flögo sen,
Två dufvor likt, högt öfver stoftet,
Och stego ned, jag vet ej hvar,
I en Arkadisk lund, beredd åt sälla par,

Högst en minut det kunde vara,

Men rymde hela år af sällhet, tyckte han,
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Och äfven hon förtjust sig fann
Att hans förtjusning se och svara»

Men nu elt larm på gatan blef,
Ett språng åt sidorna af hopen.
I ränsten mången jungfru klef,
Och en madam, oaktadt varnings-ropen,
Var när att öfverriden bli!
Kom der ett helt cavälleri?
Nej, blott en cavalier, med sådan fart, st

hunden
Knappt honom följa hann. Det dröjde lång

stunden,
Föran hans Jokey synlig blef.

"Hvem är den Engelsman"? "Kors! det ör

Anton Häger",
Antony Hegger nu sitt namn han skref,
Och lade Esqvire till: det säger ■>
Att han femhundra pund i årlig inkomst äger.
Den Svenske Britten med ett ord det var;

Och den Arab, som honom bar,
Var första springaren i hela Svea rike»
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"I sjelfva England fins blott en, som är dess like,
Sir William Fioods. Lord Hill har den som är

dernäst:
God damn me"! var hans ord, hvar gång han steg

till häst.
Från England, det förstås, han fick den; och

det gäller
För honom nu etthundra pund,
Att före Herr Florelie han är på Hagalund,
Och der en bål ej blott beställer,

Men rykande till honom bär,

För n ur sin Phaeton han är.

På Liljeholmen vadet skedde,

Och farten derifrån blef tagen, ej gerad,
Men åt Lidonas hus. Att bli af henne sedde,

De täflade med särskilt vad.
Den af dem som den lyckan hände,
Att på dess fart en blick hon ur sitt fönster sänd«,
Den siulle få, om uppfyldt blef det hopp
Att hennes skönhet prydde balen,

Ge henne hand vid ingången i salen,

o#h främst i dansen bjuda henne opp.

Florelle det försprång fick, att Hegger honom hinna

Omöjligt kunde förr, än bortom, der hon bor.
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Nu af LidonA sedd, hur glad den förre for!
Dock att i fönstret henne finna,

Ej mindre glad den andra blef.
Men hvilken ond demon bedref,
Att med ett lass der står en bondlurk, och defc

Vänder,
Så tafatt, att hans tom förloras ur hans händer,

Och lasset stannar öfver gatan tvärs.

Den bråde ryttarn svor en vers
Så väl på Engelska som Svenska; men förgäfvési
Det tunga lasset, som ett berg, der stod
MidtförLiDONAs hus. Af harm han nästan qvafves.
Men se hans häst har både råd och mod,
Och gör ett språng, så öfver lass, som bonde.
Den stackarn föll omkull, och trodde alt hin onde,
Som rider, har han hört, en stor,
Röd vallack, öfver honom for.
LidonA sjelf blef skrämd och sig tillbaka ryckte,
Då hästens hufvud midt för sig hon såg,
Och ryttarns, som deröfver låg:
Igenom fönstret in dem arna sig hon tyckte,
Men när de lyckligt kommit ner,
Och hatn, med hatten svängd för henne,
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For af, så stolt, som snabb: hon efter hon^m ser,

Och med ett hemligt nöje ler.

Nu, hvilkendera af de tvenne

Var enligt vadet den, som genom hennes blick
Rätt till den första dans med balens Drottning fick:
Blef fråga mellan de till vittnen dit beställde
Hvarderas vänner, då på bägge lu

Ej blott ett ögonkast hon fällde,
Men lät det följa dem ännu.

För öfrigt, då förut de stått på gatan redan
Och stodo qvar der ännu sedan,
De hade hört den sång, i hvilken Fido flög,
Lik en pindarisksvan, ifrån sin glugg på vinden;
Och af Lidonas blick, som Öfver gatan smög,
Och af den färg dervid hos henne steg på kinden ,

De slöto, att på sin Poet
Hon fäste sina ögon mera,
Än på de andra någondera
Och satte lyran, hvad orimlighet!
För både ridhäst och karet.

"Den stackars rimmarn, som jag känner.
Jag önskar af allt hjerta godt;
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Och hans förtjenst är värd en bättre lyckas lott.
Vi dömma, och det rätt, ehur de andras vänner,

Att han LidonA bör i dansen fora in.
Det är åtminstone min tanke", sådden ena,

Och fick till svar: "Det är ock min;
Och dermed hoppas jag de sjelfva sig förena*
Ty mycket hellre, än hvaran,

De skola åt en tredje man,

Som i allt fall ej synes kunna,

Fast temligt hygglig karl, med sitt poeteri
För någondera farlig bli,
Den ombestridda äran unna".

Han sjelf emellertid, ej utan oro, sett,

Den blick, som åt Florelle i synnerhet hon gett,

Hur platt, att falla ner från stjernorna med korgen.
Dock vid elt sådant ömkligt fall,

Han funnit snart en tröst mot sorgen:
Ej att hans hjertas grund var kall,
Om ock de lågor, han bekände
Ner i hans inbillning sig tände;
Men, med ett ord, hans tröst bestod deri,

Att det gaf ämne till en elegi.
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Nu i en prägtig stans han redan uppställt bålet,
Som elt herkujiskt slut beredde åt hans qval;
Då med en blick af fint förståndigt val,
Hvarmed en Gratie är viss att träffa målet,
Hon lyfter honom upp åt sljernurna igen.
Naturen sjelf, för det han skönheten
Hos henne sjungit, och ej sminkat den,
En seger åt hans hopp beredde,
Sam icke utan under skedde.

Af natten söfd, låg Mälarn tyst,
Dock än af små Zefirer kyst,
Och ännu bröt sig i dess spegel
Från aftonskyn en eldröd glans,
Då fram ur skogens mörka krans
Flöt, lik en svan, ett snöhvitt segel.
Jag vet ej, om det kom från Drottningholm, och bar
Ett nyss i GustAes hof förenadt sällsynt par,
En Skönhet och en Skald, meniLiDONAs sinne,

Det ställde fram den dagens minne,

Då hela Stockholm talte blott
Om dem och deras sköna lott;

Och detta minne henne stämde,
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Allt mer för sin Poet, som fast han icke bar
Den andras stora namn, dock biand de snillen var,
Som äfven hofvet redan nämde.

Irid i dessa tankars spel
Väl torde haft en hemlig del;
Men nu sig lade ut för Fido
Två Gudar af den gamla ätt,

Som fast i våra dar upproriskt satt å sido,
Är legitim i börd och rätt.

Om de på jordens krets ha inga tempel mera,

De dock i himlen än regera.
Den ena i det blå, som än af dagen bär
En purpurstrimma här och der,

Nu tindrar fram som aftonstjerna,
Och åt Lidona ger en vänlig ögonkyss.
Ej mera lifligt rörd, såg henne förr en nyss
I hennes dyrkan invigd tärna,

På Cypern, vid en myrtenlund,
Förkunna qvällens offerstund.
Den andra i den gyldne charen,
Fast redan ner om skogen faren,
Ännu en afskedsblick i fönstrens glimring röjd,
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På Riddarholmens tempel sänder.
Den hinner äfven dit, der på en lika hogd,
Poeten står ännu och sig med lyfta händer
Emot LidonAs fönster vänder,

Alt samla in det hopp, han fick
Af hennes sista uttrycksfulla blick.
Se i din spegel, se, LidonA,

Hvad sken! hvad präktigt sken! o! ser du hvarifrån?
Från honom, från Apollos son.
Af gyllne strålar hvilken krona
Hans stolta hufvud bär, på ljusa lockar rikt,
Apollos eget hufvud likt!

Han, som ej sjelf af sin förklaring visste.
Men henne nu på nytt i fönstret varse blef,

Så när all sans af glädje miste,

Oeh redan med en vers i tankarna beskref,
Den himmel som han såg i hennes ögon stråla,

Som Hercheij ej kan se och Klofstock. ej
kan måla,

Ett evigt själarnas förbund
Blott genom ögonen emellan dem blef slutet,
Om ej olyckligtvis hen sett i samma stund
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Det rosenröda band, hvarmed hans krås var knutet
Så utan smak, så utan vett,
Som skulle han, hvad ock var verkligt,
Och i hans hela väsen märkligt,
Blott ur sin vindsglugg verlden sett.

Nu märkte hon också en krusning
I hans manchetters fåll, som ingen brukte mer;
Och just hans gloria gör, alt hon hans brister ser.

Hon måste le, och platt försvinner hennes tjusning.
Månn Fido det förstod? ack nej:
Han i sin enfald tänkte ej,
Att i det leendet var annat,

Än godhet och behag. Hon var också för god i

Alt ej ännu, sen hennes löje stannat,
Upplifva med en blick hans mod,
Förr än hon drog igen sitt fönster, och åt månen,

Som den, med honom mest, deruppe, qvällen ut,
Höll sällskap, honom ofyerlät till slut.

Nu torden äfven J, som lånen
Ett tåligt öra åt min sång
Med jaspning bjuda mig farväl för denna gång,
Men hör jag ej en läsarinna,
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Som ropar: "Sluta nu berättelsen;
Ty eljest, är jag rädd, blir alldrig slut på den.
Hvem af de tre skall priset vinna?

Säg det med några ord, så väntar jag ännu". —

Om jag det visste bloll? Jag frågar er, min Fru,

Sätt er ni sjelf i hennes ställe,

Som vore ni så ung och skön, — hvad ni ock är,

Förlåt mig! — Med ett ord, sätt er i fönstret der,

Och var LidonA. Nu, bekänn, hvem blir den sälle?
Blir det ej han i phaeton,
Ej blott för dennes skull, men också för hans egen?
Se honom utan den, och lik Zephirens son

Med Flora syns han er: så lätta äro stegen.

Och såge ni hans dans och hörde ni hans sång ,

Ja, blott hans tal, som, på en gång
Fransyskt och Svenskt, med ständiga fleuretter
Påminner om hans namn Florelle.
Men älskar ni ej dem, så ställ
Ett vigtigt ämne fram, och hör, hur han det sätter
I präktigaste dag för er;

Ty mycket känner han och lägger ut än mer.
"Orimligt"! ropar ni. Orimligbeter
Naturen roar sig att göra sjelf ibland.
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Så i de lärdas böcker heter
Allt hvad de ej förstå, sen de med dristig hand
I hennes mörka verkstad famlat,
Der stoppat näsan in i hvar retort
Och degel, och till slut gått lika sluga bort,
Med allt det skräp af gissningar, de samlat
Till än ett nytt system. Förklare den som kan
Det phenomenet: nog Historien berättar,
Att af en deg till en förståndig man
Naturen en gång gjort den förste ibland sprättar,

Om annars någonsin naturen gör en sprätt.

Sprättar han, icke blott i drägt och umgängssätt,

Men ock i sätt att tänka och att handla.
Och hur han än sig må förvandla,

I stånd till hvarje rol: dock till en stadig man

Han aldrig sig förvandla kan.
Ännu som grå bårsman, och se, ur sina lockar
Han redan hvita strån hvar morgon harmsen

plockar,
Blir han den samme, fruktar jag.
Nu, mel lertid, en chef för alla nöjen,
Välkommen öfverallt hvar dag
Med sill förförande behag,
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Sitt lekande förtal och sina fina löjen,
Han stjäl åt sig ett löf af mången myrtenkrans,
Om också ingen hel blir hans.

Det är ej sådan flygtig vinning
Hans Brittiske rival beräknar hvarje dag,
Då han för spegeln står och radar på sin tinning
Hvart enda hårstrå drag för drag,
Och halsduken i veck, med tumstock mätta, bryter,
Och tio gånger om den knyter.
Nej, längre sträcker sig hans plan,
Än till en Fransk novell för qvällen.
Det är en Engelskt lång roman,

Hvars väfnad, må den än af sällheten i tjellen,
Ja, i en snödal under fjellen,
En präktig tafla ge, dock slutar sig deri,
Att hjelten gör ett rikt parti.
Men att ni rätt må honom känna,
Och att jag ej för någon vald
Till sångarns förmån må bli fälld,
Jag ej förtiga bör en sak, och det är denna,

I största tysthet föreställd:
Han kom ifrån de Britters bygdes
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Ej blött med deras whiiris, men ock med deras

dygder.
Hvad till hans yrke hör, förstår han mycket väl,

Och gör med drift hvad han bör göra,
Tar del oekså i värf som allmän välfärd röra,

Och yttrar både nit och skäl.
I saker som ha vigt, en man som pris förtjenar,
Han pris på sig i småting ger.
Hos mången sann förtjenst för skalet, som han

länar,
Man kärnan, som är hans, ej ser.

"Men fins då ej en redbar sida
Hos stackars Fido, hvarmed han
På denna jord nedstiga kan,

Och något timligt kall bestrida,
Och vinna dagligt bröd, och reda sig ett bo,

Der efter dagens pligt han får till aftonro
Med pennan i sin hand sig hos sin Maka sätta
Och från sitt foster hjernan lätta"?
Jo, for ett landtligt ideal
Af sällhet i en bortgömd dal,

Han flera år, min Fru, i Hufvudstan arbetar,

Och blott i hvilans stund, och innan dagen gryr,
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Han blir, som grannarne berätta, hufvudyr,
Oeh sjungande förtjust om Lydia, henne letar

På tegeltaken som han öfverser,

Som vore hon der gömd bakom en skorstenspipa.
Så säga de som ej begripa,
Det möte hennes bild på molnen honom ger.
Vill, med ett ord, ni se, hvad han på jorden öfvar,

Och hur han söker lyckan der:
Så träd, om ni har mod, i mörka gången här
Och trefva fram till dÖrrn och hör, hvad sorl der är;

Och om ert tålamod det ej för mycket pröfvar,
Stig in och se, hur i en ring
Af trasigt klädda små, han myndigt går ikring,
Att än den enas finger föra
På linien, der ett a han mödar sig ett göra,
Än prägla i en ann, hur framför Ö och å
Sitt ljud förändra g och k.

Nu hos dem alla tre så dygderna, som flärden,

Ni känner, och kan sjelf jemföra deras värden.
Hvem är den lycklige, ni ger
LioonAs hand, säg, eller er?
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TIDENS HOPP.

17 94.

Upplysning! är du blott af vaxljus och christajler

Kring högheten ett sken i hennes stolta slott?
Och när det gamla fästet faller,

Blir du i folkets hand en mordbrandsfackla blott?

Stå upp, Voi.TAiRE, och se, hur de Förnuftet
dyrka.

Träd in, förgudad sjelf, i deras Pantheon:
Det är ej mer en christlig kyrka;

Philosophins triumph betrakta derifrån.

Du såg den förr, du såg en philosoph på thronen.
Dock i hans Sans-souci du fann blott en depot.

Nu, monarkin med religionen
Är störta,d: segersjung. Ack nej! med Rousseau

gråt.
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Hvar är din Henriks bild? Bland helgonens i
gruset.

Hvad offer bland ett folk, som ingen prest mer har!
Hvad blod! hvad gastår midt i ljuset!

Är helvetet förstördt: dock stå dess djeflar qvar.

Gråt, jord, din guda-son. Af mager och despoter
Den blinde förs i band att kunna menska bli.

Släpp honom lös, och'han är åter
Det villdjur, som han var, från ok och bindel fri.

Du som till seklets qväll, utaf dess hopp betagen,
Har dröjt, att se på nytt stå upp ett klassiskt Rom:

Dö, som din Cicero, bedragen.
Dö, innan Robespierre fullbordar verldens dom.

Med fordna hjeltars namn uppväcks ur deras
grafvar,

I en förderfvad verld, ej deras ande mer.

Blott våldets eller lustans slafvar
På ett förbannadt klot mitt trötta öga ser.
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'Ännu ett sekel föds, och löften ger som ljuga:
Jag tror ej drömmen mer om verldens lugn och ljus.

Att bättre sina offer suga,

vVampyren söfver dem med sina vingars sus.

O! ödets grymma lek! lik den utaf naturen,
Då vandrarn, bränd af törst, en flod i Öcknen ser,

Men, sprungen dit i kapp med djuren,
En luflbild finner blott, och faller andlös ner!

Dock gläder du mig än, regnbåge, som der strålar
På tidens mörka moln. Är du ett färgspel blott,

Det är dock ljuset, som dig målar:
Din glans är ett bevis, att det ej nedergått.
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RÖST IFRÅN ÖSTERSJÖN
17 9 4*).

JLIvarthän igen med dessa stolta segel,
Som bringa hem blott pest och nöd? J'

Så ropte Bältens gud, och hafvet bröt sin spegel,
Så långt hans stämma ljöd.

Och likt en rad af mörka åskmoln, skredo
De segerkrönla fästen fram;

Och snäckan undan dem hans häpna hästar vredo,

Då han till Svea sam.

"Min drottning! Ja, en tid kring mina stränder
Du spiran sträckte, ensam du.

Dig, Irols de thordöns hot, som Cronstadts högmod
sänder,

Jag aktar främst ännu.

Än kan jag dig på dina klippor trygga
I frihet: derför jag mig bröt

I Oceanen ut, och stötte bort den brygga
Dig vid Teutona knöt.

'>'■•) Du den beväpnade Neutraliteten i Norden slöt».
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Hvi fick jag ej naturens plan fullända,

Och der jag möter Nevas lopp
Till Ladoga gå fram, och till dess syster, ända

Till Hvita hafvet opp?

För evigt då den trogna, som jag sluter
I begge mina armar in,

Tillhörde dig. Dock gläds: ännu ditt hägn hon
njuter,

Och än dess kraft är din.

Med mod behålls det som. med rätta äges.
Tro blott dig sjelf. Den kan, som vill.

Men i de storas strid ej mäng dig, ej ditt läges
Sjelfständighet förspill.

Sätt ej den fred, den nya segerära,
Svensksund dig gaf, på spel igen.

Blott handelns gyllne frukt jag ville till dig bära,
Och så dig hylla än".

Han slöt; och först på lejonet, som hvilar
Vid hennes fötter, stolt hon ser,

Och sedan ut åt sjön, der segelhären ilar,

Då detta svar hon ger:
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"Var lugn: ej mig skall Albion förföra,

Ej släpa i Germnniens fall.
Nej, skulle än dess blixt min gamla thron förstöra,

Det mig ej köpa skall.

Barbariskt, — ja, barbar med all sin prydnad
Af konst och snille är korsarn,

Som kränker fredens helgd, och tvingar skatt
och lydnad

Af hafvets fria barn. —

Barbariskt vill på handelns lätta vingar,
Den ädles, som från land till land

Med ymnighetens horn och ljusets fackla svingar,
Dess våldsmagt lägga band.

Men från vår Nord vi kaste bort de banden,
Som vi med andra bojor gjort,

Vi Skandienssköldemör, och ge hvarandra handen
Att stänga Bältens port.

Om den än sprängs: af bomber och rak etter

Rättvisan alldrig sprängd dock blef;
Och oförbränneligt är ordet i de rätter,

Som Gud för folken skref.
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Och enkans skärf, som ej bland offren felar

Till Göthens rustning mot ditt våld,

Britanuia! är mer än allt det guld, du delar
Åt Kungar i din sold.

Lägg ö till ö, och pryd din rika krona
Med sten på sten från Ganges strand:

Dock bäfva, när du mins, hur plötsligtColombona*)
Sig bröt ur dina band.

Och gent emot din egen strand Hyänen
Räds sjelf, då du den retar opp.

Ack! jag förlåter ej min fordna vän vid Seinen,

Som mördat tidens hopp.

Dock vill jag ej emot hans frihet röra

Från Gustaf Adolphs grift dess svärd;

Men kan, när det behöfs, det än mot våldet föra,

Och rädda än en verld".

*) Menniskoma kalla det Amerika, Gudarne Colom-
bona. Ramler,
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VID KELLGRENS DÖD

1795.

1) rankrike är fritt. Hur skönt i ljuset

Mötas kung och folk i ett förbund!
Till ett Parthenon de ren på gruset

Af Bastiilen lägga grund.

Kellgren hör det, och han lefver åter;

Dö från sådan tid han icke kan.
Med förtjusning står han upp, och gråter

Som ett barn, nej! som en man. *)

Nya toner ljuda ur hans lyra;
I hans tidskrift en ny ungdom ler. —

Ack! hur sveks hans hopp! Hvad brottslig yra!
Dödssjuk sonk han åter ner.

*') Hans egna ord.
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Så han lefde, ej blott sjöug i liden.
Tiden med sin dårskap, skräck och blygd
Slet hans ädla själ, som, stark i striden,

Dock förtärdes af sin dygd.

Skalden har sin lager längesedan
Af Natiomen, ej blott Hofvet, fått.
Äfven Mannen och Medborgarn redan

Käns ej af hans vänner blott.

Med hans löjen, nu också hans tårar

Vettet mins: och lika öm, som mild,
Fast hans blick ar skarp och stöter dårar,

Tecknar Gratien hans bild.

Tiden lyssnar till de sista slagen
Af hans lyra, och sig lyfter än,
För att fatta upp de stora dragen

Af "den nya skapelsen".
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BESÖKET HOS KLOPSTOCK
1795.

JUikt Philemons, elt tjell bjuder mig in: hvad doft
Af ett himmelskt behag! Gudar ha gästat här

Hos den Gamle, hvars läppar
Engeln rörde med helig eld.

På hans panna, hvad frid, frid från en högre
verld!

Och hans blick på en gång slår mig i stoftet ned
Och mig lyfter åt himmeln.

O Messias! din skald jag ser!

Nu, fast grymt mig bedrog ljusets och frihetens
Nya lid, kan jag dö, glad, att ha varit född,

Stolt alt menuiska nämnas,

Äfven jag, då jag Klopstock sett.

Har Pandora sin ask öfver oss tömt på nytt:
Af Promethei eld lefver dock gnistan än,

Mensklighet! Du dig tröste

Af en sång, af en dygd, som hans.
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Eller göms en Cherub under ditt silfverhår?
Ty på trappan, som för upp till den Högstes thron

Steg, som du, ej en dödlig
Och af Raphael harpan tog.

Hvilken fradgande häst stampar vid hyddans
dörr! *)

Hvad? den Gamle på den stiger, och syns ej mer!
Var det en af det eldspann,

Som Elias åt himmeln drog? •

Höga stund! och* du flyr bort med de andras
ström?

Nej, jag släpper dig ej, glänt af ett högre lif!
Lyft mig, hvar jag än vandrar,

Öfver tidens och jordens flärd.

*) Klopstock fog sig dagligen rörelse till häst, da han
om sommaren vistades på sitt lilla Jandtställe nära Ilani ~

burg, der han af Författaren besöktes.
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UNDER ROSCIUSKOS PORTRATT
1796.

•Tivem är den lidande här ? den sista Polacken,
Ej af hans bojor och sår, ej af hans brutna

gestalt
Trycktes de smärtans drag i hans uppsyn, utan

af sorgen,
Att med sitt fädernesland himlen ej lät ho-

nom dö.
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NYÅRS - VISA
179 7.

Jag sitter i mitt fönster här
Och ser på tidens å:

Den far och far, och lika när

Är mig dess ström ändå.

Der dö väl många bubblor bort,
Som glänste för min syn;

Men nya växa innan kort
Med lika bild af skyn.

Och lika falska? ■— Ja, än sen!
Låt bubblorna förgå:

Det ljus, de brutit, strålar än

Och skall allt högre nå.

Jag sitter i min stillhet här
Med handen mot min kind,

Och ser de nya segel der,
Som svälla för sin vind.
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Och mången köl, som nyss der for

Så stolt med dån och skum,
Ur vägen nu i tysthet ror,

Och ingen ser dess rum.

Säll den, som endast långt ifrån
Betraktar verldens gång

Och gör sitt arbete i vrån,

Med munterhet och sång.

Han vet ej af, att tiden går,
Om ej i tornet der,

Och säger åt det nya år:

Ha! är du redan här?

Ja, det är här det nya år

Som tänder Sverges hopp:
Hvar dag på himlen högre står

Den unga solen opp.

Tills ljus och värma på en gång
Den väckta säden får,

Och hamnens stoj och lundens sång
Förkunna: det är Vår.
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VÅR- VI SA
17 97»

vrlädoms! det är redan Vår,

Vår i hela Sverge.
Öfver allt dess anda rår,

Öfver allt en glädjetår
Blickar upp åt skyn, och spår

Hvad i höst vi berge.

Ch or.

Glädoms det är redan Vår,
Vår i hela Sverge.

Lemnom tiden åt sin dom;

Lydom Gud och Konung!
Är i Maj vår lada tom,

Bidom höstens rikedom.
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Fordrom ej af Vintren blom,

Ej af Våren honung.

C h o r.

Lemnom tiden åt sin dom,
Lydom Gud och Konung!
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SVEA TILL DANA
»797»

wmsider, Dana, äre vi då vänner,

I nattlig strid vi ej förvillas mer.

En vaknad vishet hjelmen af oss spänner,
Och jag en syster i min ovän ser.

Ja, Nordens döttrar äre vi ju båda,

Dem alldrig böjt en segerherres band,
Roms legioner, anande sin våda,
Med bäfvan veko från de Cimbrers strand

Se, samma jord åt begges mödor bjuda
Af samma frukter lika tarflig sold,

Hör samma språk i begges sånger ljuda
Och gömma inga spår af utländsk våld.

Och se, från Söderns mörka döttrar skilda
Hur tvillingslika speglar oss vår s)Ö,

Med penseldrag, så ljusa och så milda,
Af himmelsk uzuv och af purprad snö.
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Hvad? och vi Syskon sände död och plågor
Och splitets ormar till hvarandras land?
Och Bälten vrok med blodbemängda vågor
En brödraskara, fälld af brödrahand!

Blott om ett ord, en vapenbild de stridde
Med Kains agg, som sögs vid modrens bröst:
Och gift i vattnet, pest i luften spridde.
I hvarje tufva väckte Abels röst!

Hvad! ingen pligt af mensklighet sig sträcker
Utom den krets, der undersåten står?
En automat, åt hvilken staten räcker
Den dolk, han lönskt i grannens hjerta slår?

Nej, dygd, dittrike stängs ej af de gärden,
Med hvilka våldet randat detta klot.
Nej, samhällskänslan famnar hela verlden:
Och menskovännen blott är patriot.

Se, redan ljuset från de moln sig rena,

Som följt dess gång från horizontens rand.
Se, alla jordens folk skall snart förena
En lika odlings broderliga band.
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Dock hör: ännu den mulna vestern hviner

Af krig och uppror, hvilkas furiehär
Sig hvilar lönskt på blodiga ruiner,
Blott för att hvässa nya mordgevär.

Ännu uppresa jordens söner tempel,
Åt afgrundsandar, som förhärja den.
Men kom, min syster, lemnom elt exempel
Af ett förbund, som endast drömdes än:

Ej spelt af politiken mellan trålar,
Som sammanfläta sina bojor blott;
Men fäst af vettet mellan fria själar,
Som samfällt verka för allt sanut och godt.

Allt gammalt groll må skakas ur vårt sinne,
Hvar blodig strimma plånas ur vår hand.
Och våra krigs och segrars hela minne
Förgå, som röken af en slocknad brand.

Nu stridom blott: om hvilkens pyramider
Stå tyngre opp med nya tegars skörd;

Hvars snilles fackla öfver Norden sprider,
Mer djupt sitt sken, med mera vishet förd.
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HYMN TILL JORDEN,

179 9.

JDu den tredje i gunst hos himmelns mägtige
Konung,

Näst Merkur, den liflige, samt den dejliga Ve-
nus!

Hör mig, o Jord, du hulda, du sköna, som all-
drig föråldras,

Dödligas älskade mor, odödligas hedrade amma!

När på en Alp i den eviga snön stenkiden ej
hungrar,

Ej på del isiga vrak björnungarna, ej de i öknen
Utan moderlig ans af strutsen redan i äggen

Lemnade små; när knottet i luften, gliet i gölen
Få sin dagliga del: o! glöm då ej oss som i

Manhem,
Äfven vi dina barn, omringa ditt heliga altar!
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Komme de sorgliga år ej mera, då odlaren häpen,
Ser den nordliga skyn mot natten klarna bedrägligt,
Medan i axen, ej än utblommade lifvet ar ömmast,
Väntar i sömnlöst qval att se det dagade fältet,
Ser det med piggar af is, mot solen glänsa be-

dröfligt,
Ser i en enda minut förlorade hela det årets
Möda och hopp. — Der står han stum, orörlig

och handlös
Länge. Men hastigt väckt af jemmerns röster i

hyddan
Ilar han, yxen i hand, till skogens ömkliga

barkskörd,
Medan oskyldiga små, som vissnade blommor i

vålmen,
Hänga sig ömt, med rop om bröd, kring blek-

nade modren.

Närde du ej, välsignade jord, otaliga folkslag,
Huldt i din ymnoga famn: inkräktare, blodige

våldsmän,
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Som förmörkat i hast århundraden, härjat en
odlad

Verld, omstjelpt för konst och snille den högd,
de bestigit,

Spart af en ädlare, skönare tid blott glesa ruiner?
Hvi försköte du då det fredliga folk, som i sekler
Dyrkade här blott dig samt himmelen? Hulda

du hör oss
Samt med dig oss himmelen hör. Ej mera så ofta
Vintren kommer igen om sommaren, hungren

ej alstrar
Missdåd mer; okunnighet, afund, lättja och vantro

Fly med det hemska betryck allt längre ifrån
våra hyddor.

Sälla de folk, som trösta på dig! Sjelfständi-
ga, fria,

Trygga i lagens heliga skygd, och rena i seder
Stiga de upp till magt, till ljus, till odödelig ära:

Mig också Frikostiga! skänk en teg och en
hydda,
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Skänk dem i däldens lugn att der din dagliga
godhet

Jag, och den hulda jag vann, må prisa med ögat
åt högden.

Sist när tröttnade ben nedsänkt våra hvitnade
hufvun,

Rymm oss jemte hvarann till ro i ditt heliga sköte.
Vakne ånyo, vi täcke dig än, då vi sväfve

ifrån dig!
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FINLANDS UPPODLING.
TILL KoNGL. FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET,

1800.

Jjesjungna samhällsdygd! du lefver än på jorden?

Det är ej mer din bild från Grekeland och Rom,
Det är dig sjelf jag ser. En flykting längst till

Norden,
Du bergat till dess skog din störda helgedom;
Och se: dig bjuda här upplysningen och friden
Ej mindre mödors glans, än i bedriftens verld.

Det fordras hjeltar ock i striden
Mot tröghet, egenvinst, fåkuunighet-och flärd.

De ges; och äfven du, o Finland! skall om-
sider,

Ibland Europas barn, ditt hufvud lyfta opp.
I dina dalars djup, der de begråtna tider
Med kärrens dimmor fly, hvad utsigt för ditt

hopp!
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Hvem knöt den sköna ked af tusen fria händer
Från öcknen af din fjell till dina sångmörs strand?

Hvem slog den eld, hvars gnista tänder
På en gång alla bröst i patriotisk brand?

O mina fäders bygd! Ej mer af utländsk
härjning,

Ej mer af inländskt våld är din förkofring störd.
Dock ännu flyr din son till skogen för din berg-

ning,
Och dän en saftlös bark bär hem, för årets skörd.
Naturen, sjelf barbar, sin egen gåfva kränker:
Än en förskräcklig natt ger brådden drifvans färg;

Än floden hela landskap dränker,
Än lågan dem förtär och suger ut all merg.

Det var det sköna land, som strax regentens
mildhet

För segerherrens hämd, o Birger! af dig vann.

Dess skogbelupna fält digbödo, i sin vildhet,

En skatt, hvars värde du, ack! du allena, fann.
Dess långsamt tämda folk, igenom råa seder
Och trumpna anleten, dig visade ett mod
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Af stilla kraft och öppen heder,
Ståndaktigt, upp till skyn, liksom en ärestod i).

Men fåfängt ur den borg, som uppstod af
ditt läger,

Till de berökta tjäll du gick från sved till sved:
Och med den vises mod, som hjeltens öfverväger,
Om än en seger mån, mot barbariet stred.
Förgäfves templets tröst, som menniskor förenar
Än mer än lagens hot, uppreste bygd vid bygd,

Och böd, med sina tält och renar,

Det öde Lappland fly längst under Fjellens skygd.

Ack! blolt en tummelplats för tidens grymma
villa,

I sekler din provins, liksom ditt rike, blef:

1) Sanasla mieslä, Sarwesta liarkää, oxen vid hor-
nat, mannen, vid ordet, är ett gammalt Finskt ordspråk,
som tecknar den Finska national-karakteren, sådan åt-
minstone, som de öfre landsorterne visa den ännu i sin
ursprungliga renhet. Den Finska ståndaktigheten är äf-
ven på svenska sidan om Östersjön ofta nämd, ehuru ien
ironisk mening.
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Dess olycksande, snabb att all din möda spilla,
En hvirfvel äfven hit af thronens stormmoln dref.
Än rasade en hord af Österns kannibaler,

Än en fantom från Rom, bland nattens qval och
brott;

Och sina heliga portaler
Uppläto blott till skräck domsalar, tempel, slott.

Dyr blef dig, skrämda folk, de tornens stolta
prydnad,

Som ofvan skogens rand förvånade din syn.
Hvad var den samhällsfrukt, som bods din tro

och lydnad
Af dessa sändebud från thronen och från skyn?
Den: att St. Petri namn, förent med Tapios 2),

stärkte
Din trollsångs underkraft mot ulfvens lönska mord.

Att tusen små tyranner märkte
Hvar fåre af din bill, hvar förstling af din hjord?

a) Tapio, Finnarnes skogsgud, rådde öfver rofdjuren.
Blandning af den christna och hedniska gudaläranär gan-
ska vanlig i landets gamla trollqvädcn, som äro nästan de
enda källor oss återstå till kunskap om våra förfaders
odling i seder och tänkesätt.
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Med dina sångers eld, ett utbrott af naturen,

Med dina ordspråks skatt, ett fynd af sinnrikt vett;

Sjelf konung i ditt hus, mot hungern oeh mot

djuren
Beväpnad med elt jern , af egna kärr bcredt:
I dessa glada skär, ett hem för sköna elger:
Var du ej vis och säll, o fordne Scythers son? —

Och du diti fria vildhet säljer
Mot lejda bilors glans och fala klockors dån!

Dock ändtlig dimman bryts, som thron och
tempel höljde:

Upplysning, sanning, dygd från Himlen stiga ner.
Re'n upphör blodets ström, som brända kuster

sköljde,
Och slotten prydas ej med menskohufWn mer.

Se, alla splitets troll stå upp med dödlig fasa;
Och fåfängt söka de af nattens vingar skygd.

De fly: och du har frälst, o Vasa!
Jemväl i Suomis 3) land ett folk af mod och

dygd.

3) Finlands Finska namn.
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Hör! äfven på ditt språk, o stam af glömda

bröder!
Den helga sanningen meddelar ljus och tröst,
Som speglar på det kors, der Dygdens Hjelte

blöder,
Gudomlighetens bild i mensklighetens bröst 4).
Se! äfven på din strand förtryckets fästen ramlat:
Du har alt lyda blott en Konung och en Gud,

Bland Manhems barn, som Staten samlat,

Du med de Dalamän befäster lagens bud.

Räck, räck din trogna hand med tjusning Öf-
ver Bälten!

Var Svensken ej din bror i rikssal och i tält?
Var ej hans ära din? Bröt ej den ädle hjelten
Sin lager ock åt dig på Leipzigs segerfält? 5)

4) Fn del af den heliga Skrift, nemligen Psaltaren och
Moseböckerna, öfversattes på Finska i Gustaf I:s tid af
Biskop Agricola, en om Finlands upplysning ganska för-
tjent man. Hela finska Bibeln utkom först under Drott-
ning Chiustinas tid 164?..

5) Gustaf Adolf utmärkte bland sina stridsmän Fin-
narna, så i slaget vid Leipzig, som i hela sitt Tyska fälttåg.
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Står ej ett tempel här, som helgats af hansDotter
Åt Sanning, Skönhet, Dygd, till dina bygders

glans?
Och på de vinningsrika lotter,

Carls hushållsande skref, niånn ock ditt namn

ej fanns?

Men hvilka skuggors tropp, med slum förtvif-
lans tårar,

Från dina hyddor flyr, re'n sanslös af sin nöd!
Din jord försköt sin son, och endast tomma fårar
Åt hans bedragna hopp, mer grym än klippan, böd.
Din landsväg hvimlarblott af döende, som famla
Med bön från bygd till bygd, och falla skocktals ner;

Gån, gån, att er i grafven samla:
Der gråter intet barn om bröd för modern mer, 6)

Olyckeliga land, emellan plågor skiftadt!
Blott till ett högre svall fördäms din härjnings flod:
Hvad hungern ej förtärt, hvad pesten ej förgiftat,

6) Mot slutet af förra seklet hemsöktes Finland af en
gruflig hungersnöd, för hvilken tusentals menniskor föllo
«tt rysligt offer.
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Af krigets ande höljs i mordbrand och i blod.
O! minnen af en tid, då odlarn ifrån plogen
Gick, slagen, till sitt tjell, och fann der endast

lik;
Då blott bland rofdjuren i skogen

Gafs skydd mot en barbar, på tusen dödssätt
rik! 7)

Lång var, min fosterbygd! din rad af olyeks-
tider:

Men hemskast öfver dig det tidehvarf stod opp,
Som, snart fullbordadt, bär, bland minnets py-

ramider,

Sitt hufvud, tungt af skuld for jordens spillda hopp.
Hvad natt omkring dess fot du såg, likt graf-

vens, öde!
Hvad åskor kring dess spets! — Dock gläds, de

skingrats ren:

7) Hvem är det, som icke i sin barndom med fasa
hö'rt de gamle berätta den saglika historien om de omensk-
ligheter, som Kalmucker och Kosacker, under det så kal-
lade stora ryska kriget, i Finland utöfvat?
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Du har begrafvit dina döde,
Och nya söners skörd betäcker deras ben. 8)

Vänd icke, otacksam, som menskan plär, från
ljuset

Af de begråtna dar på skuggan blott din syn.
Mins af en slocknad brand ej vådan blott och

gruset:
Den byggnad äfven mins, som ny slod opp till

skyn.
Med hvad oväntad kraft, som, vaknande i nöden,
Trots åt legioners våld, trots åt naturens bod, g)

Du segrat öfver alla öden,

Och står vid Sverges thron, dess prydnad och
dess slöd!

Sehela]Österns magt sig mot de klippor bryta,
Der Svea rest sin borg förtroligt på din strand!

8) Folkmängden i Finland efler Nysladtska freden
måste hafva varit blott en fjerdedel af hvad den nu är,
så vida den år 1749» då första tabeltrakningen skedde,
icke var mer än 408839, och nu är 800,000. (Neruligen
år 1800), dä detta skrefs. Snart torde den vara nära en
miljon.

9) Se t. ex. historien om sista kriget.
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Se djupast i din nord dess troll förgafves ryta

Mot lagens klubba, förd af Vasahjeltens hand. 10)
I regelbundna fält se dina öcknar skiftas,

Och gladas af en stad, der villdjurs hemvist var.
Se längst lill Indiens öar hviftäs

Din flagga, fri från band, som hon förnedrad
ii) bar.

Ja, gläds: ur glömskan bragt af än en rad
GuSTAFVER,

Som i ditt dunkla skick ditt dolda värde se,

Du går, ej härjad mer af villdjurslika Sia ver,

Alt dina systrar bröd ur dina dalar ge.
Glöm dina sorger, glöm: de i den glans försvinna,
Som strålar öfver dig från Gustaf Adolfs dar.

Han skall en skördkrans åt dig vinna,
Mer än den lager skön, som du med tårar bar.

10) Vasa Hofrätts sigill föreställer Herkules krossan-
de hydran med sin klubba.

11) Utom Sveaborgs fästning och Vasa Hofrätt, hö-
ra Länefördelningen, Storskiftet, Seglations-förordningen
och de flesta städers stapelfrihet till detta århundrades
vigtiga och nyttiga verk.
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Han! och den ädla krets, som, samlad med

förtjusning,
Att sprida lågan ut och värman af hans dygd,
Med nya plantors brådd och nya strålars ljusning
Skall odla för ditt folk dess hjerta och dess bygd;
Skall, så din ungdomsmod, som forsens bölja, styra;

Och rena, så från skrock, som frost, hvar dim-
mig strand:

Ty mägtig, som en Orfisk lyra,
(Är rösten af ett nit, som lågar för sitt land.

Jag hänrycks af dess ljud: och re'n i hoppets
spegel

Jag ser min fosterbygd, det stolta Albion lik,
Så, hvimlande af barn, af lärkor och af segel,
En flod med landets frukt befalla till hvar vik.
Jag ser för konstens hand dess söners snille sprida,
Liksom dess bergs granit, en oförmodad glans;

Och Finland, lyft vid Sverges sida,
Beundras af en verld, som glömde att det fanns.



273

PHOENIX.
DEN i JANUARI iSor.

h ulländad är igen en pyramid af tiden.

Slån, Vise, på desjs spets, och sen er stolt omkring.
Enväldet störtadt är och vantrons natt förliden;
Förnuftet rår till slut, och säll blir jordens ring".

Så hörde jagen röst i ljusets tempel sjunga,
Då lik en meteor, så glänsande och snar,

Jag såg ur fönstret in en präktig fågel ljunga,
Och kände myrrhadoft af skatten som han bar.

Sen han der sist var sedd, femhundra år förrunnit:
Då Friheten med Tell på Alperna stod opp,
Och Sanningen, som skygd af Diktens lagrar funnit,
Slog ut i Dantes sång sin blomnings forsla knopp.
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Nu se vi med dess frukt den nya Phcenix lända;

Nu hvad i sekler byggts, fulländadt är till slut.
Hvad bär han i sin klo ? De visas sten kan hända.
Hvad ser jag? Askan blott af del som var förut *).

Dock göms en gnista der. Fort! innan den för-
svinner,

Uppfatten i ett kol, J ljusets prester, ,den.
Och gläd dig, Mensklighet, fast du ej målet hinner,
Som barnet i den lek, der "liten lefver än".

*) Enligt mythen har den nye Phcenix, som hvart
ftm hundrade är föddes, askan af den förra till Solens
tempel.
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SKÅRTHORSDAGEN 1801
ELLER

SÅNG ÖFVER SLAGET PÅ KÖPENHAMNS REDD.

{Efter det Danska originalet af Sander.)

Den stilla sorgens andaktsdag
■Steg mild från himlen ned.

Hvi teg då tempelklockans slag?
Hvad bröt då kyrkans fred?

Det kors, der Nådens Höfding dödde,
Blef glömdt; och Danmarks hjeltar blödde.

Ej någon stund för våldets mord
Är helig på vår jord.

Förmäten af de offers fall,

Som rönt hans thordöns magt,
Stod Nelson utmed Danmarks vall,

Oeh svor med spotskt förakt:
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"Hör, Danmark! mina klockor ringa;
Din sista stund de åt dig bringa.

Min flaggas vink från denna dag
Är hela Nordens lag".

Af fasta skepp kring stranden stod
En mur till landets tröst:

Och stilla slog det Danska blod
I hvarje Sjömans bröst.

"Ej krossas af ditt hån allena
De folk, som mod och rätt förena.

Kom till vår borg, du hafstyrann:
Vi vänte dig, välan"!

Som örnen i den höga skyn,
På böljan Nelson skred:

Och åskmoln fyllde hafvets bryo,
Der han sin vinge spred.

Håll, Nelson! på din segerbana
Dig möter Fischers Danska fana:

Din magt kan öfvermanna, — men

Kan icke störta den.
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Med fyra Netton- slåss mot en:
Så förs mot Göthen krig.

Se, folk: din mandoms Provesteen i).
Din Lassen stred för dig.

En ring af simmande vulkaner
Omdundrade hans käcka Daner.

Oryggeligt, som skeppet, stod
Hvar sjömans hjeltcmod.

Hurra! skrek Laspew: Danske män!
Nu gäller det: och knall!

Den första dunderhelsningen
Såg sjutti Britters fall.

i) Blockskeppet Provesteen, under Capifen Lass__i<s
befäl, slridde från klockan half ii jemnt till klockan 3,
med 4 stora skepp. Till slut voro blott 2 kanoner bruk-
bare och två tredjedelar af manskapet sårade eller döde;
hvarpå skeppet lemnades åt fienden, som sedan brände
opp det. Gapiten Lassen, som gjort det första skottet
mot fienden och bland de sista vikit ur striden, undan-
bad sig sedan den befordran framför hans kamrater, som
honom lofvades: ty han sade sig vara viss, att de skulle
gjort det samma, i fall lyckan salt dera i tillfälle dertill.
Denna anekdot och ett par andra, som följa, äro öfver-
sättaren meddelade af en resande Dansk, sosa varit åsyna
Vittne till slaget.
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På snörrätt linie kulor susa;

I luftig båge bomber brusa;

Och svafvelmoln en ändlös rad
Omhöljer land och stad.

Med Lassen, Rafn a) och Bille 2) stod,

Otröttelig en hvar.
De Britter pröfva deras mod

Och döden kring dem far.

Af hämndlust Risbrichs 3) kämpar brinna:
"Kom äfven hit, att sjömän finna.

Kom stolte Nelson: Wagrien
Ån bär blott fria män".

"Nej, barn: bod Risbrichs blanka svärd;
Vi ta vår tid i akt.

Han är den fulla hyllning värd,

Som höfs en röfvarmagt".
Hemskt denna fulla hyllning ljuder:
Och Brittiskt blod kring Nelson sjuder.

a) Officerare om bord på Provesteenen.
3) Förde befälet öfver skeppet Vagrien'. om hvilket

fäller ungefär det samma, som är sagdt om Provesteenen.
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''Fördömdt! han sigtat lyckligt dock
Ben lilla Danska flock".

Ett dubbelt tjog förbi vår vall
Af krigets örnar skred.

Förgäfves spåddes Danmarks fall:
Rättvisan för oss stred.

I dödens moln den långa raden
Af fästen låg: dock skalf ej staden.

Med Fischers flagg för slott och tjell
Stod Danbrog 4) som ett fjell.

Ett skolt, o Braun, tog svärd och hand;
Dock som en man du stod,

Stod qvar i striden för ditt land,

Men föll i eget blod.
"För plikt ech rätt med frögd jag lider:
Som Nelson utan arm jag slrider".

Braun hares bort från vapendans
Med ärans vunna krans.

4) Fördes af Fiscber; stridda i synnerhet med Ele-
phanten, ett »74 kanonsskepp som hade 89 döda (Amiral
iViLsoif) och med Defiance af 74 kanoner, som hade 69
döda (Contre-Amiral Graves).
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Ett skott! — och Danbrog är i brand
Dock ostörd Lemming står

Med dubbelt mod på afgrundns rand
. Hvar hurtig sjöman står.

Högt fladdra lågans röda vingar:

Tredubbel död hvar man omringar;
Dock töms med säker hand till slut
Det sista åskrör ut.

Med tysta tårar Fredrik såg
Så många hjältars fall.

"Hvem går om bord på blodig våg?
Hvem följer ärans kall" ?

"Jag! svarar Schrödersee 5), jag ilar
Mot regn af alla dödens pilar".

Han drog till strids af tjusning blott
Och föll för första skott.

På Hollsten 6) vajar Danmarks gös.
Nu Döden, ensam glad,

5) Hade redan afsked; men anmälde sig till tjenstgo-
ring, och föll i det ögonblick han steg om bord på In-
födsrätten.

■6) Stroij efter tappert mdtvärn och sändes till Eng-
land.
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Ler vildt åt sjön, som likbeströs
I kampens dubbla rad.

Med centnerslyngd, att stranden skräller;
Sin thordönsharamare han fäller:

Och hvar han drabbar, krossar haft
En ädel medborgsman.

Glad sväfvar Haitchs 7) och ThubAS 7) hamn
I fordna kämpars spår:

Och mången ädel ynglings namn
Till efterverlden går.

De slagnas barn och enkor qvida:
Dock Danmark tröstar dem som lida.

Skön är för Nordens barn den döds
Som fosterlandet böd.

Min sånggudinna, Samhälls - dygd,
Som adlar hjelten sjelf,

D.n blick^ från segerfanans skygd
Hit ner med tårar hvälf.

7) OflTcernre, som stupade den ena på Kronborg,
den andra pä Jnfödsrättcn.
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De strömmar våldet gick att lossa,

Till slut dock Nordens bollverk krossa.
Och på det vrak, der sköljs af blod,

Står Brittiskt öfvermod.

Men aldrig, aldrig nämner du
Hvar man i ledungsfärd,

Som stred lik Otto Rtjd
, och nu

Bär hem sitt nötta svärd.
På moln, som sig ur striden häfva,
Se der två ädla skuggor 8) sväfva:

De mana sina söners dygd
Till kamp för fosterbygd.

Nej aldrig, aldrig nämner du
Hvar man i ledungsfärd,

Som stred lik Tordensköld, och nu
Nedlägger blodigt svärd.

Vår Egede, vår Rothe bära
Från striden sina fäders ära.

8) Egede oeh Rotiie, Danske hjeltar äfven som Otto
Rui), TORDENSKÖLD Och lIviTFELT.



283

Brandt, Harboe, Fasting, hvem mer stod
I rök och eld och blod?

Du Willemoes 9) som på en dag
Har mognat till en man:

Med mod och konst ditt dunderlag
Du yngling förde an.

Min sång ej i din förväg falle;
Men Nelson dig till målet kalle.

"Hvad blir ditt mästerverk, min son,
Är det din lärospån"?,

Ännu på en vulkanrik ö
Står Fischers flagga stolt.

Än ser jag Lassens hjeltar dö
Med mod, för guld ej såldt.

9) En 19-årig yngling: utmärkte sig i sin officers-
examen, hvarföre han fick den förtroende - post, att föra
ett flytande batteri om 24 kanoner; hvilket värf lian ul-

förde med det mod och den skicklighet, att han efter stri-
den af Nsxson utmärkte»!, Äfven han undanbad i.ig belö-
ning, och tillskref s;n förtjenst åt en Fransk Underofficer.
som tjente under honom.



284

Hans åskor dundra, splittra, krossa
Och evigt nya viggar lossa.

Det fulla vrak, det öpna haf
Blef mången hjeltes graf.

"Nog, sade Fredrik: Dannemän,

Nog med de ädla sår.
Dans gamla heder står igen

Så fast, som Dovrc står.

Förskutet vrak är Brittens vinning;
Men folket kröna skall er tinning.

Välkommen hvarje Örlogsman,

Som hämnd åt Norden vann".

Och Nelsons hvita vimpel bad
Att sluta dödens ban.

Nilströmmens segerherre bad,
Han, blott att tvinga van!

"Tig, härjning: böd vår ädle Förste.
Vi efter fränders blod ej törste.

Men bryte ej vår hvilas stund
Tre fria folks förbund"!
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Jag såg af hjelteskuggor gå
En rad i djupet ned;

Oeh hörde sakta röster spå
Kring haf och stränder fred.

Och plötsligt tego alla morden:
o*;h fredens ängel log åt jorden.

På lugnad sky från Bältens strand
Han flög åt Nilens land.

I
Och Hvitfeldts ädla skugga stod

På Danbrogs stam ännu.

"J stridt med edra fäders mod;

Som de, J luttrens nu".
Och straxt åt skyn ett Hekla blossar,
Hvars splitter änn i fallet krossar.

"Hell Nordens folk! Tyranner ve"!
Det ske, det ske, det ske!
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SKÅL

FÖR ÅBO AKADEMIES CANSLER *)

DEN 2\ JUNI iBo3.

jLlvilken skyddshamn i vår hydda
Pryder sommarns glada fest!
Aldrig sågo vi så brydda
En så hög och ädel gäst.

Men hvad godhet i hans blickar,

Hvad behag i hvart hans ord!
Fridens härold himlen skickar
Så välkommen på vår jord.

Ville dygden sjelf förvåna

Dem som gäcka hennes namn:
Hon bland menskor kunde låna
Ingen mera älskvärd hamn.

*) Hans Excellens Herr Grefve Cam. Ajum Wacht-
MEtsTER, i St, Mariae Prestgård, der Värden, nuvarande
Erke-Biskopen i Finland, firade sin sextonde Bröllopsdag,
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Hofvets trollkonst att behaga
Är hos honom blott natur.

All dess ljufhet ses han taga

Ur sitt hjerta, blott derur.

Derför himmelen förtrodde
Sverges hopp i hans förvar.

I hans vård den sällhet grodde
Som förtjuser våra dar.
Derför sökte lyckligt ledda,
Finlands Sångmör hans beskydd,
Och med offer förr ej sedda

Funno snart sin lund beprydd.

Hvilken glädje, hvilken heder!
Hofvet flyr han för vår bygd,
Och med sommarn stiger neder,
Mild som han i dalens skygd.
En odödlig skönhet äger
Denna högtidsdag för Er,
Sälla Makar, på hvars läger
Sexton årig hymen ler.
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VID BILMARKS GRAFSTEN,
DÅ DEN INVIGDES DEN ii NOy. iBo3 *).

JL/u! som sökt ej annat namn än redlig,
Du som lefvat, utan stolt begär,
Lika tyst och obemärkt oeh fredlig,

Som din skugga sväfvar här.

#) På Reso Kyrkogård, ej långt ifrån Åbo Stad,
der en sarkophag af slipad granit ses med följande in-
skrift:

Suo el litterarum atnico munifico
M. JohA n n i Bilmark.

Hist. et Phil, Mor. Professor i
JVat. Scarce d. 3 Jul, 1J3.8.

Denat. Abote d. 12. Apr. 1801.
P.

Academia Aboiuisis,

Professor BtLJiARK. hade till allmänt gagn, isynnerhet till
%ba Akademies förmän, testamenterat det mesta af sin
förviirfda egendom, som steg till närmare 50,000 Riksda-
ler, utan att den minsta vink deroni undfallit honom i
hans lifstid, oaktadt de oblida omdöramen, som fälldes
om hans indragna, ehuru för honom sjelf anstånd ga och
ingen annan till det ringaste förnärmande hushållning.
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Sen du, misskänd, i din hydda vakat,
Föga smickrad af din lampas sken:
Lönar dig för allt hvad du försakat

På din mull en präktig sten ?

Denna sena rätt, ditt minne njuter,
Sen din lefnadsgåta löstes opp: «

Båtar den ditt stoft, som grafven sluter?,

Eller njöt du ren dess hopp ?

Föresåg din fyrtiåra möda,
Som försmådde ögonblickets flärd,
Den triumf, du en gång bland de döda

Vunne af en häpen verld ?

Lefde du för den, allt sen din maka
Och din son, knappt gifna, rycktes bort,
Och ditt hopp ej sökte mer tillbaka,

Hvad din ungdom njöt' så kort?,

Vändes all din själ, ditt kall blott trogen ;

Ej af lyckans torna glans förnöjd,
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Ät en lager, först i grafven mogen,
Sen du mist all lifvets frögd?

Oa:h ditt hjerta, upphojdt öfver tingen,
Blott hos sig fördoldt sitt värde bar.
Din förtjenst förtrodde du åt ingen,

FÖrn du ren försvunnen var.

Mångens otack, mångens tadelsjuka,
Så den vises köld, som dårens spott,
Med ett ord du kunnat förödmjuka:

Men du teg, oeh smålog blott.

Hvad? Blott tanken, att din dolda ära
En gång bröts ur sin försegling opp,
Gaf dig mod, att hvarje kränkning bära,

Faslhöll målet af ditt lopp.

Föds då dygden af en dröm, en villa,
Om en lön som alldrig njutas kan?
Du, hvars gerning tadlet nödgas gilla,

Var du blott en fåfäng man?,
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Nej, den seger öfver dig och tiden,

Som du vann, af fåfängan ej vanas.
Hon är svag, hon röjer sig i striden,

Hon vill se sin minneskrans.

Eller gaf du, klokt, åt efterverlden
Hvad du sjelf ej kunde äga mer?
Egennyttan hviskar så åt Flärden,

Dömme Han, som hjerlan ser!

Nej, så dör den dygdige allena,

Sen han lefvat så, för gagn ej prål,
Och med steg, så jemna, fasta, rena,

Troget följt sitt ädla mål.

Blott en sann välgörare sin gåfva
Lemnar så på altaret, och går,
Och ej hör dem som hans mildhet låfya,

Och ej ser ens deras tår.

Och med inga vilkor hinder handen,
Som skall dela ut den frukt, hon bär.
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Hvad! du pekte icke ens åt stranden,

Dän du kom, en fremling här.

Ljuset spridt ifrån din Auras salar,

Oljan ökt för obemedlad flit,
Såg du efter dig i Finlands dalar,

Ej ditt namn i dess granit.

Äfven nu den sten vi rest, belöner
Icke dig, från jorden lyfta hamn!
Tacksamheten blott hos landets söner

Här må njuta än ditt namn.

Delta ädla namn, som jemliht varar

Med det tempel, der din skänk blef qvar;
Lik den spanad, mullbärsträt förvarar,

Då dess gäst åt högden far.
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SÅNG

VID

H. G. PORTHANS JORDFÄSTNING,

1804.

Jl örsvunnen är vår vän, vår far i

Vårt ljus, vårt stod, vår ära}

Men hans namn till sena dar
Sanningen skall bära.

Det hufvud sönks i grafvens natt.
Der nyss en verld var funnen;

Men förljenstens vunna skatt
Är för evigt vunnen.

Den röst är stum, hvars minsta ord
Föll, valdt, att frukter bära;

Men i tusen hjertan spord.
Verkar än han lära.
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Tom är den väg han lemnat har,

Den väg han för oss banat!
Men hans minnesstad är qvar,

Den Parnass, han danat.

Snart dignar ner, liksom hans kropp,
Det tempel der han lärde.

Men elt nytt bredvid står opp
Af mer glans och värde *},

Dock der hans rum ej fyllas kan,
Hvad snillen det än vinner.

Nej, en lärare som han
Ej hvart sekel finner.

*) Kort efter hans döJ nedrefs det gamla Akademie-
huset, och det nya nalkades sin fulländning,
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FINSK FOLKSÅNG,

1805,

Joiä'ön Kunineas,
Vilpitöin Ruhtinas

Suomenkinmaan
Slelläkin siivoa,
Toimca, taitoa
Parembaa oloa

Kartuttaman!

Verbal öfversättning,

1-infve Konungen,
Rättskaffens Försten,

Äfven för Finland:
Att ock der ordning,
Verksamhet, insigt,
Ett bättre varande,

Han befrämja må.

Vääryydel pelvoxi,
Oikeudel voitoxi

Eläkön kän!
Mettängin kodasa,
Orvollen osansa,
Piennimmål omansa,

Säylyttämän.

Till skräck för orätt,
Till rättvisans seger

Lefve han!
Att ock i skogens tjell
Den Faderlöses del
Den minstes egendom,

Han bevara må.
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Estä, o Jumala,
Pahuuden juoneja

Pimeyden teill.
Häaes on toivomrae,
Turvamme, ilomme:
Hänelle olkomme

Se kuin hän meill!

Eläkön Kuningas,
Vilpitöin Ruhtinas,

Meidänkinmaan!
Hengemme, talomme,
Lapsemme, vaimomme
Lakimme, uskomme

Varjeleman!

Hindra, o Gud,
Ondskans ränker

På mörkrets vägar.
Han är vårt hopp,
Vår tröst, vår glädje:
Honom varom vi

Hvad han är för oss!

Lefve Konungen
Rättskaffens Förstea,

Äfven för vårt land,
Våra lif, vara hus,
Våra barn, våra makar,
Vår lag, vår religion

Till värn !
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TILL

EN GAMMAL KRIGSMAN,

1807 *),

JC örgäfves o Morfar! du reser dig än

Så stolt som i Pommerska åren,

Och drucken af fröjd vill till Tyskland igen,
Och tadlar den dröjande våren,

Du skakar ej snön af ditt glesnande hår,

Hur manlig du än må dig ställa,
Och senan ej mera sin spänstighet får,

Hur högt än ditt hjerta må svälla.

Sitt ner då förnöjd hos din älskvärda fru,
Hör henne din tapperhet prisa.

Din styrka försök med de små blott ännu/
Och läs med triumf din avisa.

«0 I anledning af en fördel, som Svenska vapnen hatte
•runnit öfver de Fransyska.
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Blott glaset må kröka din tynande arm,
Som krökes ej mer af en klinga.

Sen dröm dig till Pommern, rödbrusig och varm,
Och se hur Fransoserna springa.
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BRIGGEN och SLUPEN.
. 180 9,

Jim stolt och ädel Brigg, af gammalt Gölhiskt
timmer,

Med fyllda segel flöt sin jemna bana fram;

Och sorglös vid dess sida sam

En Slup, som lyste ej af Fransk fernissas skimmer
Och ej af Brittiskt verke skröt,

Byggd blott af fur från Fialaads byggder,
I värde hållea dock för många säkra dygder.

Emot det hulda skydd, som han af Briggen njöt,
Ej blott i släptåg förd, men undaa fåraas möte

Lyft, som ett bara, upp i dess sköte,
Haa gjorde trogea tjenst; och följde honom kär

Så öfver haf, som genom skär.

Nu ställs en vådlig färd åt öppna oceanen.
Men hvarför, hvarför öfverge

Ditt lugn i bergeas skygd? Vänd om, olycklige,
Vänd om, och trotsa ej den stora verldsorkaHeft.



300

Han for. Ach! måagen storm förut
Den djerfve seglara lyckligt pröfvat.

Men denne! ■— Store Gud! Förskräckliga miaut!
Mast, segel, tåg förstörs; och hela skråfvets slut
På klippaa, dit dea vrok, man väntar oförtöfvadt.

En bölja mediertid från Briggen Slupen röfvat
Med allt det raska Folk, som skulle berga den.
Dock se den streta fram med brustna årar än,

För att vid sidaa af sin vän,
Om han ej räddas kan, —• förlisa.

Förgäfves! — Mellan dem sig svänger, jättelikt,
Ett Skepp, på dessa eldgap rikt,

Som mer än Montesqtjieu och Grotitjs bevisa,

Och med ett skott och med ett tåg
Förklarar Slupen sin, som snart dref vind för våg,

Sen rodret sjelft i stycken låg.

Hvad kan, hvad bör dess Folk i nöden företaga?
Mot styrkans öfvermagt ges något val. af råd?
Det har ej annan pligt än lyda och fördraga,
Förgäfves tröstadt af den nåd,

Att bli vid samma ordning än,

Som höllsaf Briggens Folk, de tappre, frie män,
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Der blickar det ännu med fåfängt dolda tårar —>

Och måane segrarn ens, så snart han lydnad får,

Förtryta kan en suck, ea lår? —

Tillbaka blickar det, och rymdeas böJjor mäter,

Som rycka väa fråa väa, som söadra bror fråa brory
En dotter från sia far, ea son ifrån sin mor.

Om ock för evigt skildt, det evigt ej förgäter
Sitt hjertas helga skuld emot det broderfolk,

Som var dess ljus och stöd och ledare och tolk,

Nu står det på sin reling än,
Och blott till afsked sträcker famnen:

Då vittne till den nöd, som samlaskring dess vän,
Det glömmer egen sorg, alt sörja endast dea;
Mea då det fruktar mestiafgruadea haasbäddning.

Det ser ■— kan det väl tro sin syn?
Den ädles underbara räddning,

Och faller ner förtjust och ropar: O Försyn I
Jag vill milt öde tåligt bära:

Min vän har frälst sitt namn, sin frihet och sin äras
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DEN INRE FÖRENINGEN,

1810,

JC olken må söndras af skiftande magter.

Döden må bryta de käraste band:
Taaken går fram geaom ropande vakter,
Känslan besöker de saligas land.

Minnet har qvar, hvad ej sinnena röna,

Hoppet åt seklerna sträcker sin syn.
Iljertat, som rörs af det ädla och sköna
Anar sin vän bortom hafvet och skyn.

Fritt som i luften der skyarna segla,
Möts man i tankens ovanskliga verld.
Sanning och tro! i er trollruta spegla-
Hjertan hvaran bakom murar och svärd»

Tiden omkring oss sig hvälfver, som fästet
Stjernor gå opp, medan stjernor gå ner.
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Flydde du stormen? —-Som fågeln till nästet,
Koin du dock åter: så klaga ej mer.

Pligterna beige de omkautaa baadea,

Fäste ditt hem der dia kallelse är.

Mellan plaaeteraa flyger dock aadea:
Flöge han ej öfver klippor och skär?,

Hvad! om en skärm vid ditt Öga är bunden?
Hvad! om dig mättes de steg du får gå?
Trång är din krets, och förgänglig är stunde»
Inom det verkliga lifvet ändå.

Men i det lif, du dig tänker allena,

Allt är oändligt och evigt och godt.
Der med de ädlare, tyst, dig förena:
Verka osynlig mot villor och brott.

Ljuset är ett, som kring verldsrymden strömmar:
Ett är förnuftet. O! känn, vid dess röst
Hjeltar fråa fordom, i saliga drömmar,

Vise fråa fjerraa, omsväfva ditt bröst.
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Himmelska rike! ej våldet, ej splitet
Flyttar dess gränsor, dess ordning förstör.
Evigt det varar, så länge blott nitet
Inom dig sj df för det rätta ej dör.

Heliga känsla! de bröst, der du bjuder,
Känna sig lugna på hvardera strand.
Regnbågen lik, öfver hafvet som sjuder,
Bind, genom skyn, du de söndrade land.
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TILL HANS EXCELLENS HERR GREFVE

CARL ADAM WACHTMEISTER *)

i 8 i o.

rifven hit orkanen skulle hinna:
Och din Aura, häpen och betryckt,
Såg sin skyddshamn vinka och försvinna,
Såsom fordom Greklands Sångarinna
Satt der stum vid sina Gudars flykt.

Nya magter i dess tempel sväfva,
Nya namn der sprida tröst och hopp:
Men de offer deras altar kiäfva,
Men de sjelfva ej de suckar jafva,
Minnet ger åt flydda dagars lopp»

*) lian hade Ibland andra välgärningar 'emot Åbo
Äkademie, hvars Cansler han var, befrämjat by.';7;na-
den af hennes nya bris, soin forsi imdc-r ~P*.y:--k;< rege-
ring-en blef fullbordadt och invigdt,
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Nej; en tacksam tår i tysthet rinne
På din bild, som Brahe väntar dit.
Och förstumme än ditt namn derinne;

Hela templet är af dig ett minne,
Är en vård utaf ditt ädla nit.

Annan inskrift der utaf oss tänktes:
Grunden är dock Svensk, och såsom den
Troget gömmer mynten, som dit sänktes:
Så af dig, och hvad med dig oss skänktes,
Pregeln göms i våra hjertan än.

Våra säger jag, ej mitt allena,
Främst till dig bland Sverges ädla män,
Sänd, att, tolk af hvad de tyste mena,
Deras sista offergärd förena
Med min första, såsom Svensk igen.
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SÅNGER AF EN BEVÅRINGSMAN

UNDER KRIGET 1813.

1. AFSKEDSSÅNG.

Jjort, plog och spade, ur min hand!
Kom svärd och bajonett!

Jag går att slåss för Kung och Land^
Och skaffa fred och rätt.

Jag köper ej en annans blod,
Mitt eget vågar jag.

Är jag för ung? Har jag ej mod?
Försök, om jag är svag!

Dansk eller Fransk, hvad heter han,
Som ej vill Sverge väl?

Han skall fä känna, hvad den kan,
Som ej är född till träl.
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Farväl, min Far! Välsigna mig
Med ett par Herrans ord,

Och sen förgät, att det är krig;
Blott sköt i lugn er jord.

Gråt ej, min Mor! Var nöjd: ni bar
En stridsman åt ert land.

Det är på ärans väg, jag far,
Och under Herrans hand.

Ej utan Gud en sparf förgår,
Om jag mins skriften rätt.

Vill Gud, så rubbas ej ett hår,
Fast kulor hvina tätt.

Vill Gud, så ser jag er ännu,
Och blir er ålders tröst;

Och kör min plog, så flink som nu,
Med ärren på mitt bröst.

På väggen hänger mitt gevär,
Med mången blodig fläck.

Der ser min brud, som hemförd är,
Hur jag har varit käck.
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Och fort går mången vinterqväll,
Då jag berätta kan,

Hur Sverges här stod som en fjell,
Då Prinsen förde an.

Men skulle jag -— vid fredens slut,
Då alla komma hem,

Och gå med er att tacka Gud, —

Ej synas ibland dem: —•

Hur sällt, att dö för Land och Kung,
Vid ärans segerrop!

Hur skönt att saknas ren som ung
Bland Sverges kämpahop!

Min Flicka, som till kyrkan går,
Och ser den raska tropp,

Men ser ej mig, skall med en tår

Åt himlen sucka opp.

Der hoppas hon, i evig fröjd,
Hos Gud få råka mig;

Och sjunger, med hans vägar nöjd
"O Gud! vi lofve dig!»
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Farväl! så trång blir hyddan här,
Och hjertat sväller opp,

I fält! i fält! så fri är der,
Så rask bad själ och kropp.

Dit vill jag, öfver haf och land,
Der man i elden är!

Der vill jag stå, med svärd i hand,
Och döden se helt när.
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2, SÅNG EFTER SLAGET VID

JUTERBOCK, UNDER TÅGET

TILL LEIPZIG.

Oom örnen öfver sjö och land,
Med stolta vingar far:

Så flyg, min sång, till Sverges strand,
Högt svingande och snar.

Och stig bland häpna skaror ner
Med segrens glada bud;

Och der du Templen öppna ser,
Träd in och lofva Gud.

Ty Herrans vrede är förbi:
Snart bloden runnit nog;

Den gissel skall förkortad bli,
Hvarmed Han verlden slog.
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Med Sachsens Konung, förd i band,
Stod Herskarn i hans stad,

Och tänkte gripa med en hand
Vår hela kämperad.

Och med den andra foten stå,
Förfärlig, i Berlin,

Och sen i all sin vrede gå

Med jättesteg mot Wien.

Men si! ett folk, som han försmått,
Här står från Nordens vik.

Dess arm ett hufvud saknat blott,
Att blifva lädrens Hk,

Det fans, det hufvudet: se der!
Odödligt ren förut,

Det i sin blick en stråle bär,
Som bådar våldets slut.

O! ledning af en mild Försyn?
Bland vapen fostrad opp,

En Söderns Son, från Fjellens bryn 4

. Bär fram Europas hopp.



313

Vid Rahenstein han sitter trygg,

Sen han vid Beeren stod,
Och såg den Franska härens rygg,

Som kom med öfvermod;

Men vek i hast med skräck och skam:
Ty, som ett åskmoln far,

Så red en tropp med dunder framj
Och Svensk den troppen värj

Och såsom ax vid ax är knäckt,
Der hagelskuren slog,

Sä lik vid lik såg Bertranjo sträckt,
Och sig ur striden drog.

Och Eckmuhl, nyss så viss, som mån

Att slå oss såsom lam;
Ty lik en tiger bakifrån

Han tänkte rusa fram. *—

Men snart han fann, att dock så lätt
Ett folk ej öfvervins,

Som villigt följt, i strid för sätt,
Sin egen valde Prins. —
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Och Eckmuhl drog sig åt Schwerin,
Och Vegesack gick fram;

Och Moskaus Örn, med den från Wien,
Bland bergen spännt VandAmme.'

Vid Rahenstein Carl Johan stod:
Och tänkte på MoreAU.

"Hvad ande än må kraft hans blod,
Fram skall med Gud jag gå."

"Ej skall Europa bli en träl,
Ej ljuset slockna ut!"

Så var i Hjeltens höga själ
Det heliga beslut.

Och det står fast. Ej löses opp
Det stora folkförbund,

Hvars lif han blef — förrn verldens hopp,
Är fylldt i fredens stund.

Nu i sitt hufvud, lugnt och ljust,
Han hvälfde krigets lopp,

Då vid en himmelsk syn förtjust,
Han sprang i låga opp.



315

Straxt lugn igen, han-kring sig höd
En krets af Hjeltar stå.

"Jag vill ha slut på folkens nöd,
Jag vill till Leipzig gå."

Så Hjelten sade: Stedingk stod
Med silfverhjessän höjd,

Och Adlercreutz brann het af mod,
Och TawAst log förnöjd;

Och Löwenhjelm tog på sitt svärd;
Och alla, hög och låg,

Ren tänkte på en etfterverld,
Som sjunger detta tåg.

Hvem såg du, vid en snillets blink,
Hvem såg du, Prins, i skyn?

Den store Gustaf med en vink
Försvann åt vesterns bryn.

Med segerpalmen i sin hand,
Han ilade förut,

För att på Elbens andra strand
Din bana tekna ut.
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Till Breitenfeld från Jiiterbock,
O! väg af ära full!

Lyft, Torstenson, din krönta lock,
Och nicka från din mull.

Och skaka skölden på din grift,
Att det ger fjerran dån,

Och eldar till en stor bedrift,
Hvar Fosterlandets son.
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3. SÅNG VID

SVERIGES OCH NORIGES

FÖRENING,

i 8 i 4.

rljelten beslöt det, och förde det ut,

Ljus var hans tanke och kraft hans beslut,

Viss i sin blick,
Väldig han gick,
Trotsande här

Skyhöga fjell och Napoleon der.

Hjelten beslöt det; ty CaßlAr ändå
Ynglinga kronan till slut skulle få.

Räck den som vän,
Innan han den
Tar på sitt svärd,

Broder! och se: du är fri, och det värd.
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Hjelten beslöt det: och, Tvillingar, er
Skilja ej Fjellen, ej fördomen mer.

Talet är ett,
Hör! och i vett

Såsom i mod
Lika, bevisen J er af ett blod.

Hjelten beslöt det: förstummade stå
Östern och Vestern, och undra derpå,

Huru med sans

Frihet här vanns,
Huru med Dygd

Stilla hon bor här i Sanningens skygd.

Hjelten beslöt det, och Nord! du är en.

Så af naturen bestämdes du ren.
Inom dig säll,
Från dina fjell,
Kring dina haf

Blickar du trygg, om all verlden blef slaf.



VID

CLAES FRIETZRYS MINNESSTEN,
UPPREST PÅ KUMLA KYRKOGÅRD DEN

26 AUGUSTI iBis.

JJland ringa namn, som här förvissna alla,
Åf få bemärkta, snart ej nämda mer 5

Bland låga kors, som nästa sommar falla
Och med de stoft, de pryda, trampas ner:
Hvad reser sig för vård af upphöjd ära?
Hvad vill dess stolthet i en bortgömd vrå,
Der mödans trötta barn blott ro begära,
Tills hög och låg för samma domstol gå?

Väl mången qväll en resande här sporde,
Hvar Fristzky hvilar, Fosterlandets vän,
I landtlig skygd, omgifven, som han borde,
Af trogna vänner, trygga odalmän:
Väl mången morgon på hans mull man funnit
En qvist af ek, dit lagd af okänd hand,

mm 3ig
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Skön af de perlor, som på bladen runnit:
Skön är en tår för dig, o Fosterland!

Väl var den ädle värd den minnesstenen:
Dock hellre ostörd vill han soiva här.
Rör ej den vall, som gömt de trötta benen!
jßif ej de blommor, som hans hufvud bär!
Blott frid, ock när han lefde, han begärde
Af Kung oeh Folk, till sina mödors lönj
Och mer än lagern, blomstren hade värde

Än för hans höst, lik våren, glad och grön.

Ej här är stället för den sköna stöden:
Så sann, som skön! En bild af hvad han var!
Ur klippan bruten, som ej rörs af floden,
En Svensk granit: dock se, hvad glans den har!
Så rördes ej för magten eller mängden
Hans Svenska dygd ifrån sin fasta grund j

Dock ljuf och älskvärd, rundtorn hela ängden,
Sin glans hon spridde från hans tysta Lund. *)

*) Säbylund, hans Systers Fru Gyllenspets,''
egendom, sedermera tillhörig EnJieFru Friherrinnan
C. Silfverskj öld, född Friherrinna von Essen.
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Ställ der hans vård, pä stranden, der han strödde,
Behagens vän ännu med silfverhår,
HvadSeinen sändt, och hvad han sjelf uppfödde,
Af blommor täckast i de Skönas spår. *)

Der än hans skugga dväljs att dem betrakta,
I trädens skygcl med sakta susning röjd.,
Då på den Goda de med taflan akta,
Och glada Henne, som gör allas fröjd.

Dock, nej! dess ställe ar på Riddarhuset:
Att vid dess åsyn hvarje ädel man,
Då han bär lätt och sanning fram i ljuset,
Må vänta sig en lika lön, som han:
Den lön, att tyst i skuggan återträda,
Sin aftotihimmel finna lugn och ren,
Bland vänner gömd, åt landets flor sig glada ■
Och få af Dygden sjelf en Minnessten. **)

*) Frietzky roade sig på sin ålderdom att till
de böcker, han lånte åt tinga Fruntimmer, bifoga
Fransyska verser, dem han sjelf författat.

**) Denna sten b!ef upprest af SäbylnnJs då va»

rande ägarinna, nu meraframlidna Friherrinnan Silf-
verschöld.
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STUDENTVISA

1801.

ötudent! om du, det namnet värd,
Vill klinga med oss alla:

Så topp! att lika rask, som lärd,
För sanning stå och falla.

Sanning! vi helge dig hjerta och röst,
Så från embetspulpet, som catheder.

Sjelfve vår väg, det är mödornas tröst,
Vi oss hane till lycka och heder.

C hor.
Sanning! vi helge dig hjerta och röst m. m.

Student! det namnet säger flit.
Till flit är menskan buren.

Blott flit, blott oupphörlig flit,
Är lifvet af naturen,
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Se från planeten, som fyller sitt lopp,
Till de kräk, som för stacken arbeta,

Allt vet sin tid: och vi, tänkande tropp,
Och vi skulle vårt klockslag ej veta?

Blott flit så dygd, som lärdom gör,
Och ger dig rang för gräsen,

Du länk, som sjelf dig fästa bör
I himlens ked af väsen.

Köpman en dag, eller knekt, eller prest:
Såsom menska, förädla din gåfva.

Sky, att som masken, vid löfvet blott fäst,
Ditt förnuft och din frihet försofva.

Dock märk! att Visheten begär
Sin prydnad af Behagen.

Naturen sjelf sitt regnmoln klär
1 färgerna af dagen.

Gå någon gång till en dans från Porthan:
Äfven Sokrates knäppte sin lyra.

Tänk ej likväl blott på valsen den dan,
Så att chrian gör chclar, som yra.
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Hvar dag med ädel visdomstörsfc
Stå främst vid Mimers källa;

Men på en bal låt andra först
Sin spotska handske fälla.

Yngling! ju mer du har värde, ju mel*

Är försynthet din prydnad och ära.

Mer än sin rätt, man den blygsamma ger,
Då man ser honom mindre begära.

Från skum skilj drycken, som från stoft;
Sky sprätten, som pedanten.

Bär på din frack ej cedrodoft,
Ej dam af folianten.

Käck till försvar af hvar lidande dygd:
Ej i gränder sök mandomens heder.

Röj, till den trotsande dumhetens blygd,
• Att dock kunskap är mer, än blott eder.

För moln af rök, der ruset bor,
Fly alla Gracer unnan.

Den Bacchus, som var Phoebi bror,
Är icke den på tunnan.
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Drick vid en högtid ett glas eller par,
För att gladas, ej blott för att dricka.

Drick, som du drucke, om munskänken var.
Din i brudstolen rodnande flicka.

Må hon, må denna drömda bild
Af en oskyldig maka,

Din känslas eld, som flammar vild,
Med blygsamhet bevaka:

Attfpå din kind, då du, plötsligen röjd,
Som en julklapp, bland syskonen hamnar,

Ungdomens rosor må lefva, till fröjd
För din mor, som dig forskande famnar.

Se der vår ordens bud, min vän:
Vill du dem heligt lyda?

Så klingom! — Dock: ett vilkor än,
Det första jag bort tyda:

Svär till allt spel ett osläckeligt hat:
Bäd din tid och din själ det föröder.

Svär du? — Välan! var välkommen, kamrat!
Och nu drickom hans skål, mine bröder.
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Din skål, du planta för ditt länd,
Till odling vald för mängden;

Hvars knopp ren under ymparns hand
Förljufvar hela ängden!

Spride din blomma sin doft till den gård,
Der hvar resande vinkas och spörjes:

"Lönar min son all den kostnad och vård,
Som af mig och af staten besörjes?

Din skål, du son! hvars dygders pris
Den gamles hjerta gläder j

Som reser hem, så frisk, som vis,
Med höcker och med kläder.

Trefallt din skål! om du bär till din Far
Ditt betyg om förkofran och heder,

Ej blott i fickan på prent, som bedrar,
Men i uppsyn, i tal och i seder".
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SVENSKA SÅNGGUDINNAN TILL

DEN DANSKA,

»794.

Kom, min Syster, kom och räck mig handen:

Lät oss följas åt på Pindens topp;
Och de skönsta blommor långsmed stranden
Af dess Silfverkälla plocka opp.

Lät oss sedan vid oliven sitta;
Och med taflan binda hvar sin krans,
På hvaran, i det vi binde, titta,
Rätta egna misstag af hvarans.

Se, min Syster! sköna äro begge:
Din mer småtäck; min mer allvarsam.
Kom och lät oss kyssas, då vi lägge
För Apollo våra kransar fram.
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SÅNG I NORDISKA SÄLLSKAPET
I LONDON,

1796.

JJu fremling, som här vilse går,

I denna stenhop, höljd af locken:
Bland en miljon af menskor står

Och ensam står, som i en öcken;
Ty ach! af dessa hufvuns mängd
Ger icke ett din nick tillbaka,
Och mellan tusen skuldror trängd,
Du finner ingen hand att skaka.

Förgäfvcs nöjet dansar der
Ibland Wauxhallens stjernerader,
Och rikedomens vimpel här
Bekröner Themsens myriader:
Du stirrar kall. Ja, stod du än

Midt i ett palmbekraasadt Eden,
Men utan sällskap, utan vän,
Dtt stod der, som på nakna heden,
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Hvad glädje då! om på din stig
Bland fremmande, som dig ej höra,
En helsning öfverraskar dig
Med ljud bekanta för ditt öra.
En Nordman! o! en gammal vän,
Blir han i samma stund han talarj
Och lik en bror du famnar den,
Som känner dina berg och dalar.

Till Norden längtar Nordens son,
Från all den pragt, som är i söder.
Så kom, och fjerran hemifrån
Finn Norden här bland trogna bröder.
Tag stjernan, som ej nedexgår,

Och svär vid Sanningen och Dygden,
Att henne lik, din trohet står
Mot Bröderna och Fosterbygden»
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TILL CANSLIRÅDET
GREFVE F. G. GYLLENBORG,

SVAR PÅ ETT SKALDEBREF *)

1799.

Xlvars är den röst, liksom ur skyn,
Nedlåten till min tröga bana
Att mina steg åt målet mana,
Som ren förlorats för min syn?
Ren, sansad, vände jag tillbaka
Ett foarnsligen förhastadt lopp,
Med mod, att snillets krans försaka
Emot det saligare hopp,
Att lära af en blygsam maka
-r ... r • 1 11 egen tappas irra skygd
En trefven och förnöjsam dygd.
Jag fann med skräck till konstens tempel
Den uppgång, ack! så lång och svår,
Som genom tjusande exempel
Föriedt min ungdoms djerfva spår.

*) Se StockholmsPosten N:o ioi , för år 1799.
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#ag fann, att der dess fjällstig går

Man måste stiga eller stupa;
Att ryktets branter äro djupa,
Och skilja med en slipprig stråt
Berömmet och föraktet åt;
Att äran sjelf ur smickrets slöja
Åt fåfängan ironiskt ler,
Och att ett hånskratt smärtar mer,
Än tusen bifallsrop förnöja.

Men ack! ehuru klokt igen
På land min lilla båt jag dragit,
Forn vågens svall mot bränningen
Dess hela byggnad sönderslagit:
Hur lätt förförs jag icke än

Af morgonstjernans klara låga,
Att mitt förslitna segel våga

På en försvuren ocean!
Dock, när Apollos egen svan

Med qvittret af sin himlastämma
Mig bär ett lyckligt förebud:
Bör väl en olycksfogels ljud,

Bör väl en stormig sky mig skrämma?
Skall jag ej än, ehuru tung
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Min svaghet finner snillets lyra,
En sång ur skuggan äfventyra,
När Gylleneorg mig.säger: sjung!

Jag mins, jag evigt mins den stunden
Då lik en varelse ur skyn
Han för min barndoms tjusta syn,
Upplät den Heliconska lunden.
Längst bakom Bälten, i en bygd

Af tallar blott mot Nordan skyggd,
Midsommarn kom: den bråda solen
Knappt till en timmas slummer mer

I nattens famn sig gömde ner;
Och ren den löfbekrönta skolen
Var sluten under dans och sång.

Snart blef i stan ett muntert språng:
Hvar granne med sin tub i handen
Klef på sin vind; och glad åt stranden
Jag flög med andetrutet lopp.
Ett fartyg syntes; och mitt hopp
Blef sannadt: ren med segelvingar
Det når en länge önskad hamn
Och mig en saknad fader bringar,
Som ger mig, tryckt emot hans famn,
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En Stockholmsgåfva, att mig löna
För mina sista nyårsrim,
Der Cheruhim och Seraphim
Basunade i lundcr gröna.

Det gyldne verk han skänkte mig,
Naturens, Menniskans och Dygdens
Och Frihetens och Fosterbygdens
Odödelige Skald, af dig.

Med hvad beundran opp till Fjellen
Jag såg församlas af din säng
De nio Systrar från de ställen,
Jag sökt i drömmen mången gång,
Sen jag scanderat hela qvällen
Pä trogna fingrar min Ovid.
Jag såg med dem hans gyldne tid
Nå våra berg, och dem bekransa
Och kring din flöjt små gudar dansa.

Fast jag din vishet ej förstod,
Din känsla rörde opp mitt blod,
Och din musik betog mitt öra.
Jag stod på Salaminas strand,
Såg dolken i Lucretias hand,
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Och tyckte mig din stämma höra
För frihet och för fosterbygd
Upplifva hjeltens helga dygd;
Hvars namn af Nepos, men hvars värde
Med aning af din sång jag lärde.

Jag Menniskans Elände gret,
Och slöt min lek: ehur med möda
Jag fann mig, i min munterhet,
Ett menlöst offer dömdt att blöda.
Fast jag ej än det törne såg,
Som under lifvets blomma låg,
Jag lärde menskligen att tåras;
Och då jag sen förnam en röst
Af någon mor, som utan tröst

Sit hjerta kände genombåras
Af svultna faderlösas skri:
Så ljöd med sorglig harmoni
Ifrån ditt hjerta i mitt öra
Den mensklighetens elegi,
Som änglar utan gråt ej höra.

Jag log åt Dina Vänners spratt
Och höll af den, som kom förtrolig
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Och teg. Jag ville, att han satt

Änn längre, förn han sad' god nattj

Ty såsom han, jag fann dig rolig
Också i slumringen ännu:

Och när han gick, försvann ock du.

Med häpen blick för Verldsföraktarn.
Jag stod, liksom en yngling står

Och ser en vis med silfverhår,
Hvars tankars djup han ej förstår,
Men vördar heligt stum betraktarn.

Ditt Afsked ifrån Ungdomen s

Hur ljuft det trängde i mitt sinne!
(Då ref mitt eget afskedsminne
Ifrån de glada ögonen

Ej dessa bittra tårar än).
Jag såg din själ som i en spegel
Så hjertligt sann, så ädelt godj
Och ropade med eldadt mod:
O! blef hans vers min lefnadsregel!
O! att en himmelsk hand hvar rad
I djupet af mitt hjerta skrefve,
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På det min ungdoms målning blefve,
Som hans så lärorik och glad!

Men hvilken utsigt kring naturen

Och kring min födslobygd jag vann,
Förut blott skådande, som djuren
På tufvan, der ett bär jag fann;
Och hur förskönades de minnen
Som lekte i min barndoms spår:

Då af din Vinter och din Vår

I hast mig skaptes nya sinnen.
Men icke blott med bilders glans,
Ledd af din hand i festlig dans,
Naturen lekte för mitt öga:

En själ hon lånte ock af dig,
Som i hvar blomma tjuste mig
Med tankar rena, såsom höga.

Så eldades min ungdom ren,
O Skaldefar! af dina sånger.

Hur dyrbart var ditt namn mig sen!
Hur fiken sprang jag många gånger

Att se din skymt: och i ditt spår
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Strö från min kind en tacksam tår!
Men ack! att duy som jag mig tänkte
Blott ibland ålderdomens namn,
En dag mig slöte i din famn
Och mig din ädla vänskap skänkte:
Det hoppet trodde jag ej mer,
Ehur en ynglings drömmar yra,
Än att en afton se Homer
Stå på min ticskel med sin lyra.

Hvad! och jag glömt dig, ädle vän?
Är då mitt hjerta ren så brutet,
Min kraft så tömd, mitt lif så njutet?
Om blott en enda gnista än

I askan af min eld sig gömmer,
Ditt namn skall lifva opp dess glöd.
Om jag blott dunkla syner drömmer,
Om jag ej lefvande är dod:
Skall för min själ ditt minne stråla;
Och till en tröst mot qval och brott,
Som fy Ila lifvets knappa mått,
Skall i din skepnad jag mig måla
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En dygd, som, hälft förklarad ren,
Ännu i bräckta skalet dröjer,
Och sitt odödeliga sken
För hoppets barn på jorden röjer.

Af liaf och klippor från dig skild,
Har jag dig glömt? — Ack! spörj Cupido
Förnim, att ej ens han din bild
Satt i mitt Pantheon åsido.
Nejj mot en troget tacksam barm,
Alltsen din vänskap krönt min lycka,
Jag tryckt, ocb skall i döden trycka
Den hand du räckte mig så varm.

Dock jo, jag fruktar att dig glömma:
Jag glömmer ståten af ditt namn

Och denna glans, som kring din hamn
Odödlighetens strålar tömma.
Jag mins i dig blott menniskan,
Den enkle, gode, ädle man

Med dygdens gråhår på sin panna;
Och ger ditt skaldebref det svar,
Som om jag såge der en Far
Sin son med blödigt hjerta banna.
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TILL
FRU LENNGRENS SKUGGA *),

1817*

Ar det du, som denna klagan höjer

Ur den tysta grafven? Är det du?
Nej, om än din skugga bland oss dröjer*
Ville du blott trösta oss ännu.

Dig förgäta skulle dina vänner?
Den det tror, ej kände dig som vän.

Han blott glansen af ditt snille känner.
Ej den dygd sig gömde bakom den.

Han ej såg dig småle åt din ära,
Blott for vänners glädje nöjd deråtj
Han ej såg dig dödens smärtor bära
Ensam, för att spara vänners gråt.

*) Svar på en vers i Stockhohns-Posleii for ar 1817
N:o 93, med rubrik: Fru Lenngreiis skugga till
fordna vänner.
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Kan en dikt, en sång, ett infall glömmas
Som din stämpel, straxt 'igenkänd, baj?

Dina blad, behöfde de väl gömmas?
Står din vers ej som ett ordspråk qvar?

Och du sjelf behöfde i en urna

Ställas fram för att ej glömmas bort?
Du behöfde blommor, lättsint burna
få hvar graf, att vissna innan kort?

Du behöfde vänner att bevaka
Nu ditt minne? då ej längre du
Tillhör dem blott, ej ditt hus, din maka,
Då du hela Sverge tillhör nu.

Vill du höra, du åt ljuset flydda!
Här en harpa, som din rätt dig gfer!
Hor din egen i palats och hydda,
Och med Kellgren le ännu hit ner.

ViM en helsning du åt honom bära
Från en saknande och trogen vän:

Tag det af det folk, som vid' hans ära

Ställer din, i kön blott skild från den»
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THORILD TILL LEOPOLD.

132L

JCriden bebådar jag dig, den gudomliga. Kär-
leken henne

Födde med Sanningen sjelf. Känn vid ditt
hjerta dess flägt.

Thorilds skugga dig nalkas med den. För-
undra dig icke:

Grafven försonar ju allt, himmelen gör det
än mer.

Bland odödliga nu, jag andas blott glädje och
kärlek:

Bland odödliga blott lefver du äfven nu mer';
Tyst, som de, och fördold i tiden, som bru-

sar omkring dig;
Upphöjd öfver dess ström, öfver dess tadel

och lof;
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Upphöjd öfver den tid jemval, då du, stolt i

din äras

Skönaste glans, med mig trädde i skranket
och vann.

Ja, jag bekänner, du vann: ej så, att min sak
var förlorad.

Se, den lefver ännu; endast dess kämpe du
slog.

Ochså var ju ej den, ej snillets och sannin-
gens frihet,

Mål för de pilar, du sköt, öfver mitt huf-
vud ett regn.

Icke emot den Thorilo du stred, som, tjust

af Naturen,
Lyssnade efter dess röst, hörde i OssiAn

den,
Hörde den djupare än i sitt bröst; och söng,

ej Naturens
Anlete, utan dess själ, Tänkare mera än Skald.

Icke den Thorilb belog du, som, klart i det
stormiga seklet

Blickande in, stod fram, såsom en tidens
prophet,
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Talte "Förståndets rätt", och värd att föra dess
talan

Viste sig, värd att bli hörd, både af Ko-
nung och folk.

Den belog du, som sjelf ref sönder, drucken
af högmod,

Kransen, som Kellgren fäst, skön, i hans
fladdrande hår.

Den bestred du, som ej det lofvade Pantheon
fcyg§de,

Utan omkring sig, på trots, slungade stenen
dertill j

Den, som med stegringar blott för ögonblic-
kets beundran

Spillde sin gångares kraft, spillde sitt namn
och sitt mål.

Begge likväl, uppgångna igen, må pröfvas af
tiden:

Tiden mig dömmcr till slut, såsom du döm-
de mig då,

Du, som befann i mitt -rork en tempelresning,
ej templet;

Stort var ämnet deri; ämne det är, men ej
mer.
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Knoppar, en lofvande mängd, frambragte jag,
knoppar allenast;

Dock af de kastade frön månget är växan-
de än.

Flere besätt det falt, jag röjt: bland tistel och
malört

Bär det ock Iduns frukt, bär det ock myrth
och jasmin.

Mullbärsträdet i Lund förtjusar mig. Stolt är

dess krona,
Sköna dess blommor och bär, -präktigt det

silke, der spinns.
Pock föigäter jag allt för Psyche, som vingar-

na fria
Lyfter derur, och glad .flyger åt Fjellen och

skyn.

S'.all då der allt förödas, hvad förr är plan-
te.adt och odladt?

Fäller man bärande träd, sveder man park
och allce?

:\ej, ju äldre, ju mer de höga, i präktiga läder,

Skyggande stammarnas helgd vårdas i kom-
mande dar.
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Blef till förstöring och split min ande besvu-
ren ur grafven?

Se! min Besvärjare sjelf står ju som Media-
le fram!

Hör den förståndige, hör hans bikt om sin seg-
ling i luften.

Frysande der, han fann endast en öcken af
moln;

Ej de präktiga moln, här visas af morgon och
afton,

Utan en dimma, hvari jorden, som himlen,
försvann.

Dock med sitt pröfvande rör han mätte den
glesnande luflstod,

Glad att med lättadt bröst andas här nedre igen.
Räck den laske din hand, och skatta hans mod,

att ej endast
Följa sin tid i dess flygt, utan ock..yppa

dess fall.

Philosophiens bankrutt bekänner han öppet och
ärligt,

Visar den cirkel, hvari grubhlaren löper
omkring.
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Öfvertygelsens blickw
ifrån bevisningens formler

Skiljer han åt, som du skilde dem länge förut.
Ej i tomma begrepp, ej heller i skenet af ytan,

Utan i sinne och sans, finner han sanningens lif.
Sinnet han prisar, som du, det inre, som jor-

den och himlen,
Likt regnbågen, så skönt medlande, bin-

der ihop,
Prisar dess kraft att igen de söndrade strålar

förena,
Gripa det verkliga fatt, såsom ett lefvande

helt.
Sä är det nya förnuft till slut dock endast det

gamla,

Endast det sunda, sig sjelft sansande men-

niskovett.
Sjelfva den diktande konst ifrån de etheriska

rymder
Matar han ner, som du, ner i den synliga

verld:
Der hon färg och gestalt kan ge åt den flygti-

ga drömmen,
Fästa den qvar i en bild, menniskiigt fattlig

och skön.



347

Fjerran skilde på hvar sin väg, J mötens vid
målet:

Dit från Schelling han går, gick du från
Leienitz förut.

Sedan och öfver den klyft, som Kant i syste-
merna sprängde,

Steg du till Schelling ned, der han vid
sanningens brunn

Trodde sig hvila, och se, i dess nattliga djup,
hvad för dagens

Klarhet här ofvan ej syns, eviga stjernornas
■

glans.
Synande grannt, du likväl ej såg der annat, än

djupet,
Och beundrade blott glansen i skådarens syn.

Hvad du der nere ej fann, det fann du här uppe"
i dagen:

Rosen sjelf i sin dagg viste dig ljuset och
skyn.

Snart i en stjernlös hatt, ach! förr än grafven
omkring dig

Sluter sin riglade port, slocknar ditt öga lik-
väl.



348

Dock hvad förlorar din syn? Det som förr dig
tjuste med själfullt

Talande blick, nu kallt, främmande, vänder
sig bort.

ölittrar ock skalet ännu, i det frysande fön-
stret, af sommarns

Flyktade fjäril: ej det lönar din mödade syn.
Bort till den sol du ser, som bådar den eviga

våren,
Längtar till friden, som bor under dess he-

liga palm.
Per, af Virgil och Racine förtjusa dig sån-

ger, till hvilka
De, som förtjuste dig här, voro accorder

blott än.
per hos Schiller, hos ShAksveare sjelf

du beundrar den sanning,
Hvarmed de spegla hos sig hela den skapade

verld.
Per skall -©j Thorild mer, ej Enbom reta

din qvickhet.
Väl tör denne — dn vet, du, ©m ej andra,

än du,
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Huru han dödde försont med dig — väl torde

han, tacksam,
Helsa dig der med en sång. Ryser.du? Gif

dig tillfreds.
Ej på prosa den är; jag sjelf ej mera på prosa

Stämmer min harpa; ty ver, sjelfva vårt tal
är på vers.

Frukta ej heller för svulst. Der genomskiner
i orden,

Såsom i anletet, allt; allt der så sannt är,
som skönt.

Innan jag möter dig der, jag ville min skugga

på jorden
Se försonad med dig, göra dig rätt, äfven jag.

Högt förklarar jag nu: Ej du förvållat min
landsflykt;

Öppet emot mig din fejd endast med pennan
var förd.

Slet du ock sönder ett namn, personen förfölj*
de du alldrig.

Sjelf ifrån sans ifrån hof trädde jag dårligt
och föll.
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Frid åt din afton begär jag af dem som skatta
mitt minne.

Frid är i Minnets Olymp; rum för oss båda
den har.

Frid åt din afton bjuder ej blott ditt lagrade
gråhår,

(Lagren beskyddade förr äfven mot viggen
ur skyn),

Bjuder eck stridens lag. Ej ridderligt är det,
att hjelten

Trotsa, då rustsal'n re'n gömmer hans hyl-

lande svärd.
Dock det aktar du ej, ej mer än den döende

Kellgren,
Glad att i tysthet ge äfven de nya sin rätt.

Hvilken gaf du den ej, änskönt han ej följde
den vägen,

Der du Skaldernas högd nådde i classiska
spår?

Fann du ock börden ej laglig, likväl, då bar-
net var vackert,

Tog du det huld på ditt knä, kysste det,
förde det fram.
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Ville du aga det, ny blef dess fägring igenom
din aga;

Ägan sjelf var bkott smek, bannorna voro be-
röm.

Si! en Zelot här ställt sig att lyss, och säger:

"Hvad gäckspel!
Thorild talte ej så, icke hans ande det är.

Någon har lånt hans larf och smygt sig hit för
att lisma,

Eller att Leopold sjelf bry med e*tt ande-
besök,

Bry den gamle, som nu, så hviskar ett rykte
är spökrädd,

Sedan Thorild begynt gå i Upsala igen".
Öfver det ryktet du ler, det löje, med hvilket

du Hofvet,
Staden och Landet förtjust, ler Leopoldiskt

ännu.
Också jag må le, då man vill från verlden det

borta
Se mig densamma igen. — Kom jag från Al-

bion så?
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Var jag i Tyskland den, som i Sverige? Men
redan i Sverige,

Skref till "Behagens Skald" Thorild det
rodnande bref.

Rakt fram ställer sin väg den redlige. Dock,
om han irrar,

Stannar han, ser sig omkring, stiger på när-
maste högd,

Öfverskådar och rättar sin gång. Hvad vi sjelf-
ve ej göre,

Det för oss alla till slut Tiden, den med-
lande gör.

Tiden är lik Vulcan, som haltar åt höger och
venstcr,

Säger åt Juno: var tyst, blidkar den hotan-
de Zevs,

Bär beskäftigt omkring den försonande skålen
till alla,

Får dem att skratta, och gå, mätta och tryg-

ga, till sängs.

Mätt af din ära och trygg vid de verk, du åt

seklerna lemnat,
Går du till hvila, du ock, skrattande Gu-

darnas skratt.
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INPROMTUER
I ANLEDNING AF SVENSKA AKADEMIENS

SAMMANKOMST
DEN 21 OCTOBER 182a. *)

t.
Jrlvem är den gamle, lik en vålnad
Ifrån en tid, som ej är mer?
Hans sjelfva drägt tillkännager
En glöd, ännu ej hel förkolnad,
Af lågan på det altar qVar,
Som Gustaf gaf i hans förvar.
Den siste af de offerprester,
Han valde sjelf: hvad minnens glans,
Hvad snillens ära i en krans
Omkring hans silfverlock sig fäster!
Om än i våra glömska dar
Förgätes, hvad han varit har 5

*) Då Hans Excellens Herr Grefve Sk o Idebrant?,
den siste som af Hen- Landshöfding Rosenstein in-
fördes, der tog sitt säte»
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Skall dock en dag hans namn förenas
Med det som längst mot tiden står.

Så långt Augusti minne går,
Gar äfven minnet af Msecenas.

2.

Det var en heder i sin tid den störste,
Att här bli förd ibland de vittras tal

Af Tredje Gustafs eget val;
Men är det icke mer, attbiidet af denFörste?
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TILL
LANDSHöFDINGvon ROSENSTEIN,

AF PRESTSTÅNDET VID EN MIDDAGS-
MÅLTID

DEN i MAJ 1823.

JYLaj dig helsar, Ufvande ännuj

Än en gång det gamla trädet knoppas.
Minnets vår igen upplefver du,
Fast du intet mer ilrden hoppas.

Minnets lärkor dig besöka än,
Minnets blommor kring dig spricka åter.

Töm ditt glas och känn dig sjelf igen,
For att njuta än, hvad du begråter.

Känn dig sjelf igen i denna krets
Af det Stånd, hvars stöd du var vid thronen.
Njut dess aktning, med dig sjelf tillfreds;
Du dess ljus var äfven hos Nationen.
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När en tid af stolt förstånd devi
Ett föråldradt skrå förakta ville:
Du dess ära med Tingstadii

Lärdom lyfte, och med Lehnbergs snille.

Känn dig sjelf igen, då tacksamt här
Lund dig helsar och än mer Upsala.
Äfven Åbo bland oss vittne bär
Om den skuld, det aldrig kan betala.

Känn dig sjelf igen, då med ditt namn
Främst bland oss vi vörda den dig kära. *)

Lcf i honom, sväfva som en hamn
Kring hans lycka, delande hans ära.

*) Ståndets Taleman, Ärkebiskopen ni. m. Herr
Doctor Carl von Rosenstein.
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TRANSFUSIONEN
ELLER

DEN STORA FRÅGAN FÖR DAGEN *)

UNDER RIKSDAGEN 182.3.

Jim hedersman blef sjuk och kände myc-
ken plåga,

Att dömma af hans rop. Det sattes väl i fråga,
Om han ej vore blott målade imaginaire.
Men den, som tror sig sjuk, det derför också är.

Kring stadenflög ett bud, som samlade en skara
Af läkare, sä med som utan sidenhatt.
I rummet, bredvid hans, det visa rådet satt,
Och, att så dyrbart lif bevara,
Begynte rådslå med allt nit.
Som ingen ville synas vara

Blott som en siffra kastad dit,
Så höll hvar en sitt tal. Hvar en sin åslgt hyste ,

*) Angående myntbesfämningeu, hvarvid elt rit-

liindskt län var ibland de föreslagna medlen. Då före-
var äfven frågan om bankens publicitet. För öfrigl syf-
tar detta obetydliga skämt på det stridiga intresset cmel»
lan kapitalisterne och de skuldsatte possessionaterae.
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Uppfattad ur en bok, som på hans hylla lyste
I Brittiskt eller Galliskt hand.
Se här är mitt recept: de ropte om hvarandra,
Och höllo fram sitt blad med ädelt upplyft hand.
En del blott talte för att klandra
Regimen, som förut var af den sjuke följd j

Och ville af den magra födan,
Förgäfves., mente de, af dyra såser höljd,
Härleda hela vedermödan.

Den stackars sjuke mellertid,
Otålig under deras strid, .

Blott af en enda njöt den trösten,
Att han till honom kom i rummet, der han låg,
Och kände på hans puls och på hans tunga såg.
Godt! sade han och gick, och nu först höjde rösten

I rådet, också han, till slut:
"En fråga, vänner! vi förgäte,
Som bort, måhända, gå förut:
Hvari det onda har sitt säte,
Hyaraf det komirfer, hvad det är?
Om jag min tanke får förklara,
Så tror jag denna sjukdom vara
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Af samma art och samma rot,
Och fordra samma enkla bot,
Som den, hvaröfver nu hvar menska nästan klagar,
I våra vällust-sjuka dagar.
Den yttrar sig pä tusen sätt;
Men hufvudfelet är, att Moden ej så lätt
Och jemnt kring kroppen gör sitt omlopp, som

den borde.
Der är för mycket, och för litet här;
Och jemmern ej, som mången tänka torde
Hos bristen blott, men öfverflödet är.

Gån, såsom jag, till patientens läger,
Och hören först hvad magen säger:

Se! den är full med mat, som den ej smälta kan,
Hvaraf den icke blod, men väder gör, och annat.

För mycket blod igen sig samlar i en ann

Ej mindre vigtrg del. Att i dess port det stannat,
Som borde spridas kring, gör hela bukens larm.
Dock lider kroppen mer, när bloden får en hämning
I någon öfre del. Då gör en bröstbeklämning,
En hufvudvärk, att själen sjelf blir kränk.
För öfrigt märken väl: när man den sjuke frågar,
Hvari han sitta tror det onda, honom plågar,
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Så lägger han sin hand på hjertat, denna hank,
Der bloden strömmar ut, och dit den strömmar åter,
Och lif åt hela kroppen ger.
En oro i dess nejd ej honom hvila låter,
Ej verka som han bör. Den stiger mer och mer,
Och gjuter dödens natt i hans förskräckta sinne.

Tänk! ropar han, helt blek, om dörrarne derinne,
Som släppa in och släppa ut,
Ej skulle öppnas mer? Då log det hasti gt slut!
Hvi får jag icke se hvad i dess kamrar gömmes ,

Om det som fyller opp, motsvarar det som tömmes?
Då skulle jag kanske min sjukdom sjelf förstå,
Och sjelf i tid bedömma faran.
Så Lågar vår patient: hvad svara vi derpå?'?

Hvad galenskap! så mumlar hela skaran,
Den vunnen är ej hans, men din,
Dumdristige fantast! Hur skall han skåda in
I eget hjerta? "Jo, om han magnetiseras
Och lyckas att bli clairvoyant." —

Du är magnetisör! — "Det är ej min talang,
Men borde, tycks mig, vara deras,
Som vilja göra blod: en konst ej mindre svår,
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Än den att göra guld, hur långt chemin än går.
Dock är min önskan ej, att de den sjuke döfva:

Han domnar nog ändå. Hvarann de borde söfva.
Kanske i sömn de hitta på
Hvad de, som vakne, ej förmå.'»

Hvem är han? sporde man, och vände
Från honom till hvarann sig nu;
Men ingen fanns, som mannen kände.
Hvem är du? ropte en: bekänn", hvad heter du2
Hur kom du hit? När har du Doktor blifvit?
Låt se diplomet. Hvar, af hvilken är det skrifvit?
Du tiger —> der är dörrn. Dock säg oss, förrn du går,
Hvad råd din vishet ger?

"För er hon ej förslår."
Så är hans svar; "men vill den sjuke vela,
Hvad råd jag honom ger, så lyder det så här;

Stå upp och gå, lef tarfligt och arbeta.
Då fattas dig ej blod så mycket nödigt är,
Då är den lätt och ren och skär,
Och rör sig, som den bör, blott du dig sjelf

vill röra.
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Då är da också trygg vid striden, som de två

Partierna, du vet, den som vill alltid få,
Och den, som ej vill ge ifrån sig, ständigt föra.
Hvad är emellan dem det bästa du kan göra?
Att magens korlande, ej mer,
Än hvad dess rika granne ger
För ångestsuckar, låtsa höra"!

"Stå upp och gå! ett härligt råd! min sann!
Att ge en sjuk, som ligger, såsom han
Vanmägtig på sin säng, och qvider,
Och sig åt höger än och än åt venster vrider! "

Vid dessa ord ett allmänt skratt
Af Herrarne med sidenhatt
Den okände åt dörren följde.
En viss förlägenhet de dock förgäfves döljde.
En stund af tystnad föregår
De nya talen och förslagen,
Som stridde med hvarann till skymningen af dagen,
Då ändtlig ett projekt de flesta röster får.

En transf usion af blod, som det i konsten heter ,

Beslöts. Men frågan blef, hvadblod är dertill bäst?
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Ungt, det förstås, och friskt, men af hvad djur?
Af häst,

Kalf eller får? Hvem vet hvad egenheter
Hos hvarje art i blodet sitta må,
Och in i kroppen öfvergå,
Och verka till och med på sinnet hos den sjuka.
Blott griller! Blod är blod, så ropte en härvid,
Och afbröt denna nya strid.
Dock räds jag, att vi måste bruka
Ett utländskt djur; ty hur det är, så gör

Det nordiska klimat i bloden en viss tröghet,
Hvarför ock snillet här, med all sin tankehöghet,
Likväl till torgs så litet för.
Nu vet jag, att patienten äger

En bagge, ung och rask, af arten Merinos.
Nyss anländ hit, den kommer oss

Rätt väl till pass. Hvad ägarn derom säger,
Det få vi höra sen. Ej, innan hon är gjord,
Operationen sjelf af honom bör bli spord.
En åderlåtning blott vi kunna henne kalla.

Förslaget bifall vann af alla.
Det skulle genast ske. Men se, den sjuke stod
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I dörrn och hörde allt, man tanke, ftied hvad mod!
''Att tappa ur mig blod! gtrnås, det ofta gjordes,
Men tappa i mig! Ur ett får!
Nå! jag bekänner, konsten går

I allting nu så långt, som aldrig förr det spordes!
Dock säger jag: Stor tack! — Hvad? skall jag

bära ull,
Jag sjelf, i mina tackors ställe,
Sen baggen slagtad är, som jag för deras skull
Förskrifvit utifrån, och ej gaf bort för gull?
Det är ett präktigt råd, och han en vacker sälle,
Som hittade på det. Man säger, att han är
En talare, en tänkare, ett snille,
Trötts någon i ett vittert gille.
För läi;dom och geni jag största aktning bärj
Men, till de chemiska försöken
Jag ej det silfver ger, jag spart i mitt schatull.
Än mindre låter jag för vettenskapens skull,
Mig sjelf behandla som i köken.
Den andre läkarn dereraot
Gaf ett förståndigt råd, som ren begynt min bot.
Det vill jag denna stund för hela verlden visa."



365

Så talte han i dörrn, och satte sig att spisa,
Och klädde sig, och gick igenom salen ut,
Och blef fullkomligt frisk till slut.
Helt flate stodo der med sitt system, de lärde,
Dock trygge vid sitt nit och sina satsers värde.
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ANEVRISMEN
ELLER

DEN MISSLYCKADE OPERATIONEN *)

18 2 3.

Xlin man, förr stark, men nu bedagad,
Af krigstjenst småningom försvagad,
Led ofta af indigestion
Och hämmad blod-cirkulation.
Snart öks det onda, som han lider j

Ty bloden, kraftlös, trög och kränk
Var stängd, som silfret i en Bank;
Men hur han våndas, hur han qvider,
Fann husets läkare omsider,
Af pulsens bultning, stark och snar,
Att åderbråck för handen var.

Nu, rädd att någon skulle klandra

*) Skrefs, som en motsats, af en annan hand, ef-
ter en annan åsigt, och införes här i det hopp, att det
af Författaren, om han ännu lefde, ej skulle ogillas.
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Hans kur-method, som dock var klar,
Beslöt han kalla fyra andra.
I Plenum hölls konsultation,
Och slutet blef: operation.
Den gjordes, men, som ofta händer,
Utaf okunnighetens händer,
Som sig för sent i fingren bet;
Ty tråden knöts, af oförfarenhet,
Ej ofvanför, men nedanföre säcken,
Och ådern brast och mannen dog pä fläcken.



BANKENS SKÅL

VID RIKSDAGEN tjfrföi

liken står, i roten oskadd än,

Fast den plundrats, som i storm det händer.
Banken står, i trötts —

(en annan rost föll in)

Sjung ut min vän —i

(Den förre fortfor)

Står i trötts a£ sjelfva Riksens Ständer.

Om vi sjelfva vid besluten stå,
Står nog Banken på den gamla grunden.
Jorden safter ger, och löfven slå
Nya ut i den förödda lunden.

•— 368 —■
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Varde hvar och en sin egen bank,»
Och ej låne då han borde spara.
Om nationen spelar sig till pank,
Kan ej Tumba den för fall bevara.

Är kanalen blott ett åderbrock?
Eller skall han kroppen en gång nära ?

.Gjordt är gjordt: han ger åt Sverge dock,
Lik dess segrar, en odödlig ära.

När i denna krets vi tanke så,
Odalmannen sjelf det tillfredsställer k

Ja, t dag åtminstone vi stå
Höjde öfver siffror och tabeller.

Det är saftnt: der på det gröna hord
Vi dem lemnat nyss, och dit de höra»
Men i nödens stund det enda ord
Fosterland — mer än en Bank kan göra»
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I SVENSKA AKADEMIEN
1824.

Bä Författaren der såsom Secreterare efter-
trädde Lands-höfdingen och Commendeuren

Nils von Rosenstein.

CJvigta ej de brutna tempelbågar?

Luta ej de pelainc till fall?
Tidens storm dera når: och dit du vägar?

Blinde! du det ångra skall.

Tror du elden der ännu densamma,
Som den var i fordna sköna dar,
Eu augustisk eld, en altarflamma,

Lika ren som hög och klar?

Vänta ej de rika offerfester,
Som der tjuste hof och stat förut:
Med de gamla snart försvundna prester

Dör all glans, all dyrkan ut.
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Från den ädla, konungsliga tiden
Står ännu den ende store qvar,
För att stegra, se'n den är förliden,

Saknaden af hvad den var."

Så i drömmen hann en röst mitt öra,
Då en pilgrim till en helgad ort
Jag mig syntes, tjust att redan höra

Sången i dess tempelport.

Der med häpnad tvekande jag dröjde,
Då en ljus gestalt bevingad kom,
I sin hand en gyldne runstaf höjde,

Skapte hela scenen om!

Templets hvalf oc^h väggar såg jag flydda,
Såg ett landskap i dess ställe stå,
Såg i skogens skygd en rödlett hydda

Vid en fors der hamrar slå.

Upp åt sjön, som skyl och mila speglar,
Stiger jakten trots den vreda elf:
Lyft af pussen, han på ängen seglar*

Öfver sig förundrad sjelf.
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Fjerran betar der en hjord af renar,
Och på långa skidor skytten går.

Här sås väpling mellan bauta-stenar ?

Kärfven vid en runsten står.

Mellan klippor, vältrade i ringar,
Förr en tingstad, går en kyrkväg nu.

Här planteras — hör! hur spaden klingarj
Kämpens urna brast i tu.

Stig i kyrkan in, och se hvad fanor,
Bragta dit från Rhens och Donaus strand!
Känn igen på dessa höga anor

Svenska jorden, hj el tärs land.

"Svenska!" detta ord i morgonljuset,
Såg jag glänsa fram, och fästa sig,
Som en inskrift, öfver pelarhuset,

Som nu åter omgaf mig.

"Blott det ordet, om än templet föl le,»*
Sade han, som gyldne stafven bar,
"I ett luftigt band tillsamman hölle,

Hvad här ment och verkadt var.
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Dock det står, hvad böljor än må svalla,
Och hvad ilar lrvina om dess rund:
Sjelfva namnet hindrar det att falla

Från sin fosterländska grund.

Ej blott smakens domstol, det förvare
Åt medborgligheten sjelf ett värn.

Sanning, rätt och frihet sig försvare
Med vårt språk, som med vårt jern.

Sköna språk! hur rikt på stora minnen!
Hvilken skatt för er, J Svenske Män!
Fädrens tungomål, o! det besinnen,

.Gömmer fädrens anda än.

Tiden byte om behag och öra:

Dock hvad sinnrikt far och farfar sagt,

Son och soneson ännu skall röra,
Och till språkets fond bli lagdt.

Språket, såsom konsten, har sin regel;
Dock hvar tanke gör sig sjelf sin form»
Vattnet likt, är talet än en spegel,

Än ett haf som går för storm.
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Språkets rätt är helig, men ock snillets:
Lehnberg har sin ton och Höpken sin,
Sverges röst, ej blott det vittra gillets,

Vigde begges ära in."

Vid de orden fick jag se den unga,
Vingbeklädda i en Man förbytt,
På hvars skuldra åren syntes tunga,

De som för hans minne flytt.

"O! jag känner dig, du vördnadsvärde,
Du vårt stöd, vår faderlige vän!
Lågan här i fyrti år du närde,

Af din vård hon lefver än.

Högt för dig de Franska mönstren gällde
Dock till snille som till hjerta Svensk,
Här din Konung på din plats dig ställde,

Sjelf i själen fosterländsk.

Fosterlandets ädla, stora minnen
Skulle tala här i högtidsskrud,
Och dess anda elda unga sinnen,

Väckt af harpans höga ljud.
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Du, hans tolk, och sanningens tillika,
Efter honom höll hans fackla opp.

Tiden hvälfdes: skakas, men ej svika,
Kunde i din hand hans hopp.

Icke nöjd att snillets seger kröntes,
Sökte du förtjensten, drog den fram,
Sjelf belönt, då en talang belöntes,

Lycklig då du den förnam.

Också mig" — härvid ur drömmen vaknad
Jag det kände ej så bittert mer,
Att beständigt genom mig hans saknad

Skall förnyad bli hos Er.

Äfven nu •— då vid den stol, han lemnat,
Framför mig jag ser bekymren stå,
Och med hot, att få ett misstag hämnadt,

Er, ej mig blott, förebrå; —

Nalkas han mig, tröstande och säger:

"Lär af mig, hvad mått och fog förmå.
Hör, och fånga upp hvart skäl som väger,

Tro dig litet sjelf också.
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Tr© dig sjelf, då du hetros af andra $

Och härvid med tacksamhet bekänn;

Hur du än din lyra måste klandra å

Var du lycklig genom den.

Mins, då Sverge ren för dig var slutet^
Här på nytt det i sin famn dig tog,

Här af Sångmön var det bandet knutet,
Som dig öfver hafvet drog." -—

Så den hulde, än från ljusets källa
Stigen hit ibland de kära ner,
Dä han vill mitt hjerta tillfredsställa,

Bär dess stumma tack till Er.
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VID AMIRALEN m. m. BARON

von RAYALINS
NEDSÄTTNING I CLARA KYRKOGÅRD,

dcCgen efter Hans jordfästning i Vlricce
Eleonoroe Kyrka.

ökon var dagen, då på stranden
Stod din Konung, som hans bild
Med olivens löf i handen
Står der än så hög och mild;
Och bland kämpar, som i striden
Honom följt och dem han nu
Gaf för segren och för friden
Främst sin tack, var äfven du.

Hvad, med hjertat lyft i högdenj
Lyft till Gud, du kände då,
Fatte vij men ho kan fröjden
Af den segerstund förstå,
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Då ditt ankar föll i hamnen,
Der den rätta friden bor;
Och dess Konung dig i famnen
Tryckte, som en vän, en bror.

Dock din salighet oss rörde
Till en himmelsk glädjetår,
Då med andans ord vi hörde
Vigas in ditt stoft i går,

Vid det altar, der du kände
Nådekalkens sista tröst,
Medan döden redan vände
Pilens udd emot ditt bröst.

Der din Frälsare sig höjde
Ur sin graf att helga din;
Och med fridens englar dröjde,
För att undfå dig, som sin.
I hans ljus en stråle vorden,
Sågo vi din ande der:
Hvad du jordiskt haft, i jorden
Lägge vi, välsignadt, här.
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Nu farväl! och här omsider
Ej af ödet mer förföljd,
Hvila från besvär och strider,
Af den hulda jorden höljd;
Hvila, tills en evig dager
Väcker dig, då engelns liand
Lägger Palmen till den Lager,
Som dig gaf ditt fosterland.

Vänner! på hans hviloställe
Hemten tröst för egna sår;
Och vid minnet af den sälle
Fästen templets bild i går:

Altarbilden, som, bestrålad
Af den gyllne aftonskyn,
Syntes lefvande, ej målad,
Från en tafla blef en syn *).

*) Under hela ceremonien i kyrkan såg man drm
sköna altartaflan, som föreställer Chrisli uppståndelse,
förklarad af den nedgående solen. Så väl englarne som
den Uppståndne, syntes i en underbar, öfver jordisk
"•lans.
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Hvilken syn! ja, er förvånen
Englar, och förskräcks, du vakt.'
Han, som dödde, Meriskosonen,
Lefver. Verld! hvar är din makt?
Si! en Herrans port är griften,
Der han går med seger fram,
Lik ett lejon, säger Skriften,
Han, 'som var ett slagtadt lam!

Hjerta! som förkroSsadt blöder,
Stanna här, och hör det ord,
Som han sänder sina bröder,
Alla på den vida jord:
"Till min Fader, som är eder,
Far jag upp, och med mig för
Den som tror på mig, och beder,
Och min Faders vilja gör."
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VID MEDICINAL-RÅDET

RUTSTRÖMS
DÖD

1826.

.Detta stoft, hvarpå vi spille
Vår bestörta ömhets-tår,
Är det du, hvars ljusa snille
Glänste fram ännu i går?
Hufvud! som, med Mimers lika,
Svar på alla frågor fann!
Hjerta! ej i stånd att svika
Någon sak, du trodde sann!

Alltid du till råd och tjenster
Stod till reds för hvem som kom:
Men till höger eller venster
Vek för ingens "men" och "om".
Du hos andra kände, såren,
Utom dem af skämtets pil,
Och med hjelpen, ej blott tåren,
Sprang i nödens stund en mil.
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Saknad i de lärdas gillen,
Der din plats ej fyllas kan,
Står du qvar ibland de snillen,
Göthens språk från Romarns vann;
Stode högre, om du velat;
Om du ej, att gagna mån,
Åt så många sidor delat
Dina gåfvors rika lån.

Men jag ser ditt minne stiga
Ur din graf förklaradt opp.
För en efterverld förtiga
Dina vänner ej sitt hopp:
Blott du ej -— så med din ära

Stod din blygsamhet i strid ■—

Låtit lågorna förtära
Din Lucan med din Ovid.

Dock skall till odödligheten.
Äfven utan dem, du gå,

I de bilder, som Poeten
Lärde Konstnären att slå:
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Bilder, som du sinnrikt tänkte
Täflande med Adlerbeth,
Och frän ålderdomen skänkte
All dess sköna enkelhet.

Förr skall ej ditt namn förgätas,
Än man tidens stunder ser
Blott af ökta skuggor mätas,
Ej af ljusets framsteg mer *).

Nej, du glöms ej, der man skattar
Grundlig lärdom, och en blick
Som hvar sak i roten fattar,
Lika skarp, som snabb och qvick.

Äfven blomman dock dig rörde:
För allt skönt din själ var varm;
Blott du ej ett anspråk hörde,
Som du straxt belog med harm.

*} Lucis metitur progressibus. Valspråk för Kongl.
Vitterhels-Akademien, hvars Sekreterare han var.
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Också när du orätt hade,
Spred du ljus och bifall vann.
Sjelfva den, du vederlade,
Din förifririg älskvärd fann.

Om i striden da bekände
Någon satts, med undran spord}
Om i glädjens stund du sände
Något fjirilvlngadt ord:
På din graf dig det förlåta
Dygden sjelf och Sanningen,
Som med Vänskapen der gråta

Och med Menskokärleken.

Ja, ej blott en vän, bland vänner
Utan like, gråtes här,
Och en lärd, som ryktet känner
Äfven bortom Svenska skär;
Men en menskovän, mot låga
Som mot höga lika stämd,
Och beredd att lifvet våga,
Hvar efl lidande var nämnd.
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Lidande i långa tider
Var du sjelf, dock i ditt kall
Outtröttlig. Nu omsider
Hvila, tills det dagas skall.
Döden stal sig i ditt hjerta j

Men till fridens land ett bud s

Tröstfull midt i kampens smärta,
Flög din sista suck till Gud.
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VID BIBLIOTHEKARIEN

J. G. HARTMANS
DÖD

1809.

J.ngen dödlig än den slöja lyfte

Som betäcker tingens grund och slut.
Du var född till detta höga syfte;

Men du måste dö förut.

Veta ville du, ej endast ana,
Himlens hemlighet med mcnniskan.
Ack! Du fick det: midt uppå din bana

Hann du målet och försvann.
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KONSTERNAS KONST. *)

Jb åfängt lifvet åt mig ler,
Konstens Gudar, utan er :

Utan er jag skulle finna
Hela Indiens rikedom,
Som en öken, arm och tom.

För mig du, Förtjusarinna,
In i deras helgedom.

Se dess portar öppna sig

Alla för ett slag af dig.

*) Delta stycke är nu mera blott en tankebild,
ehuru det gafs ut som en tidsbild 1822, i anledning"
af det intryck våra Svenska Konstnärers ypperliga verk
hade gjort på Författaren. For ingen del hvad man
kallar konstkännare trodde han sig dock, lika med he-
la allmänheten, berättigad att icke endast se, ulan ock
efier sin känsla säga: det är vackert. Emedlertid är
nu mera allt uteslutet som hade hänsyftning till vissa
konststycken.
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Du i hvilken sig förena
Alla tankens genier,
Alla känslans gratier :

Som mig visar, da allena,
Alla konstens skapelser.

Lefva ser jag, ej blott hör
Allting, när du lyran rör.

Andar fram ur henne stiga,
Och ge lif åt träd och sten.
O! hvar är jag? Lethen ren

Har jag druckit: mig inviga
Dtssa ljud till Eiysén.

Nej! Olympen är ju här:
Ibland Gii dar lyft jag är.

Hvilken skönhet! hög och stilla,
Utan brist cch tvång och strid.
Hvilken sällhet! ingen lid,
Inga skiften kunna spilla
Dessa'himlaväsens Frid? —<

Du dem skapade, blott du!
Sjelf en bild af marmor nu!
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Som Pyg.r.alion betagen,
Jag din him!a-*.könhet ser,
Suckar för din fot och ber,
Tills du .-t.ålande i dagen,
Öppnar ögonen, och ler.

Nyss vid källan en Najad,
Nu i skogen en Dryad,
På en äng du går som Flora,
Vid en skyl som Ceres står.

Cynthia i hjortens spår
Springer du, och blir Aurora,
När du bergets hjessa när.

Nu af menskolifvets lopp
Du ett mimiskt spel för opp,

Daphne! se han når dig redan!
Hvad? Apollo sjelf du flyr?
Spill din ungdom, spottsk och yr
Som ett tröstlöst Echo sedan
Ropa efter den dig skyr.

Blinda Dido! du ej ser,
Huru skälmskt det barnet ler,
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Som du vaggar i ditt sköte.
Vakna, spring med spridda hår!
Fåfängt du i fönstret står,-
Hoppas än den flyddes möte:

Se, han ren till segels går.

Tyst! hon kommer här igen,
Nu en vålnad endast än.
Sen J, med hvad blick hoa träder,
Stum, den trolöse förbi.
Skåden, skåden henne, J
Lycklige! Hvad nu er gläder,
Snart skall blott en vålnad bli.

Niobc! emot ditt bröst
Sluter du din sista tröst.

Ach förgäfves! — Vid ditt hjerta
Pilen i dess hjerta far.

Står du än den samma qvar,
Än den stolta? O! dm smärta
Moder! dig förstenat har.

Baucis! på din ålderdom
Trippar du så huld och from,
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Och ditt enkla bord tillreder.
Du har frcinmande i qväll.
Goda sjal! hvad du är säll!
De från Himlen stigit neder,
Och ett Tempel är ditt tjell.

Hvart försvann hon från min syn?

Se, bland stjernorna i skyn
Bygger hon palats af ethcr;
Och i verldars harmoni
Stämmer in, som tanken fri.
O! nu vet jag hvad du bete;

Tjusarinna, Poesi!

Du är alla konsters själ.
Utan dig hvad vore väl
Hvad jag såge, hvad jag hörde,
Om jag reste än till Rom?
Lika stel och torr och tom,
Kom jag hem, och med mig förde
Blotta ord till myndig dom.
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VID GENERALSKAN

MARIA CATHAR. ARMFELTS
DÖD *)

"

1803,

fjamle, fattige och svage,

Barn och enkor utan stöd!
Gråten, sörjen hennes död:
Evigt sin förlust beklage
Detta tempel, denna bygd,
Vittnen till en sällsynt dygd!

Ja, sällsynt, sällsynt är, bland låga, som bland höga.
Ett hjerta, sådant hennes var:

Så öfver jorden lyft, der änglar trifvas föga,
För jordens barn likväl så varmt till åldrens dar.
Ur skyn ännu en tår föll ner af hennes öga,
Då till en bättre verld ur denna hon försvann:

Der hon de flesta af oss fann
Så usla —■, och ändå åt himmelen så tröga i

*) På Åminne Gård i Finland.
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Andäktig utan ståt, hon bar — ej fruktlös god —

En känsla i sitt bröst af sann och verksam mening.

Ej kärleken till Gud i skönare förening

Med kärleken till menskor stod.

Men i tiden skulle pröfvas
Äfven detta hjerta än.

Dock, den dubbla frestelsen,
Att af lyckans smicker döfvas,
Att förtvifla vid dess hot,
Stod hon segrande emot.

Ej förblindad af den glans, som höljde
Hennes son *) i majestätets skygd,
Medan hof och ständer, stad och bygd,
Lydigt tjusta, hans triumfvagn följdej,
Medan afand, med förbitna qval,
Bar hans släp, cch hatet stumt sig döljde:
Satt hon gömd i skuggan af sin dal,
Och hans stolta bild — med tårar sköljde.

*) Generalen in. m. Grefve Gustaf Mauritz
Armfelt.
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Det kom en annan tid. Hvad skiften! hvilka slag!
Hvad fasor, som ännu, i minnen blott, förfära !

Och hennes ömma sjal var ej för menskligt svag,
Att öfverlefva dem, — en dag?
Ett moder shjerla kunde bära —

O styrka! —all den skiäck af långa giyrnma år!
Så krossad i sitt barn, hvem läkte hennes sår?
Hvem? hvilken menskJig niagt, i södern eller nor-

den? —-

Det ges en himmelsk magt på jorden;
Det ges en Vän, bland oss, ehur fördold i skyn,

Med lära och med föresyn,
Vår läkare, vår tröst i alla skiften vorden.
Som Han, förglömde hon sig sjelf vid andras nöd.
Som Han, värnlösa barn bon till sig komma böd:

Och att sin ömhet tillfredsställa,
Som för en biltog son försmälte utan hopp,
Hon blef en mor för dem, de fadcrlösas tropp;

Sjelf säil att göra andra sälla.

Men hon gick, att sin belöning få.
Öfvergifne, stan J här, J små,
Än vid stoftet af er skyddarinna.
Grafven öppnas. Dit skall hon försvinna,
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I det mörka djup, bland mask och sand.
Grafven slutes. Snyften vid dess rand:
Och gån bort, så utan stöd, som band.
Nej ännu, att edra steg bevaka,
Hennes omsorg följer er tillbaka.
Trösten er; och minnens hvad hon böd,
Ofta sjelf er ömma lärarinna.
Dermed, dermed, efter hennes död
Prisen er välgörarinna,
Att J lefven, som hon böd.

Barn, lyden hennes bud: "ehvait J magen
vandra,

Blott ärlighet och flit berede väg för er:

Och söken J det arf, en himmelsk fader ger,
Barn, våren bröder mot hvarandra. "

Så sjelfva hennes sorg förädlades till dygd,
Till glädje för en gagnad bygd.

Och denna hulda själ, som lefde blott för andra,
Var värd denstoia trött, den himmelskt sköna lott,

Att kunna göra menskor godt.
Tills plötsligen ännu, att hennes ålder kröna,
Försynen henne lät en jordisk glädje röna.
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.Skänkt åt sitt land igen hon såg sin älsklings namn,
Och tryvkte för sin död den gråtne i sin famn.

Gamle, fattige och svage,
Barn och enkor utan stöd,
Gråten, sörjen hennes död.
Evigt sin förlust beklage
Detta tempel, denna bygd,
Vittnen till en sällsynt dygd.

Så, vid en landtlig grift på en af Finlands stränder,
Der lyckan en gång gett, till tryckta skarors tröst,
Den rikes stolta magt i ädelmodets händer,
Upphöjde saknaden, ej längesen, sin röst.
Sä stämde sorgen in ur mer än hundra bröst,
Med denna smärtans ton, om ej med dessa orden.
Ach! hvad betyda ord, och all den kalla ståt,
Hvarmed en hög, en rik, beteknas än i jorden,

Emot en menighet i gråt,
Som lik ett värnlöst barn vid denna graf är vorden.

De hade glömt en följd af år,
Att de en annans tegar plöjde.
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Skön ock för dem var himlens vår,
Och lärkan äfven dem förnöjde.

Ej suckande, som förr, i sjelfva skördens dar,
De nu med munter sång de vida fälten skuro,

Och sina rika kärfvar buro,
Som söner, åt en mor, hvars bröd ock deras var.

Höft är ej mer. Men än i döden .

Hon hade tänkt på dem: och i en sons förvar
På jorden lemnat deras dar,

Förn hon till himlen for att be för deras öden.

Se hvar den sorgsna skaran står!
Än sucka de åt skyn, än blicka med en tår

På barn och barnabarn, och mödrar ne, som snyfta;
Tills templets klagoröst är hörd från hennes graf:
Då gråhårsmannen sjelf, boillastande sin staf,
Sig tränger fram med mod, att hennes bår få lyfta;
Och hela menigheten går,

Att följa hennes sista spår,
Och se dess mull till slut i detta tempel buren,
Der hon ett mönster var Ull mänga likars blygd,
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Och som hon prydde med sin dygd,
Ej med sitt vapen blott på muren.

Der hvile hon i frid: och af de armas stoft,
Hon hjelpt, och som förut ren slutat sina öden,
Med deras tårar stänkt, som nu anropa döden,
En skugga växe opp med grönska och med doft!
O! må den länge stå, en minnesvård i bygden,

Till vittne för en efterverld:
Att än ej hel, bland oss, oaktad dagens fjärd,

Försvann den gamla christna dygden.
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SÅNG PÅ SÅEYLUND

DEN 3 JANUARI

1 8 2 2.

JDet bodde en Fru i Mosjögård *):

Den Frun månde alla berömma.
Hon hade om mången en huldrik vård 5

En enda hon ville förglömma.
Besvär och bekymmer hon lät henne ha,
Och böd henne tyst sina plågor fördra.
Hvem var det? Hon sjelf: mot sig allena
Så hård, hon ville all ro sig förmena.

*) Säbylund ligger vid Mos jon. Sällskapet roade
sig, i glädjen öfver Värdinnans tillfrisknande, med ©n
maskrad.
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Men plågorna ökle sig dag från dag:
Till slut hon dem måste bekänna.

Hon lade sig ned, förbleknad och svag,
Och drömde, och drömmen var denna:

Hon såg af fremmande fyllas sin sal,
Hon såg på de kommandes växande tal,
Bestört, då i hela den hvimlande ringen,
Hon kände till namn eller anlete ingen.

"Att se dig du goda, att tänka dig blott,
Det gör oss ej endast förnöjda,"

Så yttrar en röst, "det gör till allt godt,
Allt vackert och ädelt oss böjda.''

Af rösten hon rörs, dock sitt bifall ej ger,
Vid vänner blott van, dem i hjertat hon ser.

De spöklika gäster! om länge de dröja,
Hon måste sin ledsnad öfver dem röja.

Men plötsligt ifrån deras hufvun hon ser

De målade larfverna falla,
Och hjertligt emot de hjertliga ler,

Och bjuder välkomna dem alla.
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Hon vaknar, och upp med munterhet står,
Och budet dcrom till vännerna går.

I tårar af fröjd deras ögon sig bada,
De klä sig i lekande masker, de glada.

Så drömmen blir sann: nu det samma igen
I afton du vakande drömmer. >

Ett skämt är det endast af vän emot vän;
Dock allvar i skämtet sig gömmer:

Det allvar alt dig i det nyfödda år

Ny helsa och glädje vår kärlek spår;
Tills stunderne fly och dit ofvan dig kalla,
Der glädjen fullkomnas, då larfverne falla.
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BLOMMAN I FEBRUARII.

4 8 2 2,

Jtdar du skyndat, före våren buren,
Enda blomma, att den Goda *) än,
Eörrn hon dödde, helsa från naturen,

Hennes tacksamt trogna vän.

Böd hon dig på hennes plågoläger,
Der hon än med samma kärlek log,
Säga henne sjelf, hvad oss du säger:

Se, jag lefver, jag som dog.

*) Enk-eFru Friherrinnan Charlotte Silfver =

schöld, född von Essen, på Säbylund: vid hvilkens
död denna blomma af Vintergrön slog ut i hennes
trädgård.
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Ach! för sent du kommer. Hennes frälsning
Af en högre vän fulländad är.

Eller kanske oss den Huldas helsning
Från en evig vår du bär.

O! en bild af henne är du rena

Med din himmelsfärg, så enkelt skön.
Under drifvan lefde du allena

Tåligt böjd, och vintergrön.

Göm min tår, och följ mig till den fromma,
Der så sött hon sofver i sin graf:
Dofta der och tacka för den blomma,

Som hon döende mig gaf.

Säg, hur dyr jag aktar denna stängel,
Såsom skulle, vid sin flygt till Gud,
Mig en Engel gett den. O! en engel

Var hon ock i dödlig skrud.

Dödlig! •—• ja, ej se vi mer de rena

Ljufva drag, och känna oss dcrvid
Sjelfva bättre, att dem se förena

Himmelsk kärlek, himmelsk frid.
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Dock ännu, då vi blott minnas henne,
Hur hon kom der, i sin enkla drägt,
Ljus och ädel, vi af dygden känne

När oss en gudomlig flägt.

Känn den du, och glad ur tåren blicka,
Du som ärfver hennes namn och lott:
Hon der ofvan skall emot dig nicka,

Sen hon här dig föregått.
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VID FRU GREFVINNAN

CHRISTINA CHARL, STJERNELDS
DÖD.

JJet är fullkomnadt, hon har slutat striden.
Du, ordets tolk, bär fram vår tack derför,
Och säg i templet: Skåden, J som Jiden,
Hur Engeln lefver, då Martyren dör.

Säg, att som vän och syster, mor och maka,
Hon allt förenat, som är älskansvärdt;
Ooh ställd på Lyckans högd, blott att försaka,
Bland Hofvcts nöjen, blott att lida lärt.

Säg, hur hon tyst sig under korset böjde,
Och lika tyst sin skärf åt nöden bar;
Och bland de titlar, hennes ära höjde,
Den främsta nämn, alt hon en Christen var."
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Så böd du mig, du ädla tröstarinna *)

Vid plågans läger och i sorgens hus;
Och i din blick jag såg en stråle brinna,
Lik hennes, tänd af ett odödligt ljus.

Hvad du mig sagt, bars fram i Herrans tempel
Den stund der taltes om en Christens frid.
Skönt kom den frommas namn, som ett exempel
Af frid från himlen midt i verldens strid.

Det är fullkomnadt: hon har slutat striden.
Son, make, bröder, och du trogna vän!
Aftorken tåren, sörjen ej i tiden,
Hvad himlen vann,. och evigt ger igen!

En gång lik Engeln, som i Petri häkte
Steg ljus, som dagen, midt i natten ner,
Och löste af hans band, och honom väckte,
Och sade: Följ mig! stiger hon till er.

Ja, som du, slagne Man, och vid hans sida,
Du Hulda, stod vid hennes hufvudgärd:

*) EnkeFru Grefvinnan Augusta Lötenhjelm,
född von Fersen.
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Skall hon hos er, bland dödens skuggor, bida,
För att er hämta till en bättre verld.

Och du, hvars möte fäste än vid verlden
Det moderliga hjertats enda band;
Ej på ditt hufvud, vid den långa färden,
Hon lägga fick, välsignande, sin hand.

Dock känner du välsignelsen af henne,
Som hittills följt dig, följa dig ännu.

Gläds i din sorg, att för en engel tvenne

Din ädla bana skola skydda nuj
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VID EN YNGLINGS GRAF *).

x\.tt dö, en telning lik, som gick att skugga sprida
Omkring sin gamla, snajt för stormen blotta stam,
Men föll, ej mägtig än att sjelf mot här järn strida;
Att dö från lifvets vår, som du så skön förnam,
Och från den mogna frukt, din möda syntes bida;

Grym denna dom, o yngling, var.
Dock gläd dig: du fick dö vid dina syskons sida,
I skötet af en mor, med tröst utaf en far,

Hvars dagar, sin förvandling nära,
Än detta sista slag i tysthet skola bära. —

Och se: en ädel tropp af bygdens döttrar går,
Att strö uppå din mull en blomma och en tår.

Du lefde ej för dem, om ej för en allena,
Blott om dess stulna blick och om ditt yrke mån.

Likväl de alla sig förena,
Att klaga på din graf: här dog en älskad son.

*) Hvars broder kort förut dött i Ameriea.
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Njut, yngling, deras suck åtminstone i' grafven

Och mins, hur mycket mer olycklig var din bror.
Mer ung, med större hopp, han flydde bortom

hafven,
Att dö, —från land och hem, från en förtviflad mor,
Ej styrkt af hennes hand i kampen emot döden,
Ej till sin hvila följd af slägt, af landsmän blott. —»

Törhända vid hans bädd en Ömsint fremling stått,
Börd af hans ädla blick och alltför bråda öden.
Men i ett annat land, en annan verldsdcl gömdt,
Hans stoft, ej såsom ditt, af egnas tårar stänktes.
Ach, från det ögnablick, då det i jorden sänktes,
Af dem som burit det, hans lif, hans namn var

glömdt.
Dock det ej glöms af er, föräldrar, systrar, bröder,
Af den, som genomsåg hans dygd i hans behag.
Du gråter, slagna mor, ej blott en son i dag.
Det är ett äldre sår, som med det nya blöder.
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VID ETT AF MINA BARNS DÖD

XTvad skulle du på jorden,
Blott för att plågas der?
Och bäras bort i grafven,
Ett stoft som masken tär!
Och lemna qvar en saknad
Så bitter och så kär!

Hvad kände du af lifvet?
Ach! blinda smärtor blott!
Hvad kunde du? blott gråta,
Och ömsom klaga smått!
Dock log du mellan gråten
Så innerligen godt.

Du log, och kände tacksam
Din mamma ren igen,
Din mamma och den goda,
Som, outtröttlig vän.
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Satt dag och natt vid vaggan,
Och der dig söker än.

Du log, och detta löje
Var blött ett kärt farväl,
Var blott en skymt här nere
Af en oskyldig själ,
Som lefde blott i jemmer
Och älskade likväl.

Du hann då snart det målet,
Som lifvets syfte är:

Alt hjertat under plågor
Sin renhet pröfva lär,
Och finna blott i kärlek
Sin enda sällhet här.
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TILL TEGNÉR,
vid Hans Dotters Död.

xLmmA var sin Fader? engel,
Emma är det än;
Stiger ner från himmelen
Med en oförvansklig stängel;

Till den sorgsnes hjerta går,
Flägtar bort hans bittra tår,
Hviskar i hans själ de orden:
"Upp igen! din harpa tag,

Och du känner dig från jorden
Lyft som jag."
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TILL DEN SAMME
AF HANS BARN.

Med en käppknapp af guld till Julklapp
181 8.

ilör! Pappa! folket säger,
Att du, — hvad vi ej sett, —•

En gyllne lyra äger,
Som dig Apollo gett.

Hos dina kära Greker
Är han ju ljusets Far;
Och sjelf med lyran leker,
Men ock en båge har.

Ifrån den bågen ilar
En udd som fjerran når.

Skönt är att se hans pilar:
Ve den dem känna får!



417

Om Pappa sägs detsamma,
Men vi del ej första}

Och när vi frågte Mamma,
Hon svaite endast så:

Mer än hans gyllne lyra,
Ebur han har den kär,
För mig och för Er fyr»
Hans gyllne hjerta är.

Guld-Pappa! i de orden
Hvad sanning! si, er Far,
Som guld, sin vigt från jorden,
Sin glans från himlen har.

Som guld han Er ock aktar,
Som guld på morgonskyn,
Då han den rörd betraktar
Med Skaldens högre syn.

Det guld han föga skattar
Som gömdt i skrinet är;
öm än hans hand det fattar,
Så hålls det icke åer.
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Dock, barn, att honom klappa,
Till Jul, som nalkas ren,
Allt guld J fått af Pappa
Åt honom återgen.

Det säger på hans krycka,
Och gör hans ålder skön,
Att barnen ge sin lycka,
Föräldrarna till lön.
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I EN MINNESBOK
FÖR DQCTOR HAGBERGS

DOTTER.

JLnk denna bok ditt hjerta är ännu:

En sida endast, i det hvita rena,
Är hittills tecknad, oeh der finner du,
En huldrik Fars välsignelse förena
Allt hvad dig lycklig gör på jordens bryn,
Allt hvad dig salig lyfter upp till skyn.
Men då han sjelf ett tempel här inviger
För vänners namn och minnen af de år,
De glada, sköna, du till mötes går,
I det allt högre upp din vårsol stiger:
Hur rörd din Faders vän der träder in,
Och med hans bön för dig förenar sin.
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AFSKEDSSÅNG.

Jlfarväi! vi måste skiljas,
Då gJädjen nätt s'n högd.
Ach! jordens barn beviljas
Blott ögonblick af fröjd.
Farväl! de voro korta,
De sköna sommardar.
Dock sen de äro borta,
Är deras minne qvar.

Nej, stannen J kära! se, rosorna alla
Ej hunnit än falla,

Se päronen mogna rättnu.

Förr fån Jej fara, än asplöfven gulna
Oeh nättren bli kulna.
Se, svalan ej reser ännu.
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Farväl! förbi är stunden
Som oss att dröja gafs.
Hör vindens sus i lunden
Ren kallar oss till hafs. '

Det är så menskans öde:
Ån reser van från vän;
Än bär man bort den döde:
Dock gifs ett möte än.

Farväl då! farväl då! tills ariorna trippa
Bland hvit och blå sippa

Och båda en sommar igen.

Då råkas vi åter: ej hafvet kan hämma,
Ej stormen kan skrämma,
En vän, som vill famna sin vän.

Så ljuf är afskcdslåren,
Som fälls med detta hopp.
Hur vänta vi den våren,

Då del skall fyllas opp!
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Ach! kanske ur vår skara
Rycks någon boit förut.
Den väg, vi alle fara,
Dock samlar oss till slut.

Vi mötas här nere på fäderne-stranden:
Med svalan och anden

Vi helsa de grönskande skär,
Vi mötas der ofvan, en förr och en sedan:

Ach! sitter ej redan
Så mången, och väntar oss der!
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TILL MIN HUSTRU
DÅ HON FYLLDE SITT FYRTIOND.E ÅR.

JVlins du det tjugonde året?

Mins du hur glädjen i dans
Efter dig sprang, och i håret-
Smög dig den skönaste krans.

Sedan hvad pröfvande skiften?
Mins du den tid, då din vän

Gret såsom du öfver griften,
Fann dig, och lefde igen?

Mins du, hur glad du den sälle
Följde på haf och på land,
Glad, fast i sorgernas ställe
Mödorna tryckte sitt band.

Maka och Moder! dig kröner
Åter ett tjugonde år.

Kransen af döttrar och söner

Glänser af kärlekens tår.
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Lef för de små —, och den stora:
Han dig behöfver som de.
Lef att han ej må förlora
Allt hvad här glädje kan ge.

Aftonens hvila dig löne:
Komme det ljugonde år
Tredubbelt åter, och feröne
Friden ditt ljusnande hår.
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PÅ HENNES NAMNSDAG.

Hvad namn skall jag i dag, i dag igen så säll,
Välsigna för hvar stund, som i mitt lugna tjcll

Min gode Engel till mig sänder?
Sophi, är svaret. Samma svar

X går, i förgår, alla dar
•lag får af den kalender,
Jag i mitt hjerta har.
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SYSKONFÖRBUNDET

Xjundens sångare försvunnit,
Lunden sjelf är knapt mer grön. —-

Ingen dag likväl jag funnit
Hela sommaren så skön.

Ach! jag tycker detsamma}
Vet du, syster, hvarför
Jo, jag tänker på Mamma:
Det så hjertligt mig rör.

Men du tänker ju på henne
Alla dar: så gör ock jag.
Säg, hvad är det, som vi känne
Så ovanligt nu i dag?

Mamma måste det röra:
Pappa ler så förnöjd;
Hon blott honom kan göra
En så innerlig fröjd.
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Också vi, om vi oss skicka,
Som hon lärt och lär oss än.

Henne ,^jelf i hvar sin flicka,
Han uppblomstia ser igen.

Än vi gossar! vi ärna

Bli hans glädje också.
Bror! jag ville så gerna
Ben i bredd med dig gå.

Gossar, flickor, alla lika
Kring de tu, som äro ett,
Bindom oss, att aldrig svika
Den förhoppning vi dem gett.

C h o r.
Vi det lofve och knyte
Hand i hand denna stund,

Aldiig, aldrig vi bryte
Detta sköna föibund.
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MINNESSÅNG.

J\ch ! sorgen öfverallt den dödlige förföljer,
Vid glädjens sida gär och i dess dragt sig döljer
Hvar fins en krets, der, från ett slutadt år,
Ej minnet ser tillbaka med en tår?

Ja, sorgen är skuggan af lifvet,
Allt större, ju längre vi gått}

Och minnet blef menniskan gifvet
Att näras af saknader blott.

Endast der är ingen saknad,
Dit du lagt ditt hufvud ner,
Goda själ, och der du, vaknad,
Skiljs vid inga vänner mer.

Endast der, dit du försvunnit,
Ingen flärd och oro är.
Natten blott ger hvila här;
Men der ofvan liar du funnit
Ljus och ro på samma tid,
Sanning på en gåög och frid.
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AFTON V AND RINGEN.

/\vmu i solen lyser
Den väg, jag ledan länge gått,

Till kullen der som hyser,
Af mången vän, ack! mullen blott.

Den slagga, som mig följer,
Jag mer och mer förlängas ser,

Tills mig med henne höljer
Den slöja, natten hänger ner.

Dock ej blott skuggor visar,
Du sköna aftonsol! för mig.

Hvad jag din himmel prisar,
Som klarnat på min sena stig!
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Dess skyar att betrakta,
Jag sätter mig — Hvad ser jag här?

Du ljung, som vi förakta,
Hur skön din purpurblomnva är!

Och hon sin färg bevarar,
Liksom de friska gröna blad.

Och se! hur dig för klagar

Från himmelen ett aftonbad.

Dess pärlor, hur de glimma,
Mot dagens blick, som snart går ner!

Hvad härlig aftontimma,
Natur! din trötta vän du ger.

O! knyten på mitt läger,
Ej lager, men af hedens ljung

En liten krans, som säger,
Hur man är säll, ej blott som ung.
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ANMÄRKNINGAR.

J Bandet, sid. i3g.
— Du nordens näktergal —

Du som anar om dens dod som lider.
I Författarens födelsebygd , en af de nordligaste

städer i Finland, hörde han vissa somrar en fågel»
som satte sig på högsta flagg-slänger, och sjöng
hela den korla och ljusa ti len af nallen som solen ej
syntes. Invånarne kalla denKnolemanlindu eller döds-
fågeln j ty de inbilla sig, att i det hos, på hvars flagg-
stäng han valt sitt sångställe, någon person inom det
året skall dö. Till det djupa intrycket af dess ljuftiö-
runde, melancholiska sång, bidrog äfven denna in-
billning ej mindre än den högd, hvarifrån han lät
höra sig, och den Nordiska sommarnattens skönhet,
förmodligen är det Sylvia Svecica. Åtminstone är
hvad jag af dess ulsecnde kan minnas, likt dennas
beskrifnmg hos Nilsson.

Sid. 280.
Sin bibel bar han med si<r dit
Hvar dag, tillika med sia plit.

Den så kallade Carl XILs bibel in foV, mel
Konungens porträtt vid tittelbladet, var fordom, och
är kanske ännu i elt och snnat gammaldagshus en
skall, en prydnad, en helgedom, Pä ett romantiskt
sätt förenles i den allt hvad hos menniskan stämmer
hennes ädlaste oeh heligaste känslor for (^ud och
Konung, christendom och fädernesland, ja förblods-
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bandet och den husliga sällheten; ty i dess permSlOw
do anteknade barnens födelsedag, namn och faddrar.
När den grähär»g. farfa hen elle * mo*nodren satt och
läste i den stora vödnadsvårda heliga boken, vågade
ej ens de små stimma, utan stannade tysta och kän-
de de första dunkla rörelserna af andakt, af denna
själens högr.« lyftning till det osynliga och eviga,
som utgör väsendet al religionen.

2 Sr^ndet, Sid. 161.

D-å Marat skall jordens dy» kan dela
Med GagiioiUo och med Svedenbarg."

I denna sanim .ns!ä'l»_ing ligger u. n tvifvel eti
orättvisa mot den sistuämda; m n 'i-ven dci är ett

drag i teckningen af cl ri tid, hvaraf delta styckfl
skall framställa en bild. Då trodde? allmänt att Sve-
denborg varit icke endast en svärmaic, utan ock et»
bedragare. Sedermera har nrn blivit ölverlygad
att han var en ärlig visionär, som lefde för sig sjelf i
sina betraktelser oeh drömmar, utan alt rns samla om-
kring sig en svärm, ett anliang. Enligt Görres
var han sommmbul och clairvoyant, icke såsom en
sinlig , nerfsvag, hysterisk menniska, utan som en snill-
rik, vettenskapligt bild; d och med förträfflig helsa
utrustad man. Görres prslår äfven, att hans supra-
naturalistiska syslem står i fu'ikomligt sammanhang
med hans naturphilosophi, och att hans andeverld är
construerad enligt samma dynamik, som lians stjern-
verjd genom en algabraisk utveckling ifrån spiralrö-
relsens grundlag. Om han* natursystem, såsom obe-
roe.ide af hans andesyner, och uttänkt, innan dessa
begyntes, yttrar sig Författaren till den förträffliga
boken: Samlingar i atlaidn Phjsik (der man sid. 193



433

och de följande finner det i korthet frnmstäldt): "att
det i grunJlighet och sammanhang kan sättas i jem-
ftirelse med hvilket som helst, med det företräde att
i all sin djuphet vara mer empiriskt demonstratift,
och att hafva lä »gre följt den geometriska methoden
än något annat." Men alla sådana försök att skapa
verldar, hvad äro de annat, än gossens lek med de
såpbublor, han blåser upp i luften? — Hvad det theo»
logiska system angår, som i Sve den borgs namn
begynt ånyo ibland oss utspridas: så bekänner För-
fattaren sin oförmåga att inse dess förenlighet med den
Evangeliska läran, hvars enda källa oeh grund är
den heliga skrift, såsom en fulländad uppenbarelse,
»vartill ingen ting kan tilläggas, mer än något där-
ifrån kan borttagas.

Sid. 248.
Stolt att menniska nämnas,
Äfven jag, då jag Klofstock sett.

Detia är sagdt om Jen icke blott i poetisk, utan
i religiös hänsigt öfver sin tid upphöjde, profetlike
sångaren.

Sid. 2g4-

Snart dignar ner, liksom hans kropp,
Det tempel der han lärde.
Men ett nytt bredvid står opp
Af mer glans och värde.

Na är också det nya huset förstördt vid den för-
skräckeliga vådeld, som den 4 September 1827 öfver-
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gickÄbo stad; oeh i dess aska lär Akademien Sjelf va-
ra dömd alt begvafvas. Det är icke mer densamma
som på en annan ort med ett annat namn uppstår.
Endast 23 är öfveriefde hon den store Läraren. Det
ktinde han ej föreställa sig, ehuru han förutsåg Fin-
lands söndring från Sverige. Med tårar i ögonen sa-
de han till den som skrifver detta: Jag hoppas ej öf-
vertefva den olyckan; men ni torde se den, ni som
är ung, så framt det icke lyckas för Ryska makten
att eröfra Constanlinopel, i hvilket fall den ej skulle
bry sig om vårt fattiga land. Sådan var sedan icke
blott för Christendomens och Grekelands, utan ffir
Finlands ech Sveriges skull, äfven Författarens åsigt
oeh önskan.

Sid.

Svenska Sånggudinnan till den Danska.
Denna lilla högst obetydliga vers, som efter läs-

ningen af Bag'gesen och ett par andra Danska Skal-
der föll ur Förfall arens penna och framkastades i
SlockholmsPoslen i794, hade den oväntade följd, att
icke endast besvaras ifrån Danmark af Herr Fran-
kenau, utan ock ge anledning till Nordias utgifvan-
de af Herr Höst, hvarpå följde det Skandinaviska
Litteratur—Sällskapets inrättning. Men denna litterä-
ra förening lyckades ej håtire än Calmare-rtnionen
och det af nästan dylika orsaker: äfven i vetfenska-
pecna , och i syrverhet i vitterhetens 'verld gäller,
den stolta känslan af nationlig siel/Vändighel. Mycket
bidrog till söndringen just dot törhända som skulle
grunda föreningen: nemligen språkens alltför stora lik-
het, sota gör att den tna nationen tycker den andras
tungomål vara blott en brytning af sitt eget.



Sid. 40f-
Att än ej hel, bland oss, oaktad dagens flärd,

Försvann den gamla chrislna dygden.
Enke-Frn Generalskan, Friherrinnan Maria Ca-

tharina Arm fe It, var född år 1728 pä Skogaholms
Bruk i Nerike. Hennes fader var en Friherre Wen-
jierstedt, President i Götha Hoffält, och hennes
mor en Friherrinna Hjerta. Hon blef gift år i756
med Baron Magnus W. Armfelt, då Kapiten vid
Åbo Läns Linjeregemente^, sedermera General-Major
och Landshöfding öfver Åbo och Björneborgs Län.
Efter närmare 4o års äktenskap, Inarunder hon beviste
sig en så huld maka, som öm mor, blef hon enka
år i795. Under sitt vistande så vä] på Bostallen i St.
Mårtens, Notisis och Wirmo Socknar, som i synner-
het på egna Sätesgårdar Wiurfla och Åminne i Ha-
liko, der hon tillbrngte de 12 sista åren af sin Jef-
nad: gjorde hon sig förtjent af alla sina underhaf-
vandes kärlek och tacksamhet genom en förståndig
välgöisamhet och en outtröttlig godhet. I sistnämn-
de Socken inrättade hon år i796 en skola för fatligas
barn: i hvilken fyra elever framgent undfå, jenile
undervisning i bokläsning och christendom, mat och
drick, samt nödiga böcker. Fonden till skolan be-
står af två hemman. Såsom ägande Jus Patrona-
tus i Haliko församling, lat hon år 1799 bygga ett
nytt vackert chor till dess moderkyrka, hvartill hon
skänkte alla materinlier och låt pryda det med ei|

ny altart afla. I November år 1802, kort för sin död
inrättade hon ett lånmagasin af spannmål för Åminne
och Wiurila underhafvande i Haliko och Uskela Sock-
nar. Fonden är 100 tunnor råg och 20 tunnor korn.
Under de sednasie missväxtåren använde hon hela
sitt spannmålsförråd dels till egna äbors, dels till
fremmandes undsättning. Angelägen alt genom sina
välgerningar icke understödja syslolösheien och lätjan.
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förskaffade hon den nödställde tillfälle till fftrtjenst.
Värnlösa enkor och faderlösa barn njöto hennes oin-
skränkta vård. Ömhet och sinnesstyrka, godhjerten-
het och ordentlighet utmärkte hela hennes lefnad. I
medgång och motgång alltid undergifvcn en allvis
och helig försyn, och såsom medborgarinna sorgfäl-
lig, att förena en mors ömmaste tillgifvenhet m?d
en undersåtes lydnad och trohet emot regering och
fädernesland: syssels itte hon sig blott med sina plig-
ter, och fann i sin människokärlek en beständig källa
till en osviklig glädje. I sina sista ögonblick ännu
var hon verksam för sina medmenniskors väl. Sedan
hon med all möjlig noggranhet förordnat allt hvad
hon till förekommande af oredor efter sin död pröf-
va le nödigt och nyttigt, tog hon ett rörande afsked
af sina närvarande barn (en Son jemte dess Fru och
barn) samt anhöriga och tjenare: bvarefter hon med
ett rent hjcrtas ostörda lugn ocli innerligaförnöjelse
sfbidade sin saliga förvandling. Hon dog den 19 Ja»
nuari iBo3, sedan hon en lång tid med en christens
Jåbunodkämpat emot en svag helsa och flera kropps-
plågor. Hennes uriderhafvande boro henne till grafven.

Hon var moder till den namnkunnige Grefve Gustaf
Ma ur ita Armfelt, Nordens Aleibiades.

Rä. t tel ser.
Sidan i73. v. 7. står: himlastigens läs i Jumlastegens
Siå&n aSö. v. I. »ft*r här? tillägg Kosciuslo ,


