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UtGIFVÅRENS FÖIIETAL.

\_Jtta och ett hälft dr dro förflutna, sedan
Chorcei död gaf anledning att vänta en upp-
laga af hans samlade arbeten; och sju dr har
man väntat den af min omsorg, efter min
förbindelse med hans Enka. Också årnade
jag redan 1808 i Abo uppfylla denna väntan,
hvad hmns Skaldestycken angdr; men kriget ,

som afbröt gemenskapen emellan Sverige och
Finland, betog mig tillfälle att samrnanleta
åtskilliga pd hvardera sidan om hafvet kring-
spridda blad, som ej borde saknas i denna
samling. Äntligen är det, genom en oväntad
ledning af händelser, i nejden af Hjelmaren,
som dessa till större delen Finska alster ut-
gifvas.

Hvad deras värde angår, vore det lika
fåfängt , som obehörigt af utgifvaren, att vil-
ja förekomma läsarens omdöme. Dock md
mig tillåtas en anmärkning, hvilken, om den
ock ingen ting betyder i afseende på de här
meddelade arbeten, som hvarken kanna eller
bara bedömmas efter annat, än hvad de i sig
sjelfva äro, likväl torde vara ej alldeles öf-
verflådig för dem , som mer grannka Auktorn^
än hvad han författat.

Utom det att Chorosus slöt sin bana
nästan vid en dlder, då mången skald först
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begynner sin, eller åtminstone upptäcker sin
rätta kallelse; mdste han af sin korta lifstid
använda den mesta delen får sitt stånds yr-
ke, som, ehuru nära sammanhang det i sin
grund har med poesien, dock i sin utafning
lägger ett band pd den frihet, som hvarje
konst fordrar: en af orsakerna, hvarföre
Chorcei sångmö så ofta framträder såsom
lärarinna, oaktadt sin naturliga fallenhet för
det lekande och naiva.

"Den äkta skaldenkan endast sjunga,''' Den-
na anmärkning, som jag nyligen sett, om
jag rått mins i Iduna, torde i vissa fall kun-
na våndas om. Mången skulle blifvit en åkta
skald, om han ej gjort annat ån sjungit.
Men jå kunna det i vårt land, utan att göra
sig olyckliga. Icke heller vore det nyttigt,
om denna regel följdes af hvarje yngling,
som tror sig född med en poetisk ddra. Man
blir så lätt bedragen i denna inbillning, icke
endast af sig sjelf, utan af andra. En annan
sak år det med stora genier: de tvingas fram
af en inre magt. Deras valspråk år ,

som

Kellgrens*, omnis in hoc sum; om de ån skul-
le förspilla dervid hela sin timliga välfärd.

Åfven den tidepunkt, i hvilken Chorosus
framträdde, var törhända ej den förmånli-
gaste för utvecklingen af poetiska anlag. Fle-
re omständigheter hade vållat, alt vitterheten
ej mer skattades får sin egen skull: hvaraf
följde, att hennes idkare genom den moraliska,
religiösa eller politiska vigten af de ämnen, de
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behandlade, sökte att bibehålla hennes anseende.
Derigenom frambragtes vål många förträff li-
ga stycken, som tillvunno sina författare en
tvåfalldig aktning, den som man lemnar skal-
den eller vältalaren, och den som tillkommer
medborgaren eller sedoläraren. Men någon
gång hände derigenom också, att ett mått aff
snille och talang, som i en liten lyrisk blomster-
sång med får del kunnat användas, på ett di-
daktist sädesfält nästan förspilldes. Om när-
varande samling i något blad ger anledning
att beklaga den sednare verkan af en i sig sjelf
alltid beråmlig åsyftning; så ger den åfven
tillfälle, att gladas öfver den förra. Jag
nämner blott det första stycket: Sången öfver
Ehrensvärd.

Ett särdeles missöde har likväl, efter För-
fattarens död, åfvergått detta hans förnämsta
skaldestycke. Ämnet deri har genom tidens hän-
delser blifvit sådant , att man endast med smär-
ta kan låsa det, oaktadt dess beundransvärda.
skönhet.

Åfven öfver Choroei Ps<dmer rådde en oblid
stjerna. Ostridigt hade han till detla skalde-
slag, icke blott den yttre kallelsen genom sitt
stånd, utan en inre genom sin varma känsla ,

sitt enkla och lätta språk. Men utom det, att hans
försök deri ej hunno fulländas innan hans
dåd, hade man den tiden andra begrepp om
den reform, vår gamla Psalmbok borde under-
gå3än man sedan fattat. Visserligen funnas
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då redan de ypperliga Kyrkosånger , med hvil-
ka Duktor Odmann gjort epok i Svenska
Psalm-poesien; men detta mönster gällde egent-
ligen i afsgende på nya Psalmer , och Choreei
bemödande åsyftade endast de gamlas for-
bättring. Den råtta konsten dervid var då
ännu icke funnen, icke ens af hans medtäjla-
re och vån Duktor fFallin, som sedermera
till fårtjensten af sä många egna mästerstyc-
ken , tillagt den mindre lysande, men dubbelt
skattbara ,

att på ett för undransvar dt sått
hafva räddat de flesta af de gamla, Cho-
rceus år för öfrigt ej den ende, som i
delta svära och grannlaga skaldeslag behåft
tidens hjelp genom ofning och prof. Emeller-
tid vunno hans Psalmer ett utmärkt bifall; och
tjena ännu till mångas andakt: hvarföre de åf-
ven här blifvit å nyo aftryckta; helst större de-
len saknas i den nya Projpsalmboken.

Men det dr nu mera ej Författaren,
utan Utgifvaren af denna bok, som behöfver
en apologi.

Ofta villrådig i valet af de stycken, jag
shdle upptaga, har jag liksom rådfrågat Får*
fatt aren sjelf, och, jag tillstår det, ej blott
hans smak, utan hans hjerta, som mången
gäng för sin välvilja uppoffrade sin drelyst.
nad. Likväl åro ganska många tillfällighets-
verser uteslutna; och ibland de bibehållna synas
mig några ej vara de minst vackra i denna
samling.

F. M. FRANZÉN,



Författarens Lefverne.

IVlan söker gerna en Författares bild framför hans
skrifter: man vill se den i ansigtet, som man hör
tala. Också ges det skriftställare, i synnerhet skal-
der, hvilkas person är nästan oskiljaktig från deras
arbeten. Dels visar den sig sjelf i dem, och utgör
stundom deras förnämsta behag; dels förutsätta de,
för att rätt kunna skattas, att läsaren liksom lef-
ver med auktorn.

Den skald, som i närvarande samling å nyo
framträder för allmänheten, har i del ena afseendet
längesedan vunnit många hjertan; och i det andra
är en teckning af hans lefnads omständigheter det
bästa företal för hans skrifter. De förra torde äf-
ven i sig sjelf.a ej sakna allt intresse för den, som
finner nöje i betraktelsen af de oftast obetydlig.,
stundom besynnerliga tillfälligheter, som bidraga
att afgöra en menniskas öde, och att dana dess snil-
le och dess hjerta.

Hofpredikanten Michael Chorseus var född
den i5 Mars 1774 *). Hans fader var Comministern
i Christinestad Michael Chorseus, Hans moder
hette flammar. Vid detta exempel gäller ej Lin-

*) Enligt den uppgift, jag frSn hans födelseort Vöiä af der-
Tärande Presterskap erhållit. Alla andra anteckningar, som
förmodligen grunda sig på det betyg han bragt med sig frän
Christinestad vid sin första flyttning till Sverige, uppgifra
att han var född den 20 September 1775,



mes idé, att barken härrör af fadren oeh kSrnan af
modren. Chorseus hade ärft det inre endast af sin
fader, som var en man af utmärkt hufvud, ej utan
studier, och ryktbar för den gåfvan att oberedd kun-
na i predikstolen, med en sann ingifvelse, väl utför»
sitt ämne. Ett för tidigt giftermål hade bragt ho^
nom i en bekymmersam belägenhet. Pastorsad-
junkt nu i Vörå, nu i Vasa, nu i Solf, nådde han
ändtligen högden af sin lycka, då han i Christine-
stad fick åtminstone en stadig boning. Sonen, som
var född på det första stället, hade således redan i
späda åren det ödet att ofta flytta; och man kan
sagt om honom, att han nästan aldrig haft något
egentligt hem på jorden.

Äfven så ovisst är det, till hvad nation han
skall räknas, Alla de nSmda orterna, ehuru be<*
lägna i Finland, bebos af en Svensk koloni, som i
språk och seder fullkomligen skiljer sig från Fin-
narne, ehuru det ena folket bor tätt invid, stundom
midt ibland det andra. Också vilja de Svenske bön-3
derne ej kallas Finnar, ehuru deras Finske grannar,
som kunna räknas till de mest hyfsade afsin nation, li-
ka mycket sätta sig öfver dem, och om de öfverträffas i
lifligliet, umgängsamhet och vänlighet, deremot till-
egna sig företräde i stadigt allvar och lugn rå-
dighet. I anseende till språket var Choraeus blott
Svensk, kanske äfven till lynnet; men till sin härkomst
var han förmodligen en blandning, såsom de fleste
af ståndspersoner, hos hvilka denna skilnad, äfven af
andra skäl, är mindre märkbar. För öfrigt var det
för honom lika, om han ansågs för Svensk eller Fin-
ne. Han öfverlefde ej den tidepunkt, då man med
bestörtning blef varse, att det var ett haf emellan
Sverige och Finland.

Också hade Försynen delat hans lefn ad och hans
lycka mellan begge stränderna af Östersjön. En be.

vfiri
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synnerlig skickelse förde honom redan i yngre åren
till Sverige för att der uppfostras.

Hans fader, då han kände sig nära döden, kal-
lade honom till sin sotsäng, och sade: "Jag dör,
och lemnar din mor med dig och dina syskon i
fattigdom. Vår Herre har gifvit dig goda anlag;
men jag ser ingen utväg till din uppfostran på din
hemort. Res till, Sverige: sök opp Domprosten
Fan t i Westerås, oeh säg alten döende fader skic-
kat dig till honom, och att din farmor hetat Fant."

På detta patriarkaliska vis blef den unge Cho-
rseus skickad ut i verlden. Men för att komma till
Westerås, behöfde han en liten respenning. Någre
Handlande i Christinestad sammansköto den, och
skänkte honom kläder. Så kom han till Stockholm,
utan ledsagare och utan rekommendations bref.

Af de många slags förförelser, för hvilka en
yngling är blottställd i hufvudstaden, mötte honom
en, som ej synes farlig, men som var nära att gö-

ra honom olycklig för all sin tid, åtminstone föra
honom på en helt annan väg än den, dit han var
ärnad. De förledande varelser, af hvilka den stac-
kars gossen, som aldrig förut sett något sådant, lät
dåra sig till den grad, att han på dem förstörde
hela sin kassa, voro —• körsbär och päron. Sedan
han ätit opp de sista han köpt, och ej mer kunde
köpa något enda, öppnades först hans ögon: och
han fann sig ensam i en fremmande verld, utan
husrum, utan mat, utan penningar. Det fartyg, på
hvilket han kommit, var försvunnit från skeppsbron,
och intet Westerås.fartyg fann han, som kunde emot
taga honom med sitt lilla bylte. Af de många an-
sigten, som mötte honom, kände han icke ett enda;
och ingen brydde sig om honom det minsta, om
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icke kan hända en eller annan smålog åt den lilla
sällsamt klädda figuren från landet. Så gick han
hela dagen, och glömde till slut all den öfriga sor.
gen för hungern. Dock kunde han ännu icke för-
må sig att begära allmosa, då han blef varse ett
par gossar, som fingo penningar af en Officer. Han
underrättade sig om orsaken, och fick höra, att de
togo värfning. I hast beslöt han att följa deras
exempel, och lät inskrifva sig, som skeppsgosse på
ett krigsfartyg, som med det första skulle afgå till
Sveaborg, Detta hände år 1790, och Freden i Ve.
relä lär då ännu icke varit sluten , åtminstone ej
kungjord. 1 alla fall såg det på fartyget ganska
krigiskt ut.

I ett ögonblick var hela hans utsigt förändrad.
Gymnasium, akademi, magisteikrans med mera
dylikt, som vid namnet Fant fäst sig i hans håg,
voro försvunna. I deras ställe stod un, vid namnet
Sveaborg, allt hvad förskräckligt är, för hans inbill-
ning. Dock kom ej ångern, innan han ätit sig
mätt: sedan först tänkte han efter, huru han sålt
sig sjelf för en måltid, och gret som Esau; ty äf-
ven sin faders välsignelse tyckte han sig hafva för-
lorat. Officern, som hade värft honom, blef varse
hans ängslan, och underrättade sig om alla hans
omständigheter. Gif dig tillfreds, min gosse, sade
han; du skall få behålla din svarta rock. (Han bar
ännu sorgdrägt efter sin far.) "Blif prest: dertill
passar du bättre, än till knekt. Res till Westerås,
och kom hädanefter bättre ihåg, hvad din far sagt
dig på sin sotsäng." Med dessa ord gaf han honom
sitt afsked, lät honom behålla värfningspenningar-
na såsom en skänk, och skaffade honom rum på
ett Weslerås-fartyg. Mer än en gång hörde jag
Chorseus med rörelse beklaga, att han aldrig se.
dermera råkat denne hederlige man, hvars bildstod
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alltid liflig och klar i hans tacksamma hjerta, ehu-
ru han med sin ålders lättsinnighet skilts ifrån ho-
nom, utan att ens ftåga efter hans namn.

Vid ankomsten till Westerås var det första han
gjorde, ej att gå till Domprosten, utan att klifva
opp i Domkyrkotornet. Ensam, som han der stod,
mellan himmel och jord, dit kastad öfver haf och
sjö, långt ifrån sitt hem och sin slägt, okänd af al.
la, i den stad och det land, han såg under sig,
med ingen annan tillflykt än ett fremmande hus,
der hans namn aldrig varit nämdt, med ingen an-
nan grund till sin väntan att der blifva emottagen,
än en döende faders önskan, borde han finna sin
belägenhet bekymmersam, och bäfva för det ögon-
blick, som snart skulle afgöra hans öde. Men den
sorglösa ynglingens själ var sysselsatt endast med
det höga, henne upplyftande tornet, och med den
vidsträckta utsigten af hans nya fosterbygd: så ansåg
han orten genast; ty att han, på sin faders ord, ej
skulle af Domprosten med öppna armar emottagas,
föll honom aldrig in, att tvilla.

Äntligen steg han ned till jorden igen, och
sökte opp Domprostegården. Doktor Fant hade
fremmande hos sig, då hos honom anmältes en li-
ten svartklädd Finnpojke. Han gick ut, och kom
in efter en stund med Chorasus vid handen, och
visade hälft leende, hälft brydd, åt sitt sällskap det
oförmodade testamente, han fatt ifrån Finland.

Domprosten Fant var af det gammaldagsfolk,
som röres af slägtkärlek ; och ehuru mycket, aflägsen,
och för honom oväntad, skyldskapen var, erkände
han den likväl, Slägten Fant i Sverige härstam-
mar i sjelfva verket ifrån Österbotten. Dessutom
kunde hans kända godhjertenhet ej förskjuta den
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värnlöse freralingen; och hans frus välgörande tanke,
sätt styrkte honom i det beslut, att anse sig bunden
af ett blödande fadershjertas sista suck, såsom af
en pligt, och att emottaga den faderlöse, såsom af
Försynens hand.

Gossen sjelf intog snart genom sin qvickhet och
sina öfriga goda egenskaper begge sina fosterför-
äldrar. Upptagen som barn i huset, njöt han i sju
års tid deras ömma och frikostiga omsorg, som följ-
de honom från gymnasium i Westerås till akade.
mien i Upsala, der han redan 1792 blef inskrifven.
Den korta tid af blott tvenne år, som han förblef
vid det förra lärosätet, förutsätter icke endast en
ovanlig lärgii ighet och fattningsgåfva, utan äfven en

redan i Finland vunnen öfriing i de gamla språken,
hvarvid han^ fader sjelf måste handledt honom; ty
vid pedagogien i Christinestad kunde han ej lära
annat, än det som hör till en folkskola.

Doktor Fant gjord» ej ett halfverk. Han öf-
vergaf ej sin fosterson, innan hans uppfostran var

fullkomnad. De skiljdes först 1797, då Chorseus
på hans bekostnad tagit magistergraden.

Nu lemnad åt sin egen omtanke, sökte han sin
utkomst såsqm Lärare i enskiltahus, och kom deri
vid ien ny skola, som i början bittert nog lät hos
nom känna sin aga.

Domprosten Fant, sjelf glädtig och eldig, ha-
de ej qväft Choraei naturliga qvickhet; och Dom-
prostinnans visa godhet hade emot dess alltför fria
utbrott sökt en motvigt endast i hans egen god-
hjertenhet. Emedlertid fick han tidigt en vana att
sticka omkx.ng sig med små infall, som hos den
värnlöse halfvilde gossen från Finland hade ett
eget behag, men hos den från Upsala komne yng-
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lingen ofta misstyddes, och stundom i sjelfva vnf-

ket ej kunde annat, än misshaga. Redan vid Aka-
demien hade han gjort sig känd, icke endast för

kittslighet i umgänget, utan för verser af en föroläm-
pande art, dem han sjelf i en mognare ålder aldrig
kunde förlåta sig. Denna lust att retas hos ett
ungt snille, som vill försöka, sin gadd liksom sina
vingar, om den ej alltid bevisar ett öfVerlägset huf-
vud, såsom någre förmena, bevisar icke heller all-
tid, såsom mången föreställer sig, ett ondskefullt
hjerta. Chorsei hjerta åtminstone var godt och
oskyldigt, som ett barns.

Han var icke den enda yngling, som då han
ifrån den Akademiska parnassen, der han diömer
endast om guddomligheter på molnskyar, nedsti-
ger i hvardagslifvet, med ett hemligt förakt an-
ser alla dess föremål, ända till dess hans erfaren-
het lär honom att skilja den verld, i hvilken man
blott tänker , ifrån den, i hvilken man ty värrl måste
lefva. Det händer mången dervid, som det hände
en viss resande ungherre i en småstad. Han kom i
en sal, der det dansades; men som han ej fann säll.
skåpet sig anständigt, och tyckte sig se ett inre rum,
der han hoppades finna en mera utvald cirkel, vil-
le han skynda sig dit, och märkte ej i hastigheten,
att det han ansåg för en dörr, var blott en stor
spegel, som han stötte emot och slog sönder. En
sådan spegel är mångens inbillning, då han träder
in i verlden. Hos några är den ett verkligt trollglas,
som visar dem öfverjordiska syner, och fullkomlig.
heter som blott kunna tänkas; och när de misstaga
dem för verkligheter, hafva de stundom den olyc-
kan att stöta sönder glaset. Hos andra deremot är
det blott en vanlig spegel, der de betrakta en-
dast kopior, och dem stundom vanställda, af den
hvardagsverld, i hvilken de lefva j dem de likväl ge
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ut för idealer; och orsaken, hvarföre de hellre se i
spegeln, än rundt omkring sig, är förnämligast den,
att ibland bilderna derinne, deras egen alltid står
främst.

Chorrous, utan att egentligen höra till någon-
dera klassen, ty han var ganska öppen för det
verkliga, och lemnade sig åt dess behag med en naif
änsla, kom likväl, äfven han, ifiån Lärosätet med

hufvudet fullt af idéer, som i den krets, der han
nu inträdde, funno ingen ting motsvarande. Han*
redan förut satiriska lynne bröt derföre ut på ett
sätt, som stötande många omkring honom, studsa-
de tillbaka på honom sjelf.

Det var i synnerhet hans egen fosterbygd, som i
det afseendet blef hans skola. Han hade lemnatden så-
som en rå gosse, och återkom efter sju år såsom en bil-
dad yngling. Genom en naturlig förvillelse flyttade han
i sin föreställning denna råhet och denna bildning ifrån
sig sjelf, på landet dit han kom, och landet der han
varit. Redan på fartyget, som förde honom öfver
till Österbotten i sällskap med flera unga fruntimmer
ifrån Jacobstad och Gamla Carleby, hade han bort
firma sitt misstag; men den tagg, han fick röna hos
dessa Finska rosor, verkade ännu hos honom ej an-
nat, än att han besjöng dem i verser, som fäto äf-
ven dem känna taggen under rosen. En kraftigare
varning väntade honom, sedan han var landstigen,
De patinor, han i de nämnde städerna stötte emot,
voro hårdare än hans; men kunde dock icke straxt

göra honom varsam. Såsom ett vidunder af qvick-
het och förarglig het, blef han i en hast ryktbar
kring hela landet; oeh till slut väpnade man sig emot
hans tunga med ett medel, hvaremot inga infall
förslå. Småningom förändrade han sitt sätt att va-
ra; och innan han lemnade orten, var han lika all-
mänt älskad, som han i början varit illa ansedd.
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Vid Abo Akademi, dit han begaf sig 17991 och
der han kort derefter blef Docens i Vältaligheten,
förväi fvade han sig genast både sina förmäns bifall
och de studerandes förtroende. Såsom tillika In-
formator i ett af Staden* förnämsta hus, hos Länels
Höfding General-Majoren Baron Willebrand, ha-
de han tillfälle alt känna verlden på eu ny sida;
och hvad redan förut var bortnött af de kanter, han
burit i den borgerliga krets, dir han förut varit,
blef nu i den högre sällskapscirkeln än mera jem-
nadt och glattadt. Likväl öfvergaf honom aldrig
hans medfödda öppenhet i lynnet och lätthet i um-
gänget; och den förekommande vänlighet, hvarmed
han nu mera intog alla menniskor, var så naturlig
och hjertlig och afsigtslös, att man omöjligen kun-
de tro honom någonsin hafva varit annorlunda.
Också hade han ej på det sättet förändrat sig, att
han antagit ett för honom fremmande väsende: han
hade endast bortlagt en ovana: en ovana, som åt-
följer de bästa hufvun och hjertan, och har sin
grund i det misstag, att till de yttre formerna i
umgänget öfveiföra den ton af sjelfständighet, som
hör Ull det inre tankesättet.

Särskilta omständigheter af en egen art bidro-
go vid denna tidepunkt, att utbilda både hans ka-«

rakter och hans snille. Den utmärkta godhet, hvar-
med han bemöttes af den vördnadsvärda Fru, hvars
Söner han underviste, den vackra belägenheten af
de landställen, Runsala och Jockis, der han till föl-
je af denna förbindelse tillbragte sommaren; ett
vänskapsfullt umgänge med ett ungt fruntimmer af
förstånd, känsla och smak, som ofta vistades i sam-
ma hus, och hvars bild han tecknat på hennes
graf (se pag. 174), förenade sig att röra de inner-
sta strängarna af hans hjerta, och frambringa dessa
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harmoniska ljud, som först väckte en allmännare
uppmärksamhet på hans skaldegåfva.

Det var ibland Runsalas *) namnkunniga ekar
(om icke de enda, åtminstone de förnämsta i Fin-
land), som han författade Stycket Åskan (pag. 81)
och några andra af sina mest intagande sånger.
Det var pä 3ockis, af sin präktiga byggnad, sin
vackra trädgård och sina Engelska fabriker i det skö-
na Tavastland utmärkta gods, som ett i sanning
poetiskt lif hos honom utvecklade dessa älskvärda
egenskaper, hvilka sedermera, hvar han kom, till-
vuujqo honom allas välvilja och bifall.

Ett af hans sätt att åstadkomma ett oskyldigt
nöje må nämnas: helst några af hans verser syfta
derpå. På en holme i en å inom trädgården stod
en liten enslig hydda; der de promenerande ginge
in att hvila sig. Oförmodadt yppade sig der en
osynlig invånare, som lät förnimma sig i en bok
der mången af de besökande öfverraskaåes med ett
larikespråk, en anmärkning, en fråga, som Stundom
träffade den hemligaste vrån af bnns hjerta. Snart
blefvo hyddan och boken ett slags orakel, som man
nalkades, lika nyfiken, som Fruktande; och sällan
gick någon derifrån ulan en väckt tanke eller kän-
sla, som* med de sköna minnena af Jockis och dess
herrskap förenade en hågkomst af den så kallade
Gubben i 'Hyddan. Den i början okände anden,
som under detta namn uppenbarade sig, var för öf-
rigt ej alldeles ensam. En annan osynlig röst höj-
de sig stundom med eller emot hans, och röjde en

*•) Resande, som endast fara förbi Ruiisala , undra med skäl
öfver dess rykte; men om de «åge det inre af ön med desS
vikar och lunder, «kull_ åe erkänna att hon föttjenar sitt
-jeröm.
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qvinlig genius, hvars särskilta karakter tipplifvade
det romantiska spelet, Begge voro snart försvunna.
Endast boken låg qvar i hyddan, såsom en minnes,
bak, der hvar och en, som besökte stället, anteck-
nade sitt namn. Men mången, som känt de tven-
ne, snart äfven ur tiden försvunna vännerna, tyc-
ker sig ännu i lunderne af Jockis märka deras när.
varo, åtminstone hvar gång, som godsels förträffli-
ga ägarinna, hvars ädla beskydd begge åtnjöt© i ti-
den, vistas på stället.

Om Runsalas och Jockis sommarnöjen ej voro
obetydliga medel till utbildningen af Chortei kän-
sla och smak: så gaf deremot vistelsen vid Akade-
mien i Abo, och i synnerhet den oförgätlige Por-
thans handledning, som tidigt insåg och uppmun.
trade hans snille, en allvarligare riktning åt hans
bemödanden. Äfven för hans skaldegåfva erböd
sig snart ett högre ämne. På Akademiens vägnar
uttryckte han fäderneslandets då varande hopp om
den nyss födde thronarfvingen i ett tal på vers,
som för ögonblicket gjorde ett stort intryck, och
äfven efteråt, då det af Akademien blef utgifvet,
vann bifall och väckte en högre väntan af deö unga
skalden. De tvenne pris, som vid samma tid af Vet-
•jenskaps- och Vitterhets-Samhället i Götheborg ho-
nom tilldeltes, bidrogo att fortskynda hans rykte.
Dock var det i synnerhet hans mindre stycken, som

tillvunno honom den äran, att icke endast hans

namn, utan ock hans verser, flögo ifrån mun till
mun kring hela riket. Deras ovanliga lätthet och
naturliga behag intogo äfven den större allmänhe-
ten; och den lycka, som till exempel Enkans Visa
gjorde, skulle ej försmås af skalder med högre an.
språk, än Choraeus; ty att äfven i den lägsta hyd.
da fratnlocka m »ång och en tår, borde, om ej
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smickra deras ärelystnad, åtminstone rör* de-
ras hjerta.

En ny förändring i Choraei belägenhet synes
hafva verkat både på hans sinnes och hans ly-
ras stämning. Under en landtlig enslighet på Ter-
vik i Nyland, der han tillbragte ett år såsom lära-
re för en ung Baron De Geer, den samme hopp-
fulle vrtglingen som under sista Finska kriget olyck-
ligen omkom i hafvet utanför Gefle, träffade han i
några Elegiska stycken en af de bästa tonerna i sin
lyra. Se t. ex. En tanke på min egen gra/ (pag.B6).
Denna melankoliska ton hade likväl redan förut
röjt sig äfven i hans gladare sånger. Till och med
hans lärodikter hafva en elegisk anda, som utgör
deras mesta behag.

Oväntad var denna karakter af hans sångmö;
icke endast för dem, som hört omtalas hans första
inträde i verlden, eller sett hans älsta satiriska för-
sök, utan äfven för dem som i en secfoiare tid när-
mare kände honom och inlogos af hans lekande
qvickhet i umgänget. Det är väl icke ovanligt, att
en författare vid sitt skrifboid är en helt annan
person, än då han talar eller handlar. Likväl var
denna motstridighet hos Choiaeus mera skenbar
än verklig. Mellan satiren och elegien är ett när-
mare sammanhang, än det först synes. I begge skal-
deslagen är det ett starkt misshag till det verkliga,
som väcker känslan: den yttrar sig blott olika efter
det olika lynnet hos skalden, som antingen ler el-
ler suckar deröfver, antingen anklagar blott andra
eller sig sjelf tillika, och uppehåller sin uppmärk-
samhet antingen vid det felaktiga, han erfar, eller
vid det bättre, han tänker. För öfrigt är det med
Chorsei sångmö, som det var med honom sjelf.

Så



Så naift hon tycks fatta äfven det minsta behag i
det verkliga lifvet, och så lätt och sorglöst hennes
uttryck oftast faller sig: så är likväl hennes innersta
väsende sentimentaliskt. Och han sjelf, oaktadt den
muntra och skämtsamma liflighet, som alltid bibe-
höll sig i hans väsende, tärdes likväl af en hemlig*
trånad och oro, äfven i de lyckligaste ögonblicken
.af sin lefnad.

Dessa väntade honom på andra sidan om haf-.
vet. Kongl. Krigs - Akademien på Carlberg öppna-
de för honom 1802 en ny bana, der han inom en
kort tid kom i åtnjutning af allt hvad man plär an-
se förmånligt. Såsom Kongl. Hof-Predikant och
Regemente-Pastor för Södermanländningaine, jemte
det han var TheologieAdjunkt vid Krigs-Akademien,
hade han redan, inom sitt stånd och för sin ålder,
gjort ett betydande steg, och hoppades en snar be-
fordran till någon förmånligare plats. Såsom ande-
lig talare, kom han i ett sådant rop, att då frem-
mande åhörare ifrån Stockholm hotade att alldeles
uttränga de egentliga på Carlberg, nödgades Acade-
miens Guvernör bestämma antalet af de personer,
som i kyrkan skulle få inträde: en omständighet,
som likväl gaf Chorseus mer oro, än hans rykte
gaf honom nöje. Vida större var hans tillfreds-
ställelse vid det tillfälle, då flere Kadetter, rörde af
hans predikan, kommo till honom och yppade okän-
da förseelser.

Såsom skald, emottog han ett pris i Svenska
Akademien ,

som i anseende till hedern var det hög-
sta , för ett skaldestycke, hvars patriotiska ämne
tillvann honom äfven Konungens uppmärksamhet.

Men en sannare lycka tillföll Chorseus,
än den tvetydiga att vara berömd, som nästan all-
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tid medför det ödet, att i samma mån vara tadlad
tillika. 1 sitt kall aktad och älskad, både af sina
embefsbröder och dem han undervisle; i umgänget
al högre och lägre väl ansedd; af sina vänner (sjelf-
va hans medläflaré blefvo det) med den hjertlig.iste
tillgitvenhet omfattad: vann han slutligen ißos äfven
af huslig sällhet en mindre vanlig lott genom sitt
äktenskap med Enkefru Sophia Christina Rob-
salim, född Wester.

Men sorgen lycks så nödvändigt tillhöra men-
niskolifvet, alt om den ej tillskickas oss utifrån^
skape vi den oss sjelfva i vår inbillning, eller föds
den inom vårt blod, i var andedrägt, i de orga-
ner, hvarmed vi känna och tänka. Stundom blir
äfven ett öfverflod af lycka en orsak till vår osäll-
het; och ett tillfälle att välja emellan tvenne lyckli-
ga belägenheter, kan göra ett böjligare sinne, åt.
minstone för ögonblicket mindre lyckligt.

Alla dessa orsaker förente sig hos Choraeus, att
i sjelfva den tidepunkt, då hans sällhet fullkomna-
des genom en Sons födelse, och genom det mest san-
nolika hopp om befordran till en Theologie Pro..
fession i Åbo, förbittra och kan häiida förkorta
hans dagar,

Troligen bar han länge hos sig sin egentliga
dödsorsak i ett svagt bröst. Åtminstone varnade»
han i det afseendet af en kunnig läkare inånga år
förut. Dock var hans hektik ej uppenbar förrän
mot slutet af år V.05, efter en långsam och besvär-
lig resa ifrån Åbo, der han aflagt prof för den
sökta Professionen. Till den hastighet, hvarmed
sjukdomen utvecklade sig qch fulländade hans upp-
lösning, medverkade sannolikt äfven en sinnesoro,
hvars orsak jag tror mig böra förklara, då jag der-
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igenom kan rättvisa den döde, utan att såra någon
af de lefvande. Härvid måste jag gå tillbaka ända
till första ursprunget af händelsen.

Kring hela riket, åtminstone i städerne, hade
upphöjt sig ten klägaii öfver den ringa Uppbygge!.
se, man oftast Fann af den offentliga Gudstjensten,
Ånskönt förnämsta orsaken härtill låg hos åhörarne
sjelfve. ideras brist på andakt och tro, i deras stör-
re Uppmärksamhet på det yttre och menskliga, än
på det inre och gudomliga i hvad de sågo och hör-
de: så gåfvo utan tvifvel äfven presterne, i synner.
het de yngre, anledning till detta missnöje. Det
borde väcka så mycket större uppmärksamhet, som
det yttrades lika af olika slags åhörare. En del kla-
gade, att de ej fingo höra Guds ord; en annan del,
att det menniskooid, som för dem frambärs, var
alltför ostädadt. Mången församling stötte sig öfver
kärfva afhandlingar i ett för dem -obegripligt skol-
språk, mången öfver kärnlösa utrop i svassai.de ord
med tfllgjoida åtbörder, I allmänhet saknade man
hos uTiga Piedikanter icke endast ölning och er-
farenhet, utan ock insigt och urskiluiug. Omslun.
dom äfven hos de äldre åtskilligt kunde klandras,
och om i synnerhet deras språk ej svarade mot ti-
dens fordran.; så öfverskyldes likväl dessa brister af
deras allvar i hufvudsaken, och af den trohet, hvar-
med de höllo fig till den Hejiga Skrift Roten till,
det onda låg för öfrigt i den obenägenhet, att ii.-gå
i Prästeståndet, som röjde sig hos de flesta ynglin.
gar af natuisgåfvor och grundligare studier. Ibland
de nitiska och verksamma kyrkans män, som begyn-

de kraftigt motarbeta detta förfall, var Biskopen i
Åbo Herr Doktor Tengström. Ett hufviuSsakiigc
medel deremot Syntes honom ett redan vid Akade-
mien öppnadt tillfälle att pröfva och utbilda de
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blifvande Predikanternas embetsgåfvor" Med de
eftertryckliga varningar, han sjelf både enskilt och
offentligen gaf emot de rådande felen, ville han
förena den verkan, som åtföljer egen åskådning så
väl af det felaktiga, som af det goda. Allt detta
kunde åstadkommas blott genom ett Seminarium;
och ett sådant blef genom Akademiens i Åbo då
varande förträfflige Kanslers, Hans Ex. Grefve
C. A. Wachtmeisters välvilja och nit, efter den
plan, Herr Biskopen i samråd med andra insigts-
fulla män uppgifvit, bragt till verkställighet; hvarefter
dylika inrättningar skedde äfven i Upsala och Lund,
Afsigten dervid var visserligen icke, att för den
praktiska öfningen uppoffra de theoretiska studier-
na, och befrämja den ytlighet, som var tidens all-
männa fel. Tvertom skulle fordringarne både af
språklärdom och af philosophisk underbyggnad ökas
och skärpas. Men så länge bristen på Prestämnen
gjorde ett visst öfverseende till ett oundvikligt ondt,
.borde de, som skulle framträda såsom lärare inför
Guds församling, om de saknade en djup lärdom;
åtminstone i sjelfva embetets utöfhing, äga någon
färdighet och urskiljning.

Den nya inrättningens första framgång skulle
.öaturligtvis mycket bero på den man, som ställdes
i spetsen för densamma; och som Chorteus vid
samma tid genom sina predikningar vunnit stort
bifall i Stockholm, och redan i Åbo var känd både
för kunskaper och för talegåfva: så blef han, ibland
andra, uppmuntrad att söka den Theologie Pro-
fession, hvarmed styrelsen af Seminarium skulle
förenas.

Han sjelf, ehuru lycklig på Carlberg, frestades af
kärleken till sin fosterbygd, och af hoppet att der
kunna uträtta något godt; men oroades genast afden



tanken att stå i vägen för andra sökande afstörre aka-
demisk förtjenst. Likväl, då all anledning var till den
förmodan, att vid denna nya syslas besättande allt af-
seende på personer, äfven hvad deras för öfrigt
ostridiga rätt angick, skulle uteslutas: så tyckte han
sig utan förebråelse kunna lemna sitt öde i deras
händer, om hvilkas allvarliga och ovälJiga nit för
saken allena han var fullkomligen öfvertygad. Men
så nöjd han skulle varit, att se en medtäflare, hvars
företräde i ålder, tjenstår och lärdom han gerna
erkände, och för hvars karakter han yttrade och hyste
all aktning, sig föredragen: så smärtsam var för
honom den föreställningen, att hans befordran, som
ansågs otvifvelaktig, skulle åtföljas af missnöje och
aöndring inom det verk, der han skulle inträda.
Denna föreställning, hvartill han både vid sin resa
till Åbo och vid förslagets upprättande funnit nå-
gon anledning, ehuru den mycket förstorades af
hans lättrörda sinne, oroade honom under hans
sjukdom; och om hans själs ömtålighet mycket här-
rörde af hans helsas svaghet, så verkade den hkväi
tillbaka på hans kropps förstöring.

Redan i Februari månad 1806 kände han sjelf,
att han bar döden inom sig, ehuru han ej förklara-
de sig deröfver ens för sin maka. Efteråt erinrade
hon sig likväl, att han fyra månader för sin död
sagt henne: "Jag har haft tre svåra nätter; men na
Sr jag lugn: ske Herrans vilje!" Ifrån det ögon-
blicket lefde han ej mer för verlden. Allt som för-
ut smickrat eller förtrutit honom, väckt hans hopp
eller saknad, rörde honom oj mera. Endast dem,
han älskade, omfattade han ännu med en stilla öm.
het. Förut orolig vid den minsta kroppsliga smär-
ta, bar han nu med tålamod de största plågor, Titf
sista stunden bibehöll hans själ sin eld och kiaft.
Mellan det han liksom räknade sina steg till
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grafven vid den rörelse, han i sitt rum tog, der
hans cirklat'kring goffvet blefvo,såsom han sjelf an-
märkte, dag från dag allt mindre och färre, skref
han flere skaldestycken af religiöst innehåll, afhvilka
likväl endast det, som slutar denna samling, hann
utföras. De sista raderna af hans. hand voro, dessa:

Så lång är dagen ej, att aftonen ej nalkas,
Och aftonen ger lugn, och bådar nattens frid,.
Du ItfSlte vandringsman! din heta törst skall svalkat "

Du källan finna skall uti behaglig tid.

På sjelfva sin dödsdag höll han, sittande i sin
säng, utan tvifvel i den inbillning, att han stod på
predikstolen, med upphöjd röst en kort predikan
om en christelig död. Flera närvarande vittnen in-
tyga, att de aldrig hört någon ting mera rörande,
och uppbyggligt; men äfven ett mindre fullkomligt
tal måste i en sSdan belägenhet smälta det mest hår-
da hjerta. Sedan han slutat, lade han sig ned lik-
som för att dö, och låg en stund alldeles orörlig,
Dock väcktes han ännu på några timmar till känsla
af sitt kroppsliga lif, innan han drog sista andedraget.
Han afsomnadedenS Junii 1806 i en ålder af 5a och
ett fjerdedels år.

Hans äktenskap hade varat endast ett år och
fyra månader; och den son» han lemnade efter sig,
följde honom snart i grafven.

Till det rörande af detta dödsfall bidrog äfven
hans makas öde, som nu var andra gången enka i
en. ålder af några och tjugo år» Om hans likfärd,
som skedde genom Cavlbergs, trädgård till Solna
kyrka, skief en närvarande vän till en frånvaran-
de, ibland annat, dettas "De dystra alléerna, den
mörka skogen, den efter regn och åska ännu mulr
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3ja himmelen, allt sammanstämde med den känsla,
som uppfyllde våra hjertan. Knapt var fiket ned-
lagd! i jorden, innan himmelen klarnade, solen sken
fram och den skönaste afton följde: en tvåfaldig
bild af menniskolifvet., antingen man tänker på det
ljus, som för den döde uppgår ur griften, eller på
sorgens flyktighet hos de efterlefvande."

Flere skalder hedrade hans stoft med blom-
mor, som ej förvisna;. och på hans graf i Solna
kyrkogård läto. hans vänner lägga en ohuggen grå-
sten med endast denna påskrift: Chorieus, Man
har funnit denna minnesvård förmäten. Utan tvif-
yel skulle den passa äfven för ett snille af Första
rangen eller för en stor man: den vore då sublim.
Nu är den blygsam, liksom dess föremål % och be-
gär ej uppmärksamhet af andra, än. dem, hvilkas
hjertan Ch,orseus i sin lifstid, antingen som vän;
efter predikant, eller skald intagit, och som önska
ett svar uppå hans egen frågas

Hvar är min graf, hvar är det mörka tjtllet,
Der jag skall ensam bo ?



TILL CHORiEUS *).

<Jlriden var få olik. Himlen vann.
Stark fom Th efe us, vänfkapen, fom han,

Hämtar ålfklingen förgäfves åter
Ur den tyfta långa nattens famn;
Fåfängt ,

fpanande hans kära hamn i

Klappar hon på dödens port och gr&ter,

O! hvi blef ett nyttigt liffå kort!
Med hvar ädel dödlig, fom går bort ,'

Flyttar Jig en ftjema från hans bygder,'

Bryts en dam mot tidernas förderfit

Släcks ett hoppför menjklig helens värf,
Undanrycks ett (löd från unga dygder.

Religionens lärare, hur väl
Gick du vägen rakt till hörams fjäl^
Il tan irrfteg kring en molnklädd mening!.
Himlens fanning och förnujtets röjl,
Öfver dina läppar,från ditt brujt,
fällde fram med känjlan i förening.

*) Tryckt i Stockh, Pollen N:o lig, 1806. Utgifvaren hop-
pas att Författame till detta och till det följande Skalde-
ftyeket Herr Expeditions-Sekret. Walleri us och Hett
Notarien Grangren, icke illa upptaga den frihet, han
tagit fig alt med desfa iköna minnen af C hor sus pryda
haus famlade arbeten,
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Och din milda lyra, hur hon bad
jtndakt och beundran! Hur hon ljöd

Skaparns, hjeltarnes och dygdens ära!
Tidigt dogo tonerne hon gaf,
Och, vid blicken på din egen graf,
'Kanfke fåg du henne ej Jå nära.

Sållheten du Jtegvis fkulle nå
Och, lik vandram uppför berget, gå
Genom defs affättningar till fpetfen;
Förft bland ofs du fkulle lycklig bli,
'Vinna än en grad hos din So/i,
Och den frögjta uti englakretfen.

Wu är borta, —■ jag på Jlranden ftår;
{Afven jag fkall helga dig en tår,

wfven jag min röft i chören blanda.
Sä, när Guds Profet förfvann i fkyn t
Stod Elifa qvar med häpen fyn ,

Bedjande em hälften af hans anda.

lW;
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VID CHORVEI GRAF *)

Multiis ille bonia flebilii occidit;

HtinJii,

JL räjfad af en Nordifk fommarflägt^
En Hefperifk blomma tidigt faller;
Och behagens ljufa morgondrägt,
Multnar innom griften». mulna galleri

Jordens drömda fällhet, fnillets pris.
Friden, hemguden och framtidshoppet ~

O! de flydde —■_ O! få flyr den is,

Som en vårflod våldfamt drar i loppet.

O! de flydde. Ja,. på tidens fand
Bygg din lycka, grunda dina öden;
Vinka glädjen: — till ett annat land
Vinkar dig, vid glimt af lian, döden;

Obeveklig med fin jernhandfiår
Herjaren palats och tjell till jordenj

Snillets fon minuter andas får ,

JVär aen tanklöfe är grånad vorden.

Fåfäng klagan! Fader! ofs förlåt
Hjertats fuck och faknans qvalda flamma,
.Lär i forgens ftund ofs le derat,
Mildra känjlan, och defs uttryck hämma,

*) Tryckt i Åbo Tidn. N:o 4g, 1806.

XXVIII



XXIX

Lär ofs gisfa ti'l en högre lag
Och ett fammanhang af bättre öden \

Lär ofs troy att lifvets fifta dag
Är ej den, vi falle rof för döden;

Att det nyttiga vi tänkt och g/ort
Ej med ofs i griftens moln förfvinner:
Att det godas minne, ljujt och flört,
Oks, likt bäcken fom i hafvet rinner;

Alt förtjenften, olönt eller lönt,.
Ej med titnmans fkijten Jlular banan:
Att allt ädelt, gagnande och fkönt
Opp till evigheten m,ed/ör vanan;

Att den tolk, fom dygdens, budord gaf,
Rena, vigtiga och iröftligt ljufva,
Icke flängdes i en ödjlig gra/,
Men flög opp med en fymbolifk dufva

Att de Hymner, en Davidifk Bard
Ärnade till Jlöd åt Religionen,
Skola, med en röjt, på jorden fpard ,

Heligt ljuda invid Gudathronen;

Att den fuck, fom genom öknen flyr
Från en Makas hjerta, obefvarad,
Hörs af Den , fom tingens öden ftyr,
Och bland Himlens minnen blir bevarad;

Att de fpädas vårdare och far
Skyddar arfvingen af namnets heder,
Och pä jorden än en engel har,
Som, lik Fant, den faderlöfe leder
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Att om vänjkapen med eldad bön
Icke vann den älfkades firjkoning ,

Har hon dock af minnets frid en lön',
Och i hoppets rymder en jörfoning.

'Hvila, Jloftl i jordens modersfamn.
Tag Odödlighet! ditt län tillbaka.
Vårda, Tackfamhet! Apojtelns namn.
Stanna, Vänfkap! att vid urnan vaka.

Och du yngling! nya dagars hopp
För det land, fom gaf d,g hem och daning!
Glöm ej, under mannaårens lopp,
Laiarns rfterdömen och förmaning.

Om du, tidigt bildad för dilt kall.
Blir, fom Erhnfvärd, länders Jkydd och ära]
'Äfven du en dag berömmas Jkall,
Och din hugkomft fkaldens val begära.

Och om då, fom nu, en ovan ro/t
Bär den armes fliärf till offergärden,"

Skall hans uppfat ge ditt finne Iröjl^

När det faknar fnillets högre värden,

G.
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PRIS-SKRIFTER.





EHRENSVÅRD.
Skaldesång *)•

Hvem tackar hon 1? de hjeltars mod
Som , när de lefde , Åo» förfmädde.

Leopold.

JLjLan ftundar då den dag,
Som låker dina får, få många och få djupa,
Som ej fer andra nederlag,
Ån {kördar, fom för lian ftupa.
Ja, Finland! ofta fvag din lyckas telning var:
Ån han i drifvan dött, ån lifvats opp och knoppats;
Han åndtligt mognar nu.. och GustafAdolfs dar..
Se der den gyllne tid, fom du få långe hoppats!
Se glad defs morgonfol beftråla dina tja.ll :

Forljena ditt belkydd, att vara dubbelt fåll;
Och, att med florre glans din fållhetstafla höja,
Låt då och då din blick vid desfa taflor dröja,
Der minnet fyns af fordna mörka år:
Likfom i moln en blodig måne flår.

Ja, du förgäts ej, Natt!
Med förra feklet född och kring Europa gjuten,
Då Kriget på dels throner fatt
Och Åikan förde ut beiluten;

A 2

*) Belönt af Svcnfka Akademien år 1802 med den andra guld-
penningen , men med famma heder fom åtföljer ftora prifet,
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Lång var du, dubbelt lång för mina faders bygd,
Och dubbelt digra moln du öfver henne tömde.
Och fjelfva altaret gaf icke mer ett fkygd,
Och fjelfva grafvarne filt rof förgåfves gömde.
O Finland! år ditt hopp för alla tider flackt?
Blott vilda norrfkens blofs i hemlk och blodig drågt,
Somrufamothvarann, kring fallets rymd du fkådar;
Men ftjernan fynes ej, fom dagens ankomfl bådar*
Dock fatta mod! der ftiger redan en
Ur molnets bådd, och sprider hoppets (ken.

Var helfad, Ehrensväkd !

Det år då odets dom, att Hora fjålar födasj
Den flund, en lutad famfundsverld
Behöfver deras arm att flödas.
Mörk var din barndomstid: Mordengeln trakt

från trakt *)
Kring Sveriges granfor flög och ftörtade defs löner.
Men Ikonade dock dig. Det ges en högre Makt,
Som genom molnen hör betryckta folk-lags böner.
Svik ej ett troget hopp: men vet, detftörtas fkall
I famma ögonblick fom fer ditt. eget fall;
Bland lågor och blandfvård,beredd att digfördjupa**)
Tank, att en åra fins långt öfver den att ftupa;
Strid icke mer: fe blottad för hvart jern
Din fofterbygd — och fvår att ge den vårn!

*) Ehrenfvärd var född 1710.'
.**) Ehrenfvärd följde Lewenhiupt i Finlka kriget oe*

utmärkte lig vid flera tillfällen.
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Men ångra oj din ed!
O! fåge du förut med hvilken du flcall .ftrida!
Det år forgåfves att du flred
Vid Hjelten Fredriks egen fida*):
Der gällde blott ditt lif, hår galler det din dygd 5
Der ågde du din arm, ditt oga ocli din klinga;
Men fkall du hamna dig uppå din fofterbygd?
Hvad vapen har din hand? ditt hjerta åger inga.
Hår pråfvas ej blott nit, hårfordras ej blolt mod,
Men ock den vifes fans, den klokes tålamod.
Valan! du var den eld, fom härjar och förfvinner:
Det ges en ådlare, fom utan thördon brinner,
Som, ofta glömd och ofta undanfkymd,
Dock fprider glans och fkordar från fin rymd.

Dröj ej i morkrets fkygd!
Du år ej lyckan vård, om du for faran ryfer;
Fårfakelfen år ingen dygd,
Om du kan gagna då du lyfer.
Råds icke tadlets orm, fom hvåfer vid din fot,*
Råds icke harmens pil, fom ljungar mot din panna,
Gå driftigt till ditt mål i trots al klippans hot,
Som flålles i din våg och bjuder dig att ftanna:
Gå, likt ett ålkmoln, fram, i trots af lyckans vind,
Och fe blott målets gagn, for vågens mödorblind,
Och gif åt dina barn en mifskånd dygd att årfva;
Det år en fadd för några dar forftord
Men lifvad opp till hundrafaldig Ikord.

i-) -.»viftade Böhmifta fälttaget 17.»,
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Som hjelte, går du fram,
Som vis, din egen kraft med andras du förenar:
Så fprider cedern från fin flarn
En adel grupp af fafta grenar:
Råck Hermanson*) din hand, och fvåren Ro-

merik tro,
Nej! fvåren Gothilk tro, ty hon blott ej bedrager,
Alt offra dagens fröjd och fjelfva nattens ro
För vinften af en dygd, ej endaft af en lager.
Stall hvarje fann förtjeiift, förfigtig eller djerf,
Ur flcuggan dragen fram, i ljufet af ditt vårf,
Och upphöj andras namn, att, vid din egen fida,
Som fålUkapsfljernor flå, och glans kring Sverige

fprida ;

Se fåftets rymd! — Så vidftråckt minnets år -—

]V|an feymmes ej, man trånges icke der **),

Stort år ditt företag,
Långt bort flår banans grans, hvars irrgång dn

beträder.
Förlorad evigt år den dag,
Hvars afton ingen framgång gläder,

V_" *"

Hvad kaos för min fyn af klippor och af fkår,
Mot hvilka böljan flår, kring hvilkaflormen hviner!
Dock fvåfvar ej en flågt af famma anda der,

*3 General-Major: nyttjades mycitet af Ehrenfvärd,
**) PS en byggnad på Sveaborg läfes följande: Om Thun-

berg ej varit, hade Ehrenfvärd ej hypgt denna äém.
Flera exempel fcunde anföras af den ftora Mannens rättvifa
oeh aegennytta.
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Som kallade^ en verld ur ödfliga ruiner.
Medborgeliga dygd! hur mäktig år din hand!
Hon rtfer opp ett Rom uppå en öde ftrand,
Hon rödjer öknen bort, hon bergen undanvältar,
Gör hjeltentill en Gud, och qvinnorna till hjeltar;
Och redan flår med murar, torn och torg
Ditt ftorverk der! — Var helfadt Sveaborg!

Var helfiid ock du Hår!
Som ifrån ftrand till ftrand far uppå ftorm ens vingar,
Och fkyddar landets nakna fkår,
Och tröft till forgsna hyddor bringar.
Flyg hån din lugna hamn, tag plundrarne emot!
Låt håmden blixt på blixtmot deras panna ljunga,
Och helfa deras barm med desfa afgrunds klot,
Dem döden dig harfmidt, dig Ehrensvärd lårt

flunga *);

Sand dem kring rymden ut,fom aftryckafdittmod:
De vånta blott en vink, de törfta efter blod.
Men, fedan du befåft ditt valde öfver hafven,
Så nedlågg fegerns rof till Ehrenfvårdtka grafven:
Den örn, fom der djerfs ftåmpla mot din ro,
Slår plölfligt ner uti ett lejonbo.

Förmätna Sångmö, fly!
Fly från ett fkådefpel, fom döden blottkan njuta!
Förfkråckligt år kanonens gny,
Defs dallring fönderflår din luta.

*) Ehrenfvärd uppfann kcnften att käfta bomber med dub-
bel häftighet, eller k la ricocliet, fom det kallas.
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Vålfigna hjelten blott! Din kallelfe det var,
Af bygdens mödrar lård och deras ombud vorden,
De hafva hört, att han, med ömhet af en far,
Reft detta vårn för dem och hela fofterjorden;
Att deras barn, fom de, i trygghet fkola bo,
Förnöjda af fin teg och fina makars tro:
Att famma ftilla lugn, fom lädrens afka funnit,
Skall unnas åfven dem, fen mödans dagförfvunnit:
De hafva hört, hur du var dyrkansvård,
Och tacka dig, förföljde Ehrensvärd!

Förföljs du? Ehrensvärd!
Valan! ditt höga mål med jettefteg du hinner:
Man år ej jordens dyrkan vård,
Om man defs afund icke vinner!
Hvar fåg du ett Athén, hvar fans vålånettßom,
Stort genom hjeltars mod och adla fjålars ftyrka,
Som ej föraktligt föll till oråttvifans dom,
Till denna fega nyck, att fkymfa eller dyrka?
Se der din olkuldkrånkt, fe der ditt rykte fåldt,
Och till ett allmånt mål för tadlets viggar ftåldt,
Och gå med kufvadt hat och hemligt gjutna tårar
Tillbaka till din dåld, och odla dina fårar,
Och vårda der — då dig ej unnas mer —

Det tråd, fom frukt åt andra åldrar ger*).

Nej, hjelte, fatta mod!
Var nöjd,, du har gjort gagn, dukan ej mer begära.
Gif ondfkan, cm hon vill, ditt blod,

*) Ehrenfvärd dömdes 1765 af Ständerna förl-ftig fal»
t_-be___ 5 och drog fig undan på landet,,
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Gif henne, om hon vill, din åra;
Men gif ej detta nit för en otackfam verld.
Det öppnas för din fyn, odödlighetens tempel!
Han tråder fram, Sokrat, och ropar: "var mig vård!
?'Och ålfkar du mitt namn,få råds ej mitt exempel.''
Ja vet att, till din tröft, det trotfiga Athén,
Hvad ej hans hjerta njöt, befkårt hans multna ben,
Att knåböjdt inför dem hans dygder det förlåtit,
Gjort mer .. fördömt fitt hat • gjort mer ..hans död

begråtit.
Blif honom lik, förföljde Ehrensvärd:
Det fins en Gud, det fins en efterverld!

Dock mera ljuf ån flor,
För fofterlandets fkull förfakelfen år vorden:
Lått år att lida för en mor,
Då denna mor år — fofterjorden,
Hvad (katter för en man, fom verkligt hjerta har,
År ej hans faders graf, år ej hans egen hydda,
Och templet,dit hans dygd fin glada förftling bar,
Och minnet evigt kart af ftunder, lyckligt flydda!
Ja, Paradifets fröjd: den förfta kånflans tid,
Och mannaåldernsvinft: gagn, åra, farovetsfrid,
Och allt fom njuts i dag, och allt fom du begråter,
Allt, allt, dinfofterjord dig fkånkt—hvad ger du åter?
Ditt lif — Valan! du har betalt din ikuld*
Så pocka ej på rökelfe och guld!

På denna tankegrund
Stod Ehrensvärd med lugn i alla lyckans ilar,
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Som klippatj i orkanens ftund
På fina gömda rötter hvilar.
Ditt rykte år ett ftrå, din lycka år en flågt,
Din pligt flår evigt faft, ochklar fom nordens ftjerna.
Vål!Vasa fick en thron,men hvad fickENGELERECT?
Och hvilken blef din lön, Christina Gyl-

lenstjerna ?

Så jemt, fom fkeppet går ifrån fin ftapelhögd,
Den vife går fin gång, åt ingen fida böjd,
Af hoppets fackla lyft, med dygdens harnefk våpnad,
Mot lyckan utan ftoj, mot faran utan håpnad,
Och tanker glad: förtjenftens tempeldörr
Skall öppnas dock med grafven — om ej förr.

Hon öppnades för dig
Ånnu på lifvets ftrand: din fruktan blef bedragen*)
Och klar den fölen fånkte fig,
Som (kred mot molnen hela dagen.
Mildt leende fom hon, till andra verldar gå!
Gif taflan af ditt namn till fkånk åt minnetstempel;
Vet, fanningen förtjuft flcall teckna deruppå:
"Till våra dars triumf, till andra dars exempel!"
Den (kola hjeltar fe, och fvåra vid din dygd ,

Att gagna, fåfom du, en ålfkad fofterbygd.
Vet, Gustafs egen hand din minnesvård (kall

grunda,
Och teckna der i guld för tidehvarf, fom ftunda,
Fråmft för fin fon, fin förfta efterverld,
Ett heligt bud: Förgåt ej Ehrensvärd!

*) Återfick 1772 fina embeten. Det var hans död-är.
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Ditt hjerta feger njöt,
Ditt rykte hade ej fin fulla feger njutit;
Men Sverges lejon genombröt
Den (kogseld, fom det inntflutit.
Af fordna fegrar dolt, till nya rof det gick;
Men blef af 1 ågan ftångdt. För klokt att denförbida ,

För ftolt att frukta den, det glödgade fin blick,
Och (käkade fin man, och rufade att ftrida.
Hvar faller fpets vid fpets? hvar brinner ftam

vid ftam?
Der banar det fin våg; der ftörtar det fig fram.
Förgåfves följes det af jagarenas (kurar,
Det gniftrar redan håmd från desfa trygga murar;
Och ingen röft från denna dag har fport:
Hvad Sveaborg till Sverges trygghet gjort *).

Snart ifrån glädjens högd
Steg fredens engel ned ochfpred en allmänljusning,
Och alla tempel fjöngo fröjd,
Och alla hyddor ljödo tjusning;
Och fofterlandet föll för Gustafs fötter ned
Och offrade den krans, fom tackfamheten knutit:
"Njut glådjen af det lugn, för hvilketfjelf du ftred,
"Och deltag i den feft, du åt ditt folk beflutit."
Men Gustaf fvarade: I grafvens mörker göms,
Och då hon icke fyns, hvad under att hon glöms l

I grafven göms den hand, fom freden dig beredde.

*) Efter Björkö reträtt hade troligen hela flottan rarit för-
lorad, om den ej haf* Sveaborg att inlöpa uti.



Öch nu till denna grift han fofterlandet ledde—>*
Hår föllo de med blottad hjesfa ned,
Och tackade för feger och för fred — *).

•*_) Vigten af fegeni vid Sye-ilkfund är allmänt bekant. Denna
fifta vers är grundad pS en muntlig berättelfe ,

om hvad f_n>
y»j_ligen tilldragit fig efter den afgörande bataljen.

12
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YPPIGHETEN*)-

Privatis illis census erat brevis J
commune magnum, HoRAT.'

I Jjupt ner i dalen flår det halmbetåckta tjåll,'
Der jagmin morgon njöt och (luta (kall min qvåll,;
Jag byter icke bort min frihet och min koja,
Mot veklighetens slott, mot yppighetens bojaj
Med glädje (kådar jag den rikes båttre lott,
Om han år lycklig fjelf, om han gör andra godt:
Men om för fvarta troll af gnagande bekymmer
Det glada lugnet fkråmdt hans tjåll, hans hjerta

rymmer;
Om ödet åt hans bröft en kånfla har befkårt,
Så hård fom den metall, han brottfligt dyrka lårtj
Om af en usling mött han håpen återvånder
Och riglar fina lås, och fluter fina hånder:
Då faller jag på knå och tackar jordens far
Att mig en torftig mor uti fitt (köte bar.
Af mera adla (kål, ån dem fom afund föder,
Jag fjunger den barbar, fom tjufar och föröder^
Som med fitt dolda gift, och med fitt granna fvårdl
Skall långe hårja ån en vekligt fomnad verld,
Egyptens engel lik kring jordens rymder fvåfva
Och hvarje manlig dygd uti fin födfel qvåfva.
Jag har ett fofterland; det år ej blott ett namn,"
Det år min faders (köt,detår min moders famn:

») Belönt af Götheborglka Wettenflwps ech Witt.rhet.famh-l«
let med dubbelt Ac.e«fi. 1799.
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Vid brädden af defs graf, fom yppigheten bäddar,
Befvår jagverldens Gud atthan defs fållhet räddar.

Men år det icke fant att Statens yppighet
Ar blott ett återlken af dtfs fullkomlighet?
Ju högre dagens Drott på himlahvalfvet (krider
Defs meravårmer han, defs ftörre glanshan fprider.
Begår ej att defs lopp i dag flcall andra fig,
Förbanna ej defs glans, blott för den fårar dig.
Begår ej att en Stat, åt Fådrens vanor trogen
Skall evigt jaga rof, (kall evigt vånda plogen,
Den har ett högre mål, den har fitt Zenith der
Af vackrare behof, af ådlare begår.
Vill du att mennifkan på famma punkt (kall Hanna?
Valan ! mot jordens ftoft tryck hennes höga panna,
Smid bojor åt defs blod och återhåll defs lopp.
Förgåfves! — tanken dock bevingad flyger opp.
Nej Rousseau! på din graf den kånflofulle gråter,
Den vife ditt fyftem beundrar och förlåter,
Beundrar kånflans blixt, fom dig med blindhet(log,
Och fnillets djerfva flygt, fom orått kofa tog.
Du fåg bland flat och prakt ett olyckfaligt flågte,
Och det var denna fyn, fom din förvirring väckte.
"Ar detta, fade du, den enkla mennifkan?
"Kom hon ur Skaparns hand få ufol och få grann?
"Nej gifvom henne fnart tillbaka åt naturen,
'At denna ömma mor, uti hvars (köte buren

"Honredbar fållhet njöt, ej blott defs granna namn.
>'Hon tillbad dygdenfjelf, ej blott defs prydda hamn >
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"Hon kände ej de brott, dem våra dagar fira,
"Hon var fin herre fjelf, och ftafven var defs fpira;
''Nej! hon år vilfeförd, hon finna (kall igen
"Sin fållhet och fin dygd uti Arkadien.
Odödelige Man ! du brann för menfkligheten,
Men ditt förflag årfvårt— fvårt fom omöjligheten.
Om mennilkan i dag till råhet återgick,
Var vifs, hon dröjde der ej många ögonblick;
Var vifs, honfkullefnart den blomfterhögden hinna,
På hvilkens (könafpetshon hoppats glådjen finna.
"Stig upp från höjd till höjd, fall ned från dåld till dåld
"För dagen lyckligblott, för ftunden tillfredsftåld:
Så lyder Skaparns dom, förkunnad för mitt flågte,
Den ftund, ur intets natt defs varelfe han väckte.

Såg ej, att dygden qyåfs, der yppigheten trifs,
.Det måttliga år fant, det falfka ofverdrifs.
Jag vet, att dygdens frön i dalens (kugga lifvas,
Att höga tånkefatt i låga kojor trifvas;
Jag kånner Romarns namn, han fom i famma hand
Bar fpaden för fin teg, och fpiran for fitt land;
Jag vet med hvad beröm man fordna dar beftrålar,
Med hvilka fårgors prakt man deras dygder målar:
Jag desfa taflor fett; — men deras teckning fann
Kanfke för mycket (kön, kanfke för litet fann.
Hvem år den onda magt, fom vårt begreppförvillar,
Då det hos fordna dar få många lafter gillar,
Då fröet till en dygd, hvars planta fkjutit fram
Med famma vördnad nåms, fom hennes mognaftam?
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År fibrens fpånftighet, och ftyfheten i leder
Med fjålens ftyrka ett, och värdig famma heder?,
Kan kånflans tröga gång bli vålluftens förakt?
Kan blodets ftarka fvall, bli hjeltemodets magt.
Och hvilken år den dygd, vi lårt hos Gato dyrka?
Ar det vål fjålens mod — nej, envishetens ftyrka.
Sokrat år mera flor, om gråtande han dör,
Ån denne, fom med köld till hjertat dolken för.
Att dö, år ingen dygd, nej det år hjeltens åra_
Att gagna med fitt lif och tyft defs bördor bara.
Helt vifst år dygden gjord för alla tidehvarf,
Helt fåkert (kall hon gå från flågt till (lågt i arf.
Rom, Sparta och Athen! vifst ågdes hon af eder:
Men bör jag föka den i edra råa feder?
Bör jag ej föka den i nit för allmånt vål.
Som ftyrde eder arm, fom lifvade er fjål?
Och rådde icke dygd i Svithjods åldfta bygder?
Så fafta fom defs berg har verlden fett defs dygder;
Men desfagrymma mord, men desfa hämndens krig.
Var detta, adla dygd! en feft beredd åt dig?
Nej, fånd fr_n himlen ned att tröfta jordens flågte,
Din hand Olivens qvift, och aldrig fvårdet ftråckte,
Din röft förkunnade ej fafor eller blod,
Men allmånt brödraband och allmånt ädelmod.
Du tårs af inga år, du ftångs af inga gården,
Som fölen lifvar du hvar enda vrå af verlden j

Det var upplysningen fom renade din dag,
Det yppigheten år fom ökar defs behag.

F_r.
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Forfök ej fkilja dem, det fins en hand allena,"
Som (liter desfa band, dem hon förmått förena.'
Kometen (krider fram med enkelt majeftåt,
Men (kåda hvilken prakt han leder i fitt fjåt;
Den vife från fitt torn, i nattens tyfta ftunder, .
Af helig vördnad tjuft, betraktar detta under.
Det yppigheten år fom vidgar ljufets glans,
Som flåtar nyttans guld i nöjets blomfterkrans,
Som refer vård på vård åt flora hjeltars minnen,
Som uppå tnfén fått förtjufar våra finnen.
Se der ett Tempel reft af yppighetens hand
At flora fkådefpel uti ditt fofterland,
Der fnillets gudaröft den ftörfta bof förleder
Att fvåra dygden tro, och hålla fina eder,
Der kånflans varma tår till menfklighetens tröft
Så ofta lenat opp ett hårdt, ett ifadt broft.
Förtjuft af all den prakt, fom trollade ditt finne,
Glöm ej en tackfam fuck åt Gustafs dyra minne!
Tråd fram på detta Torg: hvad fer ditt öga der?
Fall ned för hjeltens fot: det GusTAf WasA år.
Hans minne _kall ej dö förrån med Religionen,
Hans Stod ej ftörtas fkall forrån med Kungathronen J
Det yppigheten år, fom reft hans åreftod,
Medborgarns varma nit, och rika ädelmod.
Du ej på Stockholms torg fåg ftolta minnesvårdar
Om fattigdomens bild flod lutad på defs gårdar.

Det år Förfynens lag, att Statens öfverflöd
Skall gifva nöden tröft och torftighe.en bröd.
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Ej desfa rika haf fitt flora förråd gömma*.
Vålfignelfer från dem åt alla fidor ftrömma:
Der ftryker floden fram med Irotfigt majeftåt,
Der fniyger fig en back med fkörden i fitt fjåt.
Arbetarn offrar glad åt andras falt fin möda,
För att med fina barm fjelf dela tappans gröda.
Glad ftråcker han fin arm att refa andras flott
För vinften af ett bord i egen koja blott;
Och åfven i den ftund han under bördan dignar,
Han glömmer hennes tyngd, och hennes lön vålfignar.
Hvem födde fjuklingen, för hela verlden gömd,
Utaf fin enda vån — af fjelfva döden glömd?
Hvem hindrade hans qval? Gör rått åt yppigheten:
Det hennes dotter var, det var vålgörigheten.
Når ifrån trakt till trakt den mörka plågan går,
Fördubblar hon fin gång och flyger i defs fpar:
Det fins ej någon vrå, dit hennes blick ej hinner,
Det fins ej någon tår, fom henne okånd rinner.
Glads, glads mitt tidehvarf! det blef din fålla lott
Att villja tanka ömt, att kunna göra godt.
Tron icke, lyckans barn och yppighetens vänner,

Att vid er prakt och ftåt den vife afund kånner;
Men om på lifvets ban J tagen intet fjåt,
Att ingen hulpen bror hörs ömt vålfigna det,
Men denna varma fuck, för er till Skaparn höjes,
Men tackfamhetens tår fom uti ögat röjes,
Men denna finnesfrid, åt dödens ftund belkård:
Se der den adla lott, han finner afundsyård!
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Hvad gör jag? år det jag fom yppighöten gillar?
Kanfke med falika _|_enrninfyn hon blott förvillar,
Likt denna (köna konfl, i öfrigt aktningsvård,
Som flora under gör uti en pappersverld:
Förblindad af den prakt, fom för mitt öga ftrålat,
Jag tror en verklighet, den endaft konften målat.
Mitt dyra fofterland! förlåt mitt hjertas brott:
Jag fåg ej ditt förderf, jag fåg din fållhet blott;
Jag vande bort min fyn från (kymten af din fara,
Ty hjértat fade mig att du bör lycklig vara:
Jag vet, den (lagen år, en dubbel fveda får
Af hvarje firnfinc hand, fom rörer vid hans får.

Dock huru helas de, om de ej tåla röras?
Må då förnuftets röft mot yppigheten höras!
Ve den, fom har en fjål, och fer förfagd och kall
Sitt dyra fofterland på branten af fitt fall,
Och ej med ådelt mod fin fifta ftyrka famlar,
Och fåtter fkuldran till, och krosfas, når det ramlar!
Nej, fågom icke mer, att yppighet och prakt
Den råtta profilen år af fria Staters makt;
Den glans fom tjufar ofs, en ryslig afgrund döljer,
Och döden oförmårkt i praktens fotfpår följer.
Lykurg! må ån en gång ur grafvens mörka famn
Ditt minne lindra fram och glanfen af ditt namn.
Spartaner! på er mull jag drillar fråga eder:
Var det på fkådefpel J lården edra feder?
Göts dygden i er fjål med drufvans lena faft?
Hvad krydda (kånkte den fin lifligliet och kraft,
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Att tjufa eder fjål, att fångfla edra tycken?
Hvar köpte hon fitt fmink; och fina fkona fmycken?
Hvar lårde hon den konft att tala granna ord?
Nej fådan fatt hon ej vid edert enkla bord.
Det var vid detta bord, der redbar fpis förtårdes ,

Som kroppen hellfa vann, och fjålens ftyrka nårdes,'
Som hvarje Statens lem med lika fkiftad rått
Var rörd af famma nit, och famma tånkefatt.
Hvad faknar detta folk till högden af fin lycka?
Kanfke en fvag Tyrann, blott mågtig att förtrycka,
Kan hånda granna brott uti ett yppigt hof
Och Skalders köpta hår, fom fjunger deras låf;
Kanfke den goda ton i våra nya Stater,
En fkymfad helgedom, en fegrande theater;
Kanfke från Ganges ftrand det präktiga förgift,
Som flåcker tankens eld, och qvåfver kånflans drift?
Nej, Sparta, om din arm förftår att fvårdet bara,
Och om ditt hjerta lårt att föka ftridens åra,
Slå desfa fiender! Athen begår ditt blod,
Men desfe fordra mer: din frihet och ditt mod.

I yppighetens famn tror du att dygden nårdes?
Kan-hånda var det der, hon fmåningom förtårdes.
Se der en telning ryckt ifrån fin fofterjord,
I gyldne urnan ftålld uppå de ftoras bord;
Men trött afkonftens hand, fom ftundligt honom drifver,
Och fjuk at öfverllöd, han inga frukter gifver,
Han trånar långfamt bort, han tynar ftundligt af,
Och fjunker vifsnad ner uti fin prydda graf.
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Du hör Hiftoriens röft med rörelfe och ftyrka
För alla jordens folk den flora fanning yrka,
Att yppighet och prakt år federnas förgift,
Och veklighelens bådd medborglighetens grift.
O! (kåda detta Rom få ftort i fordna dagar,
Stort af den vifa magt, fom gifvit verlden lagar,
Stort af ett fruktadt namn, af årans fegerftåt,
Dock ftörft af manlig dygd fom följde åran åt.
Men låt det röfva guld från öfvervunna lånder,
Men låt det refa flott kring Tiberns kala ftrånder;
Låt (kådefpelets prakt dit flyttas från Athen:
Och dygden flyttar fnart från hjertat och till feen.
Det år ej mer det folk, fom gick att lagrar (körda:
Det ftupar nedertryckt af fina (katters börda,
Det fomnar vekligt in i yppighetens famn,
Och glömmer fegrens glaf, och fjelfva dygdens namn,

Men denna ftyfva arm, och denna finnesftyrka,
Men denna religion att fina pligter dyrka,
Men famma fofterland i hvarje enikilt bröft,
I glådjen deras allt, i forgen deras tröft,
Men denna ftrånga fed, fom lagens bokftaf lydde:
Se der den adla dygd fom torftigheten prydde.
Athen! hon fanns hos dig, hon fanns en tid; men ack!
Hon döden med Sokrat uti Cicutan drack.

Har himmelen beftåmt, ibland mitt flågtes öden,
Att uppå fmakens tråd, det måfte åta döden;
Då, Rousseau! ömt begråt den olycksfålla dag,
Når menfkan bröt defs frukt, förledd af defs behag.
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Dock år det icke hår.) fom villan ofs bedrager?
År icke fnillets ljus den fanna dygdens dager,
År icke finakens frukt med fina blommors glans
Den ådles möda vård, och vård den vifes ans?
Mitt dyra fofterland! låt ljufets fackla brinna,
Låt ifrån trakt till trakt defs milda ftrålar hinna,
Att yppighetens (ken, fom långe tjufat ofs,
Skall vika för defs glans likt nattens (köna blofs.
Låt kondens unga Son, fig fjelf, och dig till heder,
Ge (könhet åt'ditt vett, och fmak åt dina feder:
Se detta åkerfält, fom rika fkördar bår,
Hur trifs ej nyttans ax med nöjets blomma der!
Vand icke ögat bort med harm från din Thealer,
Har Sverige ej fin fmak få vål fom andra Stater?
Glöm blott, att hvad du fer år bildningsgåfvans fvek,
Alt kånflan år en dröm, att dygden år en lek;
Glöm, och förlåt det nit en ynglings hjerta dårat,
Glöm att hans fvaga fuck ett heligt minne fårat!
Men Gustaf Wasas Stod—o himmel! år det der
Som flården trotfa vill att hon ej brottflig år J
Så hör då hjeltens röft: "o mina Fofterbygder
"Hvi dyrken J mitt namn , och (kymfen mina dygder?
"År detta granna prål den fanna dygdens drågt,
"År denna fega fjål med Nordens hjeltar (lågt?
''Flyn granne veklingar, dyn yppighetens flafvar:
"Hvi (kymfen J v.årt namn och trampen våragrafvar?
"Flyn dygdens fofterjord! jag kåuner icke er.

"O mina Faders Gud, fins intet. Sverige mer?
"Hvar år du enkla dygd? hvar år da fafta heder?
"Hvar år du varma tro ? milt öga ioker eder,
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"Hvar år den adla jord-, fom eder fordom bar?
"Stå icke bergen mer på fina grunder qvar?
"O Sverige! om min arm har dina bojor krosfat,
"Om från en feg Tyrann dig Wasa har förlosfat:
"Så fatta detta fvård fom fördes af hans arm,
"Och fårrk defs hvåfsta ågg i yppighetens barm;
"Der har du ån i dag tyrannen, fom dig trycker.
"Ve dig! om du ej fnart från honom fpiran rycker!"

Hur har du, yppighet! ej tufen (kilda fått
'Att (kamma i (in grund Nationers tånkefatt!
Med nöjets bagare förftår du att dem föfva,
Art qvåfva dygdens röft, och årans kånfla döfva.
Af denna dvaldryck föfd, hvem hör den fvaga röft;
Som talar varnande ur djupet af vårt bröft?
Förgåfves pligtens bud förkunnas af den vife,
Vi glömme hvad han lårt, och hans förtjeniler prife }

Vi .byte redbar dygd, och verkfamhetens lif
I tufen granna fel, mot ljufva tidsfördrif.
Blygs fallna mertfklighet! född till en verklig åra,
År du i dag1förnöjd att famma tittlar bara?
Du frågar icke mer: förädlar det min fjål?
Du frågar: tjufar det, och kläder det mig vål?
Våld, högfärd, rikedom, med ftolthet till fig rycka
Arbetarns ringa lön, och flitens hela lycka.
Förtjenftens blyga röft år under tårar qvåfd,
Och rått till defs förtryck djupt in i guldet gråfJ.

Hvad år att låtta dem , fom under bördan digna,
Att höra hår och der ett hjerta ofs vålfigna,
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Om millioner bröft uti en efterverld
Förbanna under gråt vår yppighet och flård.
Ack! om uppå din graf ett f jukligtbarn (kall ftanna,'
Och under forgens gråt fin varelfe förbanna,
Förbanna detta arf, fom oks med årens lopp,
Af en förflappad fjål, af ett förmörkadt hopp:
Hvad båtar att din flit defs flora anfpråk fyllde,
Att med en ytlig glans defs brifter du förgyllde?
En bådd af Eiderdun, en bådd af halm och ftrå,
Ack! plågan'föker opp och trifs i begge två!
Se der i åldrens vår en fjukling ftödd mot ftafven,
Som ifrån nöjets flott en genvåg fann till grafven!
Se der ett halfvåxt barn med höften på fin kind,
Se der en ynglings lif bortblåfa med en vind!
Se der en fattig mor i torftighetens hydda,
Hvars fmak förgiftad år utaf en utlåndftc kryddaj
Hon rycker från fitt barn ett tårbefuktadt bröd,
Och går att byta det i (kadligt öfverflöd.
O! fkuggor af de mån, fom hedrat fvenlka jorden,
Som fådden dygdens frön bland klyftorna i Norden;
Sen edra barnabarn, förfumuiande defs ans,
1 dag, blott pryda fig med nöjets blomfterkrans; •

Sen med förlåtelfe, hur glömfke af er åra
De- under flårdens ftåt ett vekligt hjerta bara,
Och lifven med er blick en manlig dygd igen:
Dä (kall en lycklig dag ett Sverge finnas ån.
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TROLLHÄTTAN*)

Det ädla, fom, Ni tänkt, det nyttiga Ni gjortl
Se der hvad Visheten fkall enfamt kalla ftort.

Blom,

J? rån brådden af det haf, der Nordanftormens Gud
Med ikarp 'och vredgad röft förkunnar fina bud,
Oeh ån en fkummig våg mot aftonftjernan håfver,
jOeh ån i böljans djup en ryslig afgrund gråfver:

Jag helfar (kuggan af den ftrand,
Som vattnas utaf Venerns bölja:
Att kånflans fvaga utbrott dölja,
Och (lagen af en okänd hand.

Men hvilket år det dån, fom jag på afftånd hör,'
Som (kingrar örats ro, och hjertats lugn föfftör?
Ack! dundra åfven hår de ljungande kanoner,
Som ftörta dalens tjell, och hota högdens throner?

Fins ingen vrå, dit lugnet flyr,
Fins ingen dåld, dit glädjen ilar
Och leende i (kuggan hvilar,
Når ftormen öfver jorden gnyr?

_•) Belönt af Göt-ieborgflca Vettenifcap- - oclr Vitterlietsfamhället m.i_
, hög-ta pri-et, 1800.
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Dock detta (karpa ljud, fom höres långt ifrån t

År ej ett fåltflags lkri, år ej en fegers dån.
Nej, desfa långe nog ha öfver jorden dundrat,
Nej, redan långe nog vi bödlarne beundrat:

Från (lädrens grus, från templens brand,
Nog långe desfa hårlkrin (kallat,
Som hämndens viggar nederkallat
Mot hjertat af ett fofterland.

Det år ett ftörre verk ån detta usla ftort,
Som menfkan dyrka lårt, och blott förbanna bordt,
Som i en framtids dag, når fegrarns floder ramla,
Och tufend hjeltars namn i glömfkans öknar famla

Skall dundra detta flora bud,
I menfklighetens döfva öra:
Den fanna åran vill blott höra
De gagneliga ftorverks ljud.

Jag nalkas: hvilken fyn? hvad öde förde mig
Från elfvens lagna ftrand hån till ett inhemfkt krig?
Hör! hur med vreda dån de om hvarandra brufa,
Se! hur med flaggigt mod de mot hvarandra rufa:

O! måtte dagens ljufa Drott,
O! måtte nattens herikarinna
Af inhemfkt krig och tvedrågt finna,
I Manheim, denna tafla blott!

Mitt öga vandes bort: det aldrig dröja (kall

Vid någon ryslig bild af höga olycksfall:
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Se der en ftilla å! defs åfyn mig behagar:
Så lungt och tyft, fom den, förrinne mina dagar!

Så uti ödets granfkap flår
Den vife, der hans dag förrinner,
Och bullret blott hans öra hinner,
Men ej hans ädla hjerta når!

Dock! det år kånflans pligt att lifligt taga del
I Skaparns underverk, i kpnftens (kådefpel.
Men fåfäng år den prakt, fopi endailkånflan tjufar,
Förgåfves elfven ler, förgåfves forsfen brufar,

Förgåfves flusfarne mot fkyn
Med ftolthet .fina kronoj höja;
Den vifes blickar icke dröja
Vid yttre glanfen af en fyn.

Se der! ufbrifter han, ett kraftigt vittnesbörd
Att mennifkan år $or, faft hon år vilfeförd;
Så mågtig, fom den röft,"bland desfa klippor ljuder,
Så mågtig år den röft, fom hennes ftorhet bjuder:

Som bjuder att med väldig hand
De himmelshöga klippor fprånga,
Med hvilka ofs begären flinga
Ifrån fullkomlighetens ftrand.

Ja, jordens ådle Kung! hur år du icke vård
Beundrans höga rop — och tårars tyfta gård.
Din egen lilla vrå med ftolthet du förgäter,
Och ftakar ftjernors gång, och himlens omkrets måter.
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Hon ftörtar klippans fpetfar kull,
Hon fönderbryter hennes grunder,
Den hand, fom darrar några ftunder
Och evigt göms i jordens mull.

Men hvilken var då du, fom dyrkansvård och djerf
Förft lade verkfam hand vid detta flora vårf?
Du måfte ågt en fjål af tvefald koppar fluten,
Du måfte ågt en hand ur hårda marmorn bruten,

Och alla hjeltar nederlagt,
Och (kodat alla jordens länder,
Då flutligt du din fana vänder
Emot naturens egen magt

Ja det var du, o Carl! hvars ftorhet vördas ann
Utaf det trogna folk, fom. dyrt betalat den:
Ja det var du fom gick att med din järnarm lyfta.
,Ur forsfens grymma djup den förfta lunga klyfta:

Som gick att fofterlandets nit,
Och Polheims adla fnille mana

Att genom berg och forsfar bana
En jemnad våg för nyttig flit.

Glads! detta ftora vårf med mera ftyrka (kall

Förkunna hvem du var, ån bräckta murars fall,
Ån Narvfki trummors klang, ån Holofzins kanoner s
An fallna Staders dån, och nederbrutna Throner;

Det (kall Pultavas jåmmerflui
Med kraftig flamma öfverröfta,
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Och menfldighetens hjerta tröfta
Och fofterlandets åra bli.

J hjeltar! J, fom ftridt med tigrens grymma modj
Som lefvat utaf rof, och hedrat er af blod:
Ve Er! om intet vårf i håfderna förkunnat
Att J blott någon ftund åt adla ftorverk unnat;

Ve edra namn, om dagens ljus
Uti den fena eftertiden
Blott låfer dem på Pyramiden,
Uppreft på fallna Staders grus!

Förlåt dem, Menfklighet! förlåt dem deras brott,
Glöm deras fegrars mängd, mins deras dygder blott.
Och Du! fom blickar fred från fölens höga bana
Och fånder ftormen blott att ofs till lugnet mana:

Glöm allt, hvad flården kallat ftort,
Glöm krigets hjelm, och fegrens fanor
Och hjeltens ftjernor, hjeltens anor;
Och mins det nyttiga, han gjort!

Men glöm ej, Efterverld! de flora företag,
Som byggdes hundra år, och föllo på en dag;
Nej lås med håpen blick i präktiga ruiner,
På hvilka nattens Drott med forgfet öga (kiner

Det år ej nog till hjeltens pris
Att ftyrkans arm åt nitet låna,
Och verlden med defs vårf förvåna:
Han måfte åfven vara vis.'



30

Se der af oklokt nit, fe der af ovis magt
En evig minnesvård i fafans hela prakt*).
O hvilka armas fvett, fom der förgåfves runnit,
O hvilken mängd af år, fom fruktlöft der förfvunnitj

O hvilka (katter dränkta der,
Att ge den vife detta nöje,
Att fåga med ett tåradt löje:
Se mennifkan hur vis hon år!

Mitt flågte ftanna hår, och fe din vishets bild.
O! för ett falfkt begrepp hur mycken möda fpild:
Syftem uppå fyftem i glömlkans flod flå fånkta,
Likt desfa flusfar hår, förftörda och fördrånkta.

O hvilka mödqfamma år!
Hur många tidehvarf förfvunnit
Förrån man blotta vågen funnit,
Som till det fannas tempel går!

Och har man funnit den i våra ljufa dar?
År det ej blott ett (ken, fom tjufar och bedrar?
Skall icke famma fors med ftyrkan af fin bölja
Ds vifas byggnader i evighet förfölja?

Skall ej ett annat tidehvarf
Med blygfel våra mifstag årfva

**) P o lheims driftiga förfök att genom fjelfva klipporna fpränga
flusfar, mifslyckades alldeles. Forsfens raferi gjord» pl en gSnj»
till intet, hvad fom doftat oändliga mödor och /katter: det är
denna hsndelfe, fom Författaren befjung.t i de följande ftrofer-
ne. Den nu redan brukbara Kanalen pSr pi fidan af fallen, och
har f-ledes intet att befara af f.r_f_..s \3ldfa__het,
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Med högmod andra fel förvårfva
Åt fina barnabarn till arf?

Nej glads! den vifes blick i dag fin fvaghet fer,
Och bygger ej fin tro på forsfens ynneft mer.
Han föker icke mer att desfa klippor fpränga
Som tankans högre verld från finlighetens ftånga.

Nej, ftyrd af religionens hand,
Han trygg Kanalen genomfeglar,
Der himlen fig i böljan fpeglar
Och hinner tjuft en önfkad ftrand.

O du, fom djerf och blind ån föker denna rymd
Af tron allénaft fedd, för tanken evigt fkymd;
Den blick du höja vill, du i en afgrund fånker,
Du all din mödas guld i intets bölja dränker,

Du med en tunn och bräcklig flup
Den vilda forsfens bölja plöjer,
Som blott en ftund af ömkan dröjer
Att ftörta dig i dödens djup.

Ja fvage dödlige! din egen vanmagt känn,
Se din förmågas grans, och öfverftig ej den.
Var glad i nöjets ftund, var lycklig i din yra,"
Men lår af vågens fvall att öfvermodet ftyra.

Den vife ej förmäten går
Att mot naturens krafter ftrida;
Han fmyger fig på forsfens fida
Och glad ett önfkadt lyfte når.
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Så reftes detta verk, fom Sverges åra gör;
Uppå en annan grund, den forsfen ej förftör.
Förtörnad våg på våg han utur djupet håfver
Och i fin egen barm förtviflande dem qvåfver:

Då glad med (körden i filt fpår
Kanalen rinner genom fälten,
Lik den förtryckte dygdehjelten,'
Som leende bland bödlar går.

Snart flydda tidehvarf! du för då icke blott
Till evighetens dom förödelfer och brott:
Din fkona aftonfol ej rodnande befkiner
Blott fallna tempels grus, och thronernas ruiner:

På Götha elfvens glada ftrand
Defs lifta blick med tjusning dröjer,
Till defs hon der fullkomnadt röjer
Ett niåfterverk af fridens hand.

Den nåfta morgonfol, ur böljan rinner opp;
Skall purpra desfa verk i följden af fitt lopp:
Skall med förtjusning fe, hur flagg vid flagga höjes,
Hur böljans jemna rygg af tufen kölar plöjes:

Hur fliten fållande fitt hem
På Venerns blomfterrika ftrånder,
Upplyfter fina hundra händer
Och" trött af fkördar f ånker dem.

Du fofterlandets vån! hvars kånflofulla fjål
Förtviflar vid defs nöd, förtjufes af defs vål,
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O fåg, med hvilken blick du detta ftorverk (kådat
Som tufen åldrars vinft med kraftig röft bebådar:

O lår ofs att på deras mull *

Med tackfamhetens kånfla vaka,
Som vågat egen vinft förfaka
För detta adla ftorverks fkull.

Ja, helig år hvar graf, fom i fitt fköte bär
De ädla armars ftoft, fom fordom fvettats hår:
Och J! hvars öppna hand åt fofterlandet räckte
Det guld, fom fprider vinft från flågte och till flågte;

Så långe höjden gifver fall,
Så långe forsfens bölja röres,
Och detta dån kring rymden höres,
Vår tackfamhet ej tyftna flcall!

Och J, fom födens der, i andra tidehvarf,
Och dragen redbar vinft af detta flora arf,
Förfamlens någon gång på edra faders grifter,
Och fvåren evig tro åt fredliga bedrifter.

Och fvåren att med (litens hand,
Och fvåren att med nyttans dygder
Förftcöna edra födflobygder,
Och gagna edert fofterland!

Ja ömma fofterland — o evigt dyra mor!
Blif hädanefter fåll, du hittills varit ftor.
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Du långe häpnad våckt, gå nu att afund våcka,'
Och om åt dina barn du ån Ikall lagrar racka,

O! må de rackas åt den arm,
Som fridens glada yrken fkoter,
Och endaft mordgevåret floter
I klippans ofruktfamma barm!



LÅRODIKTER.
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MENNISKANS VARDE*)

jVXvilket varde åger du mitt flågte?
Hvar flår målet för din bana fatt?
Skall den (lump, fom dig till dagen våckte,
Återftörta dig i intets natt?
Såfom löfven födas, vifsna, falla,
Och förtrampas och förftöras alla,
Tills en annan lika flygtig vår
Lunden klår i lika (köna drågter,
För att åfven pryda den filt år:
Så förfvinna flågter efter flågter,
Och begrafvas djupt i jordens famn,"
Och ge fina rum åt andra namn,

Dock! fom fremling du på jorden dröjer,
Skapad för ett högre fofterland.
Stolt af denna tro, din arm du höjer
Att flå fvårdet utur dödens hand.
Slagen fjelf, du trotfar dina öden:
Endaft Gud år evig, icke döden,
Och min fjål, Hans afbild, kan ej döj
Hvad år vishetens och fnillets åra?

*. Detta- Skaldeftycke är författadt vid tillfälle af Magifterpromotio-
nen i Abo d. iö Juni 1802: hvilken fkedde i Deras M-jeftätersj
Konungens och Drottningens hösa öfvervaro.
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Endaft blommor! men af himmelfkt frdj
gom dock en gång frukter (kola bara.
Hvad år dygd, Socratifkt fkön och ren?,
Ifrån Skaparns thron ett återfken.

Ljuf och fkön och hög år denna låra
Ack! men år hon lika evigt fann?
Dock förnekom icke jordens åra,
Stridom för defs vifshet man för man.
Ve den tro, fom laftens kulor födde!
Och för hvilken flera hjertan blödde,
Ån för Alexanders fegerfvård.
Stolte visling! ljufets ågta vänner
Logo alldrig åt en tröftlös verld.
Råds den ftund, du fkåmtets båge fpånner
Pilen, kaftad kall ifrån din arm»
Återljungar glödgad mot din barm-

Segrar tviflet — då låt bålet brinna,
Låt, Tyrann, din bila fprida (ken,
Då låt mödrars blod och tårar rinna
Uppå deras barns förbrända ben:
Lafter! villor! lemnen edra nåften,
Och beftormen dygdens gamla fållen.
Jordens tempel! fallen för en flågt.
Båfven, Magter! edra throner ramla:
Himlens glans år fvept i forgens drågt;
Jorden år ett chaos, der vi famla
Om hvarann i famma djupa natt,
Utan fynmål för vårt 6ga fatt.
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Håpen för den tafla fom jag målar,"

Seende en afgrund i mitt fjåt,
Flyr jag till den högd, der hoppet ftrålar
Klart och rent i himmelfkt majeftåt.
Hvars år handen, fom räcks ut att lyft*
Från mitt hjerta tviflets tunga klyfta,
Och att hungra molnen ifrån fkyn?
Hvars år facklan? hvilken präktig ljusning!
Öppnas icke himlen för min fyn?
Känner ej mitt hjerta defs förtjusning?
Hvars år röften, fom bland grafvars chor
Ropar högt: den dygdige år ftor!

Det, år din, du Ångel! fånd till jorden,
Såfom Harold ifrån Skaparns thron,
Med de höga heliga budorden,
Adla, dyrkansvårda religion!
Tviflets rop du kraftigt öfverröftar,
Lyfer villan, och bekymret tröftar:
Ack! men dina vänner åro få!
Svagheten i dikter dig förkläder,
Tidens ftarke andar dig förfmå,
Brottet fkyr dig, dåren dig förfmåder,
Och den vife fjelf, din fanna vån
Söker Templets förfta grundften ån.

Dock den hvilar ej på fvekets dikter,
Eller uppå låttrons löfa. fand;
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Men på lagen, fom befaller plikter,
Lades han af fjelfva Skaparns hand,
Hvad år Sinai, fom molnet höljer
Dar råttfårdighetens Gud fig döljer?
Hvad år dundrets fruktansvärda röft?
Hvad år taflorna med alla buden?
Trogna af tryck af ditt eget bröft:
D"r, juft der! den evigt dolde Guden
Uppenbarar fig ånnu i dag
I den rena dygdens ftrånga lag.

Sök då! ty du föker ej förgåfves
Dygdens grund, den finnes i ditt bröft,
Pliktens kånfla någon gäng förqvåfves,
Men den hörs igen med ålkans röft;
O! var vifs att qvalet icke ljuger,
Som ditt hjertas ådror långfamt fuger:
Verkligt år defs ftyng, du känner det.
Gör ett brott, och göm det undan dagen
Led i öknen dina dolda fjåt,
Stå med oblyg panna inför lagen,
Friad der — gå bort och döm dig fjelf
Och förtviflans Etna på dig vålf.

Men var dygdig, njut en fegervinning
Ofver lafter, villor och begår:
Ingen lager (låtas kring din tinningj
Men din feger ej förlorad år.
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Återgå med dubbelt mod till ftriden,
Laftens fvård fkall brytas mot egiden,
Och han fjelf fkall ftörtas till din fot*
Och de fordom trotfiga begären
För en fkymt utaf förnuftets hot,
Käfta från fig alla mordgevären:
Öknen der du ftred förfköna fig,
jLnglar ftiga fram och tjena dig.

Ja, det gifves dock en våg att pröfva
Dygdens vifshet, fom ej mifsledt ån,
Och det år att henne redligt öfva:
Mennifka åg mod att vandra den!
Gif åt honom., fom du kan förtrycka
Med din båtnad, ån en båttre lycka;
Led den ofkuld till en högre dygd,
Som din vålluft brottfligt hårja kunnat,
Gif dens barn i andra dagar (kygd,
Som dig hatat, dig ej lefva unnat;
Gör det utan vittnen, gör ån mer:

Glöm ock att en Gud din gerning fer!

Nedlågg någon gång den lätta fpira
Som du fört på glädjens fkona feft,
Och gå bort för att en högtid fira
Såfom nödens eller forgens gåft.
Fdftå% haglet dina tegar mördat,
Så vålfigna dem din ovän fkordat.
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Och förlåt hans lycka fom hans dygd.
Gråt ock du, når menfkligheten blöder:
Hela jorden år din fofterbygd,
Alla fom förtryckas, dina bröder.
Glömd af lyckan, denna vålluft kan
Att förtjena och ej åga den!

Pryd förft taflan af din lefnads ftunder
Blott med ett af desfa adla drag;
Störta fen odödlighetens grunder,
Jåfva fen förnuftets ftrånga lag.
Se dig kring, och dubbelt fkön år jorden,
Dubbelt majeftåtlig himlen vorden,
Och defs ftjernor vinka åfven dig
Till en verld, der du ikall finna åter
Detta Eden, fom blott vifte fig
För din barndom, och fom du begråter;
Der från region till region
Du fkall nalkas Helighetens thron.

Ja, hur långt din dygd dig ock må lyfta,
Målet dock på evigt afftånd flår:
Örnen fritt åt ljufets rymd må fyfta,
Solens thron han likvål alldrig når.
Ehvad godt och ådelt fom du gjorde,
Fins dock mera fom du göra borde:
Långt ftår Nero från Trajani krets f
Men Trajani dygd bör ock förftoras,
Sjelfva Titus nå en h®gre fpets,
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Ingen dag begråtas och förloras.
Så tycks Atlas's krona hinna tkyn,
Men den gåckar blott din fvaga fyn.

Men han kan ditt hjerta alldrig gåcka,
Han, den vife verldarnes regent,
Och för nöjet, att den plötfligt flacka,
Dygdens himlalåga han ej tåndt.
Icke fådan han fig uppenbarat,
Icke få fin vilja dig förklarat,
Ordningens och helighetens Gud.
Du fkall ej ditt ändamål förfela!
Var och blir i evighet hans bud
Så för grandet, fom det flora hela.
I hans rike år allt plan och {kick

För den godes och den vifes blick-

Icke tändes blott för forgens dagar
Ditt begår till ett oandligt godt,
Icke fkrefvos helighetens lagap
För ett fvagt och finligt hjerta blott.
Men ock hår hans fpira måfte hyllas,
Och hans ftadgar vördas, om ej fyllas;
Klar och hög fom fölen flår hans lag;
Och den lyfer få for dig fom -alla,
Och han fkall ur grafvens djup en dag,
Alla flågter för fin domftol kalla,
Och dem fråga: hvilken vinft han bar,
Denna fkatt, fom anförtrodd dem var.



Såg ej hår, att jorden alldrig hyfte
Någon enda dygd, fom varit ren,
Att de gerningar fom ftundom lyfte,
Voro bågar med ett lånadt fken.
Gå ej feg att dygdens borg förråda:
Nej tag in Hiftoriens högd, och fkåda
Ofver rymden af förflutna år,
Öfver alla jordens fkilda bygder:
Hvilket falt for dina ögon flår!
Hvilka flora vårf och höga bygder,
An på afftånd få'fom Lapplands fjell,
Ån fom tempeltorn bland bygdens tjelll

Ja, de funttos desfa höga finnen,
Som förfakat allt för pliktens fkull,
Håfderna förvara deras minnen,
Jorden år af deras åra full:
Sköna, vördnadsvärda, fom vid polen
Forfkarns öga fkådar midnattsfolen,
Lyfa ån i natten deras namn.
Der fyns Regulus, den ftund han fliter
Sig till döden, från fin makas famn,
Der Sokrater, Epikteter, Titer,
Der den gamle, blinde Belifår,
Der Rousfeau, förlåtande Voltaire!

Och hur mången dygd ftår ej ofs nåra
Men vårt hjetta oföråndradt ån,

44
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Ser med afund andras vundna åra,'
År för fegt att fjelft förvårfva den.
Mången nian, fom tadlets vrånghet dsmmer>
Äger likväl dygd, men henne gömmer,
Såfom klippan guldet i fin famn.
Mången fann förtjenft af låford fåras,
Och för med fig i fin graf fitt namn.
Ljufets Änglar fe det dock och tåras,
Och med tjusning fåga de hvarann:
Ock i ftoftet dygden mogna kan!

Ja, hon finnes, och du fkall befannaj
Med din lefnad hennes ågta glans,
Adla Ungdom! kring hvars glada panna
Snillet fåft i dag fin frifka krans.
Om din Konung lade bort Sin fpira,
Att med dig din förfta högtid fira,
Attr^med dig beföka Pindens topp,
För att der på fofterlandets vagnar
Sprida fruklfam glans omkring defs hopp
Så förgåt ej hvad ditt hjerta agnar,
Så lågg handen på ditt bröft, och fvår
Att förgås, om du ej dygdig år.

O min Konung! Du fom ådelt hägnar
Denna Ungdoms lifligafte fröjd;
Skåda ock på fofterlandets vågnajG
Trofretståren i defs öga röj4
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Ja, med heligt alfvar vill den fvåra
evig tro åt menfklighetens åra,
Och åt Fofterlandet och åt Dig.
Dygden båfvar ej att nalkas Thronenj,
Hennes glans med Kronans blandar fig,''
Och hon känner likfom Religionen,
Att en hemlig kraft defs hjerta rör,
Då hon Guftaf Adolph nämnas hör.

Hvilken ny och oförmodad dager,-
Alldrig fedd i denna glömda trakt,
Glada Ungdom! fprides kring Din lager
Med en nyfödd ftjernas fulla prakt.
Ack! Hon kom ock att förfköna dagen,
Sveriges Drottning! fläckad af behagen
Och begår åt dem Din hyllningsed.
O! må Hon vår dyrkan återbåra,
Såga dem, hvad fröjd Defs ankomft fpred,
Och att minnet af vår njutna åra
Skall förvaras i ett tackfamt bröft,
Yarmt för deras, fom för dygdens röft
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SÅLLHETEN.
Skaldebref.

Jag vill bli lycklig —- hvilken magifk röft,
Som ropar högt ifrån hvart dödligt bröft,
På tufen' fått uti fin utflygt bruten,
Den famma dock, ånnu i dödsminuten.
Det år din fuck, du! fom i öknens fand
Tar tunga fjåt, och ftöds af ingen hand,
Och önfkar blott en droppe ur den källa,
Af hvilkens bölja andras ådror fvålla.
Det år en löfen vid hvar konglig borg,
Ett gångbart mynt vid alla famhållstorg;
Det år ert pris, J rike, och J ftore:
Och man har trott, att det de vifas vore.

Du vill bli lycklig,' mennilka: valan!
Förfmå då ej hvad jorden bjuda kan!
År hennes rymd för trång att innefluta
Hvad du behöfver för att fe, och njuta?
Såg icke mer, att Himlahvalfvets Drott
Går opp att lyfa för ditt öga blott;
Och Skaparns verk för den belkyllning ikona^
Som fkulle det behöfva dig till krona!
Slam ner din ton, blif anfpråkslös och vis!
J)itt lif, min? d«t, år ej ett paradis,
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Det år ett falt, fom lånadt åt din möda".
Ger ej en rik, men en tillräcklig gröda,
Ån fulla kårfvar, och ån torna ftrån —

Tag dock ej harmfen handen derifrån!
Der många klyftor ån mot (kyn fig höja
Sen fådrens tid, dem du bör undanröja,
Och der din hand fkall lemna många qvar
Att röjas bort, i andra flågters dar,
Men hvilket du, att fådrens mödor löna^
Åt dina barn bör vidga och förfköna.

Naturens lag, år afven lag för dig:
År han dig kand, få vörda den, och tig!
Hvar enda tafla i defs fköna Tempel,
Har ljus och fkugga, (hvilket ftort exempel!)
Den glada våren mången vådlig dag,
Och fommarn åfkor, icke blott behag,
Och höften ftormar, icke endaft fkördar,
Och drifvan glans, att hölja hvad den mördar-
Din barndom har fin ofkuld, och fin gråt,
Din ungdom fina nöjen och förf åt.
Bekymret mognar jemte mannens lycka.
Och gubben har fin ftillhet och fin krycka;
Den vife fjelf fin fvaghet och fin nyck,
Hvar flor förfjenft Filt kors, fin galladryck,
Och kronan törnen, hvilka undangömdes,
Men hittas nog af dem, fom dertill dömdes',
Den ädle tårar åt en 'villad verld,
Åt andras nöd, och åt fin egen flård.

Hvar
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Hvar jåfvas domen, fom ofs alla fällde?
Hvem fåtter grans för vanfklighetens valde?
Defs thron har ftätt, och den fkall flå ånnu,
Hvem ftörtar den? kan hända år det du!
Nej! åfven du defs offer måfte falla,
Och famma öde vantar mig, och alla.

Tro|likvål trygg, att Skaparns plan lår hel,
Och att ej den, men blott din fyn har fel.
Hvad fom för dig tycks finsemellan ftrida,
År blott fullkomlighetens andra fula.
Ag denna vishet, fom i allt hvad fker,
I plågan fjelf, en hemlig vinning fer.
Kanfke den kalk, fom du förtviflad tömmer, 1
En okänd fkatt uti fin botten gömmer,
Kanfke i fkuggan, dit du tröftlös går,
Din lyckas blomma i full fägring ftår,
Och att den boja, våldet åt dig fmider,
Till en trofé förbyts i andra tider.
Blef du ej fjelf i forgens fkola klok?
Har du ej låft erfarenhetens bok?
För mycket blomfter ftör ock fjålens helfa,'
Och lyckan ftörtas för att dygden frelfa.
Fördrag då tyft, men icke blott fördrag,
Vålfigna ock den goda Skaparns lag!
Gif åt hans hand att alla verldar ftyra:
Styr du dig fjelf, når dina anfpråk yra!
Råck glad din hand mot ymnighetens horn,
Räck den ock glad att taga mot ett korn.
Ett blygfamt hopp år mera tryggadt åfven.
Når ekenramlar, fkonas likväl fåfven.



50

Lyckfaligheten, religionen lik,
Sig vänder bort frän hvarje anfpråksrik,
Men möter honom uppå halfva vågen
Hvars lön år blygfam, ftilla och förlagen,
Och fattar fjelf hans hand, och honom ger,
Allt hvad hans hjerta önfkar, och ån mer.

En fremling du, få väl fom alla andra,
Ett okåndt land år dömd att genomvandra.
Om utaf honom, fom defs lagar fkref,
Ditt vifa råd, din fmak ej frågad blef:
Så knota ej, och för din ringa nytta
Begår ej att defs ftadgar bli förbytta.
Hvar helft en vacker utfigt möter — dröj!
Och fjålens öga med defs prakt förnöj!
Hvar helft du framfar, må du åfven lemna
Ett redligt namn, fom blifvit kart att nämna,
Och fift vid grånfen en tackfågelfe
At den Regent, fom alldrig du fick fe,
Men af hvars omforg, och hvars vifa lagar,
Du njutit hägn för dina korta dagar;
Namn ån en gång med tackfamhet hans namn,
Och fe'n vänd om till moderjordens famn.
Se der för dig lyckfalighetens lära:
Ack år den vål fiendtlig mot din åra?

Nej, du år fjelf din lyckas baneman,
Och ingen jordifk magt den frelfa kan.
Likt vilden, fom förtviflad bojan bryter,
Till defs att blodet kring hans händerflyter,
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Du rufar fram, af harm och högmod fullj
Beredd att ftörta ödets jårnmur kull;
Men faller fjelf, och ligger der i fanden^
Och vinkar:hjelp! med den förblödda handen.
Du ler föraktligt åt all vishetsnorm.
Natt år din tanke, och din kånfla ftorm.
Ditt eget hugfkott måfte allt regera,
Och ingen Gud behöfs för verlden mera.
Behöfs han icke? Ack! jag fruktar blott,
Att du för tidigt hans belkydd förfmått.
Tag honom bort, och hvad blir fedan jorden?
I flumpens hand, en flyktig kaftboll vorden,
Ett evigt chaos, lika rysligt ån,
Om ej Guds anda fvSfvar öfver den.
Sublima fanning! helig för mitt flågte!
Att det var Gud, fom ofs ur natten väckte ,'

Att det år han, fom vårdar våra dar,
Och fkiftar råttvift lotter åt en hvar;
Som från den högd, der han fig evigt döljer,
Hvar dödligs gång med vakfamt öga följer;
Att jordens öden mötas i en plan,
Likfom defs vatten i en ocean:
I forgens ftund, du våra hjertan lugnar,
Och uti glädjens, dubbelt lifligt hugnar.

Lågg denna grundften för ditt glada hopp,
Och fen res tryggt din lyckas byggnad opp.
Men nyttja dervitl helft den egna handen,
Lit ej på gunften, bygg ej uppå fanden.
Ett hålleberg jag uti nejden vet:
Det heter, min» det val, fjelfftåndighet.
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Tag der det åmne, fom du fkall behofva,
Och trotfa ftormen att defs fafthet pröfva.
Når allt förloras, åg dig öfrig fjelf,
Och lyckans hjul med flitens händer hvålf:
Och dela få ät fyfslor-dagens ftunder,
Att du åt ledfnan åger blott fekunder.
Förtjenft och framgång lått du fkilja kan,
Men knappt en verkfam från en lycklig man.
Var derför mån att ingen dag förfpilla.
Ryck undan flöden för en åldrig villa.
Hvad mera! om du krosfas i defs fall:
Ditt namn ur grufet örnlikt fvinga fkall.
Gif mera ljus åt någon nyttig låra,
Gif mera glans åt Religionens åra,
Gör dygden ålfkad, laften dubbelt fkydd,
Och famfundslagen båttre kand och lydd.
Glömfk af dig fjelf, iför andra flågter vaka,
Och ftundens fröjd för feklers lugn förfaka.
Drag opp en borg kring dina likars rått,
Och flipa varfamt deras tånkefått.
Var verkfam med ett ord: och du fkall finna,
Att af de många dar, du fett förfvinna,
Var ingens afton mera ljuf och fkön,
Ån den, fom räckt dig arbetsmödans lön,
Och att bland nöjen, var den fyllda pligten,
Det förfta, få till glanfen, fom till vigten,

Blif fedan ej den barnflige, fom tror,
Att fållheten af lyckans nyck beror.
Hon år ej blind, att gynna och förfkjuta
Hon åges af livart hjerta, fom kan njuta.
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Se! med hvad längtan ifrån thronen, hogd
Monarken ftiger ner till hyddans fröjd,
Och huru lått han finner fig belåten,
Att vara lika fåll med underfåten.
Se, hur de höge ledsna mången gång,
Vid lyckans nycker, och vid Härdens tvång,
Förbyta purpurn i en landtlig flöja,
Och mennifkan förutan omfvep röja.
Se, hur de rike fly från ftadens feft,
Att föka lugnet, bygdens hvardagsgåft.
Se, hur den vife barnens lekar delar,
Och fina får med deras löjen helår,
Blir fjelf ett barn, och blidkad af fin lott
Förlåter jorden hennes qval och brott:
Se detta allt, och faft den icke lyfer,
Behåll den malm, fom fina guldftreck hyfer.

Åg blott den konft att alltid vara nöjd,
Och tackfamt njut den minfta lyckas fröjd.
En gyldne ram din fållhetstafla pryder,
För hvarje gång du detta budet lyder.
Men lyds det icke, då blir glädjen kort,
Och taflan mörk, och guldet faller bort.
Nej! fåfängt visheten fin varning gifver:
Hon nu, fom förr, berömd, och olydd blifvei*.
Der ut i hafvet, ibland klippors mångd
Hörs en firen: och glömfk af vågens långd,
Af böljans fradga, af den fvaga handen,
Och af det fålla lugnet uppå ftranden,
Du måfte ut och pröfva lyckans haf,
Blott för en mera djup och rymlig graf.
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Ack! detta bröd, beredt af egna fårar;
Och fuktadt blott med tackfamhetens tårar;
Och denna hydda, »ner i dalens fkygd
Af egen hand få ritad fåfom byggd;
Och denna vän, den enda vän, du äger,
Som gör, fom tänker mera ån han fager,
Som lägger rågan till ditt glådj_mått,
Som utaf forgens, lemnar hälften blott;
Och desfa lånkar i det ömma bandet,
Som håller qvar ditt namn vid fofterlandet;
Och detta hopp, hvar morgon åter födt,
Af mången lycklig aning underftödt;
Och detta minne af förflutna tider,
Kring hvilket ångreningen molnfläck fprider;
Och glädjen af hvart nytt och vigtigt rön,
Och middagsklockan, flitens hvardagslön,
Och hvilans ftund, ochftunden, då duvaknar,
Och intet annat ån din trötthet faknar:
År denna fållhet icke nog för dig,
Så vexla den, förblindade, åt mig.
Ack! barnet käftar brödet utur handen
Blott för ett korn, fom fkimrar uti fanden.

Dock hvem år lycklig, fom ej gjorde godt?
"Välan! du kan det med en mindre lott.
Allenaft lår dig kanna öfverflödet
Uti det ringa, men gladt brutna brödet;
Och kom ihåg, att enkans fkårf år mer,
Ån tempel {bruden, hvilken fkrytet ger.
På vånfkapen, fom löften icke bryter,
Som blott ett undangömdt betryck förtryter,
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Som lockar fram ur ögat hvart behof,
Och döljer endaft egna godhetsprof;
På redligheten, fom med öppet {köte

Och öppet hjerta går en van till möte;
På godheten, fom af en hyffad verld
Blott lånar kånflans uttryck, ej defs flård,
Som utan konft och anfpråk att behaga,
Förftår magnetifkt hjertan till fig draga:
På denna fågnad tryggt du bjuda kan
Loths goda Englar, och hvar redlig man;
Och har din hand ej något bröd att dela,
Så kan en tår ditt öga icke fela.
Ett redligt handflag, och ett vänligt ord,
År ofta mer ån yppighetens bord,
En vattendryck åt flafven fom förblöder,
Mer ån den drufva, i kriftallen glöder.

Men, tala du, fom hederskronan bår,
Som tänker dö och likväl lycklig år;
"Min fol från grånfen af fin återfkridning
"Bår mig en fåker, rnen ej fruktad tidning,
"Och faft hon trångt fig genom molnen fram,
"Jag knotar ej, jag år ej otackfam.
"Hur mången fröjd har himlen mig ej unnat,
"Hur många fler mitt hjerta njuta kunnat,
''Dem andra fparfamt, eller alldrig rönt,
"Men mera råttvift hade dem belönt,
"Jag var ej rik, men lyckan hos de rika,
"Mig lärde med min egen mig förlika.
"Hur mången, flyttad opp till deras krets,
"Blef icke hög och kall likt Alpens fpets,
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s,Och njöt ej glädjen, fom jag ofta kände
"Att i mitt hela flågte fe en frånde,
"Den fina vålluft, kand af ädla bröft
"Att tröftlös fjelf åt andra gifva tröft.
"Jag var ej hög; men hvilken vådlig åra
"Att andras lycka vid fin egen bära!
"Från bergets fpets jag hörde ftormens hot,
"Och fönk med glädje till defs lugna fot,
"Nöjd, att ej jagbland klyftor dömts atthalka,
"Vålfignande min ftillhet och min fvalka.
''Jag var ej dyrkad; men har Leopold
''För hvarje dag fin fållhet i fitt våld?
"Att den år ljuf, den lager för dig grönfkar,
"En fanningår, en fanning fom du önfkar,
"Att afunden förbittras år från år,
"En fanning, fom likt blixten ögat flår.
"Jag var ej lård, men Platos bok ej fager
"Mer ån hvad hjertat redan afgjordt äger;
"Och fjelfva Newtons öga fökte opp
"Den famma ftjerna, fom har lyft mitt lopp,
''Defs namn år Religion: den fkall mig leda
"Till grafven, fom från forgen mig fkall freda,
"Och för hvars prydnad jagblott önfka vill
"Att någon vån, når jag ej mer år till,
"Må en gäng låna desfi vifa orden
"Utaf en ftor och manlig fkald i norden,
"Och tekna dem fom infkrift på defs håll:
fAtt vara nöjd, da år att vara /__/,''
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DEN DYGDIGES HOPP.

Ja, helig år den rått, fom dygdens ålfkling har,
Att vinna lugnets fkatt, att råkna fålla dar;
Men njuter han den hår? o vånta ej, att finna
Fullkomlighetens bild, bland fkuggor, fom förfvinna!
"Den dygdige år fåll, hans himmel år hans bröft:".
Jag vördar denna tro, vålfignar denna tröft.
Men år han ockfå fåll, når famma åfka mördar
Hans barnvid makans bröft,hans maka,och hans fkördar;
Och nlr i nattens ftund, han mörk och håmfk, fom den.
Begår af dödens hand, en röfvad fkatt igen?
Se honom.i den ftund, då han i bojan fluten
Ar flängd ifrån en fröjd, af fjelfva tigren njuten,
Och tömmer i fin barm med forgens tåreflod
Sitt hjertas enda tröft, och dygdens fifta mod.
Se honom i den ftund, då, hådiik mot,naturen,
Han fvår en brottflig ed, af" ingen lycklig fvuren;
Och fåg: om denna fats, att ej den ådle kan
Beröfvas finnets lugn, år mera fkön ån fann?
Dock, om han lyckans flag, för egen del, förlåter,
Hur fkall han vara glad når halfva jorden gråter?
Hur kan han vara lugn, når, hvart hans öga når,
Af mödans fpånning Irölt, och fkumt af forgens tår,
Han brott och villor fer, med dragna fvård förbida
Den ftund, fom kallar dem att jordens lugn beftrida^



58

Han fer dem rafa fram med åfkans djerfva fjåt;
Att ftörta fanningens och dygdens majeftåt.
Ju klarare han fer, ju ädlare han tänker,
Ju redligare gård han åt fitt flågte fkånker,
Defs djupare hans får, defs grymmare hans fall,
Vid dygdens nederlag, vid laftens fegerfkall.
Men helig år hans rått, och når han dygden öfvat»
Och fkordat ondfkans hat, och lyckans vrånghet profvat;
Så kan han lyfta glad, fin tårbeftånkta fyn,
Och fordra ut fin lön, af domarn ofvan fkyn,
Och fråga, i den ftund, han under bördan dignar:
År det på detta fått, hans godhet ofs vålfignar?
År detta då den lott, fom ämnas våra dar,
Af helighetens Gud, barmhertighetens far?
År denna rått en dröm? år dygdens ftrid förgåfves?
Och gäldas ej den fuck, fom under tårar qvåfves?
Och fläcks defs ädla hopp, fom ftjernan ftörtar ner
Och flocknar i fitt fall, och tändes aldrig mer:
Släcks det i dödens ftund, når ömmaft det bör hyllas,
Af honom, fom det tåndt, når fåkraft det bör fyllas?
Ve mig, olycklige! ve lifvets fifta dag!
Min börda år för tung; min fkuldra år för fvag.
Hvart fkall mitt hjerta fly, ur denna djupa öken,
Så mörk af forgens natt, få hemlie aftviflets fpöken!
Jag känner icke mer den fkapare igen,
Som bod mig öfva dygd, fom lofvat hågna den.
Naturen år då grym! grym, likt den mor, fom flåcker
Det fpåda barnets lif, fom fina armar ftråcker
Med tårar kring defs hals, och tyckes fråga ömt:
År detta då det arf, din kårlek åt mig gömt?
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Nej, nej! det fins en Gud, fom den förtryckta hamnar,
Som ingen enda dygd i evig glömfka lemnar,
Som fkall en lycklig dag, uti vålfignadt mått,
Betala den fom led, fom led, och gjorde godt,
Skall hjertats qvåfda fuck med dygdens lag förfona,
Och byta tiftelns krans i palmens glådjekrona,
Skall draga laften fram i allmänt fkådadt ljus,
Ur mörkrets djupa natt, ur glömlkans tjocka grus.
Nej, nej! han år ej grym, han, fom naturen gläder,
Han, fom i feftlig fkrud den minfta blomma kläder.
Vifst gifves det en verld, långt öfver molnens rymd,
Af dygdens öga fedd, för laftens öga fkymd.
Lyft ögat mot den högd, der aftonftjernan blinkar,
Der med odödlig glans fullkomligheten vinkar,
Och gläds! hon vinkar dig till en oandlig verld,
Till fållhet utan fvek, till dygder utan flård.
Ljuf för en tröttad flaf år drycken utaf rankan,
År fkuggans fvala flågt; men ljufvare den tankan
För hvarje dygdens vän i forgens mörka dar:
Jag har min fulla lön i Skaparens förvar!
Men den år mer ån ljuf, och den gör mer ån gläder:
I himmelfkt majeftåt din varelfe hon kläder.
Du år ej mer ett ftoft, fom faller innan kort,
Som föres likt ett löf för dödens anda bort;
Du år en hög Monark, hvars krona icke krosfas,
Om himlar ftörta ner, om jordens grundval losfas!
Den tjufte feglarn lik, fom med förtviilan fåg
Sin död i hvarje blixt, fin graf i hvarje våg,
Och vifste icke hvar, och når han måfte hinna
En klippa, för att der förkrosfas och förfvinna;
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Då frålft, han hånryckt fer, hur fölen dubbelt glad
Förgyller tornets fpels uti hans födfloftad;
Så fkall i dödens natt, den ftund, ditt öga flocknar,
Den ftund, ett evigt moln omkring din panna tjocknar,
Du fe en lycklig vink, från evighetens ftrand,
Af jordens goda Far, och lönen i hans hand;

Välan! ftig fram barbar, att fkymma denna lära,
Att ftörta jordens lugn, att trampa hennes åra!
Tand, tänd en afgrundseld i ditt, och andras bröft;
Lef utan dygdens hopp, dö utan dygdens tröft,
Förbannad på din mull af vilfeförda bröder!
Men fruktlöft år det nit, fom i ditt hjerta glöder.
Så långe denna jord af mennifkor bebos,
Skall denna låra der rättfärdigas och tros?
De vife {kola dö, och deras fkådtorn ramla,
Och desfas ftolta namn i glömfkans midnatt famla,
Men i fyftemers grus blir denna låra qvar,
Likt guldet, ftåmpladt om till vinft för andra dar.
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DEN STILLA DYGDEN.

Otilla dygd jag fjunger till din åra
Du år mifskånd af en ovis tid;
Men jag går, att mina likar låra
Bittert kanna fin förluft dervid.
Stilla dygd! bland dina vänner hylla
Skuggans fkald, från alla anfpråk fkild;
Och kom fjelf, att med din glans förgylla
Taflan der han tecknade din bild.

Hvem har mod, att offra ät fitt flågte
Sitt exempel, följdt men oberömdt?
Unge man! ditt hjerta frågan väckte:
Blifve fvaret i dit hjerta gömdt.
Men du vife! bort med dina frågor:
Hvarför mennifkan i alla dar,
Likfom barnet, hvarken fina plågor,
Eller deras läkedom fördrar.

Ack! få långe dagens rika flamma
Blickar ner, vålfignande vår jord,
Finner hon ofs mennifkor de famma,'
I begrepp blott vifa och i ord;
Syfselfatte att hvarandra plundra,
Eller att bereda eget ve,
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Häftiga att lifvets glans beundra,
Tröga att defs inre värde fe.

Gäck då, hjelte! fvång en blodig glafven,
Strid och fegra, blanda och förfkråck;
Höj din arm med ftolthet öfver hafven,
Och aflågsna verldars häpnad väck.
Bjud din dolk fin heta blodtörft flacka
Uti barmen af en thronrival.
Gå att menfldighetens böner gäcka
Och förläng ett fekel hennes qval.

Men i dödens natt, når fmickret tiger,
Som ditt blinda högmod underhöll;
Når en vålnad opp ur grafven ftiger
Af det offer, för din grymhet föll;
Når han tränger till din bådd, och talar
Håmdens fpråk om oförfonadt blod:
Vittna fjelf, om du ej dyrt betalar
Dina fegrar och ditt öfvermod.

Att vålfignas, år det ingen åra?
Att förbannas, år det ingen blygd?
Bland de lagrar jorden tvangs att håra
Fans då ingen för, en verklig "dygd?
År det ingen tackvård lott, att årfva
Efterdömet af en vis och god?
Det vill mod att ryktets gunft förvårfva
Att förfaka den, vill mera mod!
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Åt hvem tron J då att fofterbygden
Hembår tacken för fitt fann a flor?
Åt den verkfamma, men tyfta dygden?
Åt den fåfängan att fynas flor?
Eller hvad begår er fammanlefnad,
Ej till en och annan högtids glans,
Men till friden, till fin hvardagstrefnad,
Hvad begår hon? Tjusning eller fans?

Du, fom går att lyckans ftoj förfaka
Och att gagna i en bortgömd krets:
O! hvi fkådar du likväl tillbaka
Åt det ftolta tornets gyllne fpets?
Vacklar du i det beflut du fattat,
Att bli glömd men god och vördnadsvård?
Ångrar du, att du för litet fkaltat
At ett ftolt förderf, en präktig flård?

Alla taflor af din bildningsgåfva
Vecklas hop af ödets kalla hand.
Dina ftolta drömmar evigt fofva,
Sträckta långs med glömfkeflodens ftrand.
Blott en enda bild år öfrig vorden
Af din ungdoms härjade förråd:
Tron på dygden, möjlig uppå jorden,
Detta ädla f jålars öfverdåd.

Nå, välan! du all flags flård har prSfvat,
Endaft dygdens flård dig återftår.
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Ingen hjeltemodig bragd du öfvat '

y

Gråtit ingen ädelmodig tår.
Skynda då att denna vålluft njuta,
Denna enda fom år öfrig ån:
Skilj dig ifrån verlden, för att fluta
Spelet med en rol af menfkovån.

Nej, med båfvan hör den inre röften
Af en Lag, hvars fordran aldrig fvek.
Fåfängt föker veklingen den tröften
Att hans lif år blott en flygtig lek,
Fåfängt vill en låttfint verld förvandla
Pligt och dygd, och allt till tidsfördrif:
Nej för. himlen mafte menfkan handla,
För en evighet år hennes lif.

Men förgåfves i den vifes tafla
Lyfer dygdens rena ideal,
Om hon endaft högmod mågtar aflaj
Eller vanmaktskånflans bittra qval.
Fåfängt mennifkan fig hänförd drömmer
Opp till högre andars rena sfär,
Om hon i fin ljufva dvala glömmer
Hvad hon har att förft fullborda hår.

Trädet blomftrar af defs gömda fafter,"
Deras minfkning följs af defs förderf.
Ingen dygd förutan inre krafter,
Inre krafter föda yttre vårf!

Stilla
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Stilla dygd! du år ej forglös dvala
Nej, ditt verktyg år en driftig hand,'
År en röft, fom höjer fig att tala
Så för menlklighet, fom fofterland.

Verka.då, få långe dagen räcker,
För ditt kall, med varmt och vårdigf nit:
Natten kommer, och för evigt ftåcker
Dina framtids planer och din flit.
Ar det fält fom måttes åt din möda
Mindre vidftråckt: fköt det dubbelt väl;
Öka för en eftertid defs gröda,
Nyttans vän, men alldrig vinftens trål.

För din lycka år ditt nöjda finns,
För din åra blir din vandel nog.
Guldets valde, efterverldens minne
Med ett flyktigt fkimmer dig bedrog.
Hvad! blott mörker du i fkuggan finner?
Hvad! defs lugn förgäter du min vån?
Ser blott högdens pragt, dit du ej hinner,
Ej den ftorm, fom hviner öfver den?

O! hur djupt i dalen du må flytta,
uppgår likväl famma klara ljus
Öfver dig, till glädje och till nytta;
Och du bor i famma faders hus.
O! hvar helft din hydda år belägen,
Uppå hvilken bortgömd öde ftrand;
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Löper han dock dit, den flora vågen,
Hvilken leder till ett båttre land.

Nöjd att dina dagar ej förnöta
Utan fyftning till ett värdigt gagn:
Sök ej vårf, dem du ej mågtar lköta;
Nej, låt Phcebus köra fjelf fin vagn.
Låt den vife vid fin lampa vaka
För en efterverld, fom fofver ån;
Och gäck du att hvilans ftund förfaka
För en lidande och bortgömd vån.

Blif ej låg att bland de höga nämnas,
Sälj ej famvetsfriden bort för guld.
Tålamod min vån! — de fkola jemnas,
Allas lotter, uti famma mull.
Var ej främmande med likars öden:
Blif den trycktas vårn, den fvagas ftöd;
Öppna för den fyfslolöfa nöden
Flitens våg till redlighet och bröd.

Styr den trotfige med ditt exempel,
Led den vilfeförda med ditt ljus,
Efterdömlig i den högftes tempel,
Efterdömlig i ditt eget hus.
Alltid färdig att dig evigt fkilja
Ifrån pröfningens och forgens land,
Såg med lugn: fke fkapare din vilja!
Jag förtror mitt öde åt din hand.
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Om jag utan buller njutit lifvet,
Byggt min lycka på en rättvis grund:
O! få låt det lugn, min dag blef gifvet,'
Icke vågras åt min aftonftund.
Dygdens frö jag fökte odla troget;
O! men ftraffa ej min fvaga hand,
Att det hår i ftoftet ej blef moget:
Låt det mogna i ett båttre land.
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TVIFLAN och TRO.

JNej! det år åndtlig tid att bindeln fönderrifva!
Se upp o mennifka! och lås vid dagens ljus:
Af jord du kommen år, till jord du måfte blifva;
Det år din dom, beftyrkt af sexti feklers grus.

Förmår du jåfva den? hvar åro dina fader?
De drömde likfom du, och du fkall dö fom de.
Du intog deras rum, du deras ftoft beträder,
Snart fkall du öka det, och rum åt andra ge.

Så tag då ut den lott, fom dig år ämnad vorden;
Bjud åren i fin flygt att bära dig fin fkatt,
Och gif, når himlen vill, ditt ftoft igen åt jorden,
Din hela varelfe åt Evighetens natt.

Din hela varelfe! _■____. da bleknar och förfkrackes,"
Du fer i detta råd en plundrande barbar,
Hvars arm i nattens ftund emot ditt hjerta ftråckes,"
Och hänförd famlar du din kraft till ditt förfvar.

Du hatar denna tro, dtt alldrig den förlåter:
Det år din fiende för lifvets hela tid;
Du famlar från ditt fall din fpridda ftyrka åter;
Och går, att våga ån en lika blodig ftrid,
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Du bryter våldfamt in i hjertat af det rike,
Der verldarnas Regent en rättvis fpira för,
Gör Gud till en Tyrann och dig till djurets like:
Nej, djuret lyckligt år, det utan ånger dör.

Hvi vill du då, Sofift, i ångeft fånka folken
Med villan af din tro, med fveket af din röft?
Nej, käfta från din barm den lönligt burna dolken,
Och rys att den en dag vands mot ditt eget bröft-

Se desfa kämpars lott, fom likfom du beftredo
Odödlighetens tro på lika gilltig grund;
De fåften, dem de byggt, från fina hallar'fkredo
Och föllo öfver dem, i dödens mörka ftund.

Syftemet, det år fannt, fom tryggade en låra
För jorden mera huld, föll åfven ofta nog;
Men fanningen fteg fram, och hämnade fin åra,
Och denna helga tro ur grufet återtog.

Hvad har bevarat den i trots af alla fkiften?
Hvem tände detta hopp? men fjelft det tände fig.
Står icke ån i dag den dygdige vid griften,
Och ropar öfverljudt: o död! jag trolfar dig!

Ack! borttag detta hopp: och hvad år fedan lifvet?
Ett blandadt fkådefpel för löje och för qval;
Ett lån, fomejbegårdt, blott fom en fkånk dig gifvet,
Dock fordras fkall igen med dubbelt kapital.
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Hvad år den vishets lön? för hvilken du ej tvekar
Att offra nattens fömn, och dagens tidsfördrif,
Hon från din barndom ftal defs glädje och defs lekar,
Och lår dig båttre fe det ufla af ditt lif.

Tag an den lugna blick fom fjålens ftyrka ljuger,
Döm fjelf att du år ftark, och frukta inga jåf;
Gif namn af tålamod åt igeln fom dig fuger,
Och tag i farans ftund din tillflykt till en fåf.

Skrif huru fkönt du vill till ålderdomens åra:
Den år med lugn och allt, en kall, en ftelnad ålf;
Du kan ej bördan fly, du mågtar den ej bara,
Af alla andra glömd, och fviken af dig fjelf.

Gå, odla dessa fält, dem andra fkola fkörda,
Var billig och var god, var öm och kånflofull,
Qvåf hoppets tyftafuck, och hjertats kånfla mörda,
Och tag emot din lön — i trenne fkoflar mull.

O! nej en högre lön åt dig förvarad blifver.
En ftormig aftonftund utaf en mulen dag
År ej den fifta gräns, dig fkaparn förefkrifver,
Och budet: du fkall dö! år ej den högfta lag.

Ej att ett ftoft begår ditt hjerta fkulle ågga!
Nej, regeln för din plikt, han i din tro dig ger;
Din fuck år defs bevis, vill du det vederlägga?
Slit bjertat ur ditt bröft, och var ej menfka mer!
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Du fer en plan i allt, en affigt i det hela,
Och dalens minfta ört år ej förgåfves till:
Skall endaft mennifkan fitt ändamål förfela,
Och år det henne blott, fom ödet gäcka vill?

Oändlig i begår, och gränslös uti pligter,
Med all fin fvaghet ftolt, med all fin ringhet ftor,
Hon fordrar redlighet i lyckans dolda vigter,
Och åt en rättvis hand fitt öde anförtror.

Hon fordrar, att den lön, för hvilken hon förftnåktar,
Skall en gång falla ut vid arbetsklockans flag,
Och hoppas, att den lag, hon hår blott frukta måktar,
Skall bli ett vårdigt vårf lör evighetens dag.

Hvad fkulle denna lag, och desfa ftadgar båta,
Om yrkade få ftrångt, de alldrig fylldes opp?
Nej löfas måfte dock den flutna lifvets gåta
Och fyllas måfte det, odödlighetens hopp.

Och frihet, fållhet, dygd, de oikattbara orden,
Dem ingen mifta vill, dem ingen tyda vet,
De höra till elt fpråk, fom talas fvagt på jorden,
Som båttre talas fkall uti en evighet.

Vid forfkningarnas gräns en jårnmur tanken möter.
Hit kan du, längre ej: få ljuder ödets röft,
Förgåfves deremot fitt hufvud tänkarn ftöter,
Han dignar fanslös ner förutan mod* och tröft.
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Men nyckeln till defs port bårs troget utaf döden,
Och han fkajl leda dig inom den helga rymd,
Der fammanhanget röjs af lifvets mörka öden,
Der Skaparns ftora plan ej längre blifver fkymd»

Förbida denna tid, vålfigna denna låra,
Och famla de bevis, du för defs visshet fanri,
Strid ej mot jordens lugn, förneka ej defs åra
Och år ditt hopp dig kärt, blif ej defs baneman.

Men detta ljufva hopp, om flutligt det bedrager?
Om aftonftjernan fläcks, och tändes alldrig mer?
Och alldrig någon fkymt utaf en morgondager,
Från glädjens högre rymd, emot ditt öga ler?

Om allt hvad hjertat tror, allt hvad förnuftet bjuder
År blott en präktig bild, Sr blott ett nyttigt fvek?
Om helgedomens hvalf af fallka läror ljuder,
Och evighetens natt gör flut på lifvets lek?

Och om förfkrifningen på evigt fålla öden,"
Som, tnfen gånger kyfst, du vid ditt hjerta bår,"
På fin förfallodag, rifs midt i tu af döden,
öch kail&s på din graf att multna med dig der.

Och om den högre hand, hvars aftryck du der föker,
Och hvars fignet derpå du trodde vara fatt,
Med ett förfalfkningsbrott ditt fkuldregifter öker,
Och ftraffar dig derför med undergång och natt?
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Nej — dödlige hör opp att mot din fållhet kriga.
Och gå till grafvarne, att öfvertyga dig:
De kunna gifva dig en lårdom, ty de tiga;
Åg mod att likna dem: flut ©gat till och tig!

Lid, hoppas, och gör godt, hvad öden du ock pröfvar,
Och alldrig mer mot fkyn förgråtna ögon hvålf.
Nej, lönar ingen ann den redlighet du öfvar,
Så fkall i dödens ftund, din dygd fig löna fjelf!

Dock nej du lönar den, du höga Himlafader!
Jag hoppas på din nåd, jag rodnar för mitt knöt
Och plånar ut med gråt.de otackfamma rader,
Dem hjertats ångeft fkref; och faller till din fot.

Du gäckar ej de barn, dem du till lydnad kallar,
Ett heligt allvare din dolda thron omger.
Så tydligt fom det ljus, från öfterns rymder fvallar,
Så tydligt jag din lag, och mina pligter fer.

Hvart helft i tankens rymd vi våra fteg må rikta,
Så komma vi dock fift till dig, o Gud! igen.
Förnuftet trött att fe, och konften trött att dikta
Fly till fin gamla tro, och hvila fig på den.

Defs förfta grund år dold; jag förjer ej deröfver:
Den lades af en hand fom fåkert kände fig;
Jag äger för min dygd mer ljus, ån jag behöfver,
Och för min fållhet nog, i tanken uppå dig!
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Jag vet ej, hvem du år, ej hur du uppenbaras,
Ej hvilken våg till mig din dolda anda fånks:
Det år en hemlighet, hvars upptäckt kanfke fparas
Åt våra barnabarn, och deras dygder fkånks.

Nej, alldrig du åt ofs defs kun{kap velat årna:
Om i en gränslös följd af dagar och af år
Du flyttade min f jål frän ftjerna och till ftjerna
Hon dock i evighet din dolda thron ej når.

Men hvad jag veta bör, har du ej velat dölja:
Du lefver i min f jål, du verkar der, och vill
Att mina gerningar i evighet mig följa;
Ditt våfen år få visft, fom att jag fjelf år till.

År visfare ånnu; och vore jag en bubbla,
Af ödets halmftrå blåft att glindra en minut:
Så fkulle jag dock, trött att forfka och att grubbla,
Uti min fifta fuck bevittna dig till flut.

Men ingen löfer opp det famband, fom år knutit
Emellan mig och dig, för tid och evighet.
Du år min domare, och når din lag jag brutit,
Då vet jag, du år till, med ryslig fåkerhet.

O! följde jag min plikt med redlighet och varma,
Och vore hvad jag bör, och icke hvad jag år:
Du fkulle fom en far dig till mitt hjerta närma;
Jag fkulle finna dig uti din himmel der!
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Snart, fnart, o ftore Gud! fkall tidens förlåt remna,
Och evighetens hvalf fkall öppnas för min f jål,
Och jag fkall fe, att du ej velat öfverlemna
Åt ödets fala gunft, mitt flågte och defs väl.

Ack! jag fkall tacka dig, hvars omforghar bevarat
Den tro, jag af din hand tog, fåfom barn, emot;
Som åt min aftonftund den fållhet åt mig fparat,
Hvars rått jagmången gång förverkat med mitt knöt
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OSKULDENS HÄMD.

.j_N ej, nej, han lefver ån, fom ofkulden förfvarar,
An lefver han, de öfvergifnas vån
I åfkans blixt han hämnas ån,
I fölens ljus fin nåd förklarar.

Hvem år, fom fuckar der, i dyftra bojor HagenJ
I trafor klådd och öfverhöJjd med grus ?

Det år en vis, fom fpridde ljus,
Och fom ej fjelf får {kåda dagen.

Men månne han då år för evigt flängd från ljufet?
Nej, håmdens arm hans fjettrar fplittra .fkall,
Och fkynd-t desfa murars fall,
Men han flå upprått uti grufet.

Och hvilken fer du der förnöjd mot bålet vandra,
Och kysfa glad fin grymma bödels hand?
Det hjelten år, fom frålft fitt land,
Som mördas fjelf, och räddat andra.

Men detta ädla blod fkall det ohåmnadt flöda?
Nej, håmdens Gud fkall ockfa hämna det:
Förtviflan, i tyrannens fjåt,
Skall fnart uti defs hjerta glöda.
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Hvem år fom vaknar der, och vågar helfa dagen
Med håmdens rop från ett förtvifladt bröft?
En fkönhet född till andras tröft,
Men af en nedrig bof bedragen.

Men fkulle hennes tår, ohåmnad kunna ftrömma?,
Nej, fatta mod, betryckte dygdens vån;
Ett öga fins fom märker den,
En f jål fom mins når andra glömma.

Så lefver Han då ån, fom ofkuld fkall förfvarai
Och ljunga håmd emot förtryckarns bröft:
Det ena blifva fkall min tröft,
Det andra fkall min varning vara.
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ÅSKAN.

..JtlLan kommer:han kommer,alt ftraffa en brottslig verld:
Jag hörde hans röft der uppe i molnena fkalla,
Jag fåg en fkymt af ftraffets glånfande fvärd;
Han kommer, håmnarens tolk, att ofs till råkenfkap kalla.

Himmelen klår fig i forg, Jorden fuckar betryckt,
Hafvet hejdar fitt lopp, ftannar förvirradt, och undrar:
Men häftigt, med väg på vag, i brådftörtad flykt,
Rufar det undan den röft, fom i {kyarna dundrar.

Bleknad år Ängens prakt, Akrarne ftörta fig ner,
Grafvens rysliga natt tungt öfver lunderne hvilar,
Foglarnes flamma år lyft, vallhornet lockar ej mer,
Och till herdens tjell hjorden flämtande ilar.

Nu med darrande fjåt, nu med fvidande bröft,
Skyndar en rik tyrann, att fina jerndörrar flänga,
Men innora murarnas hvalf dundrar håmnarens röft,
Och genom reglade lås de krosfande viggarne tränga.

Rysliga Engel! fåg, o fåg: hvem {kall du i dag,
Ner ifrån flottets verld, för den Evige Domaren kalla?
År det den brottsliges fjål? må hånda, det år jag
Söm i min ålders vår för viggen _S_*ail flickande falla.
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O! fkona, fkona blott den fattiges halmtåckta tjell,
O ! flcona, fkona blott, hans täppas blomftrande gröda!
Sen från kfin Herres fält han puftande ftaplat i qvåll,
Låt honom fomna i ro, och glömmafin tryckande möda.

O! flcona denna far till desfa ofkyldiga frnå,
Som tårögde fe på fin mor, för att lyftas i famnen;
O! hvad brott kunna väl de renafle hjertan begå?
De känna ju blott de förfta heliga namnen.

O! .fkona flickans behag, ryck icke blomman bort,
Innan hon njutit till flut den fkona tjufande dagen:
Ack! denna tjufande dag, den år ju få flyktig och kort:
Ån några flunder blott, och vifsnade falla behagen.

O! fkona mig ockfå: ryck ej telningen opp,
Må. hända i mognare är, i mera lyckliga tider,
Glånfar der någon fkörd, fom fyller ett glädjande hopp;
]V-å hända dock, defslöf fkugga åt vandraren fprider.

O l låt mig fylla den ed, jag fvor en döende far,
_A.lt offra en manlig gård åt fofterlandet och dygden,
Låt mig bli lycklig fjelf, och tröfta olyckligas dar,
Och göra mig vård enfuck, af något hjerta i bygden.

O! låt mig glada ån välgörarens hjerta, och £en
LSt mig dö uti frid, och mina gerningar glömmas,
Och i den åldriga jord, fom gömt mina fäders ben,
Låt mitt bräckliga ftoft, och kånflans irringar gömmas.
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TILL MINA BARNDOMS
VÄNNER.

Ar han glömd, er trogna barndoms vån?
Gode gosfar! denna handen fatten:
Lika redlig, räckes hon er ån,
Lika redlig, i den fifta natten!

Delta hjerta mågtar ån att flå
Lika ömt: af tufen hårda fkiften
Mer betryckt, men lika varmt ånd',
Tills det gömmes i den kalla griften.

Redan ågen J en makas famn,
Redan edert knä en ättling vaggar:
Och hvad äger jag? ett f jukligtnamn,
Kännande, fom fvård de minfta taggar?

Brandförfåkrad ren er hydda ftår;
Och hvar år min hydda? hårda öden!
Dock hvad klagan? efter några år,
Skall hon byggas af en vån, ~— af döden.

Byten edra yrkens lugn och tröft,
Mot en aldrig hvilad kånflas fpånning;
Byten barnet vid en makas bröft,
Emot hoppet om en fkådepenning.
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K.ftad långe på ett okåndt haf,
O! hur gerna vinkar jag med handen,
Åt den Jugna hamn, jag öfvergaf,
Åt de ömma vånnerne på flranden!

Minnens J den glada julen ån,
Och vår hvita dragi, vår klara ftjerna,
Då vi gingo kring fom vife mån,
Sjöngo illa, men dock hördes gerna«

Vife hette, vife voro vi,
Räknade få väl don korta tider,
Fålde ej för ftundens fvårmeri,
Årets fkörd, den glada famvetsfriden.

Minnens J den glada fommarns feft,
Hur vi fprungo kapp till blomfterftången j
Och vår ftolthet, når vår goda preft
Log åt danfen och åt fegerfången?

O! den förfta, fom till målet hann,
Ulan ondfka blef af ofs betraktad,
Och den fifla, ej, fom nu, förfvann
Ur vår Cirkel, Liymfad och föraktad.

Minnens J? — jag har dock minnet qvar
Och den fkatten fkall jag ömt bevaka,
Ouit, fom Sorgen uti lord na dar
Gömde afkan af en vån, en maka.
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Sfore Gud! din godhet evig år,
Och di ftunder åro dock få korta,
Som till glädjens njutning du b.Tfcår*
Knappt vi fe dem, och de åro borta!

Men en glng, nar tidens ftröminar flytt
Bort till d3 oåndeliga hafven,
Och ditt varde kallar ofs på nytt
Till ett lif, utur den mörka grafven:

Skola då, på evighetens ftranrt,
Barndoms vänner återfe hvarandra,
Och med ädla fteg, och hand i hand,
Till det alldrig nådda målet vandra?

Skall då jag återfe den dal,
Der jag lekte bort den glada våren?
Skall jag fe den utan hjertats qval,
Och med ögat, icke fkymdt af tåren?

Enda vån på jorden, glada hopp,
Du de forgsnas alldrig flåekta ftjerna l
Tindra klar mot öknen af mitt lopp,
Tjus milt hjerta, och bedrag det gerna!
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EN TANKE PÅ MIN EGEN GRAF.

JOL^r år min graf, hvar år det mörka tjellet,
Der jag fkall enfam bo ?

Månn någon gång jag fkådat detta ftållet,
Och trampat det i ra?

Ack nej ! Kanfke min trånga ftig fkall ledas
Till någon okänd ftrand,

Och der min bådd, min fifta bådd tillredas
af någon okänd hand;

Der ingen vån fkall ftanna vid min fida,
Och lindra ångrens får,

Och under bön det fifta flag förbida,
Som detta hjerta flår.

Och fkingra ömt det tvifvelsmål, fom fkymmer
En lyckligare verld;

Och ta emot mitt ömmafte bekymmer.
Min fifta afflcedsgård.

Till Er, hvars hand min förfta vandring ftödde
På dygdens fvåra ftig,

Till er, hvars fjål vid mina affteg blödde,
Otackad utaf mig.
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Dock likagodt! hvar himlen helft må årna
Min ringa hyddas fall:

Jag vet dock vifst att hoppets milda ftjerna
Der åfven lyfu fkall.

Jag vet dock vifst, att jag år lika nära
Dig, menfldighetens Far,

Och att du {kall en ftilla fred befkåra
Åt mina fifta dar.

En minnesvård! den förjer jag ej öfver,
Den må förtjenften få!

Till grafvens lugn jag ingen värd behöfver,
Och multnar nog åndå.

Men fins blott en af mina många vänner,
Hvars ömhet jag var vård,

Som fett mitt fall, och mina ftrider känner
Se der min efterverld!

Om någon dag den lycka han begråter,
Som kanfke var för hård,

Om någon dag mitt namn han kallar åter:
Då har jag minnesvård!

Så tag då, Jord, tag hulda Mor tillbaka,
Och göm uti din famn

Den adla fkatt, du gaf mig att bevaka:
Min afka och mitt namn.
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Förvara dem, till defs hon hörs, den rollen
Som döda väcka kan:

Ljuf år den tron: förträfflig år den tröften ,

Och derför år hon fann.
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DET ÅLDRIGA TEMPLET.

yje! hur det ftolt fin åldriga krona bår,
Och fin resliga kropp långt öfver hyddorna höjer!
Likt i fitt harnelk klådd den hotande Jätten der,
I barnens glådtiga ring, den? han fkråmt och förnöjer.

Och med famma högtidliga ftåt, fom i dag
Det för tufende år, fpiran mot molnena ftråckte ,

Hejdade vandrarens gång med famma dyftra behag,
Och i Bardernas bröft heliga rörelfer väckte.

Men vifa fram någon arm, men kalla fram något namn
Af dem, fom ur klippans fköt brutit defs eviga grunder:
O! de hvila tyft i den långfamma nattens famn,
Sen de flåpat bort den flyktiga dagens flunder!

Jordens vördade kung, Mennifka! yfs icke mer
Af din ftyrka och rang, då du Templet betraktar,
Mera flyktig ån fand, mera förgänglig ån ler,
Och det år du likväl, fom grafvens konung föraktar!

Hvarpå grundas ditt hopp att i en fållare verld
Din ädla varelfe £kall i evigt ftigande grader,
Njuta den glädje och frid, dig hår ej blifvit befkård,
Nalkas i renad dygd de heliga englaruas fader?
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Jo, på faftare grund, ån templets resliga kropp,
Icke rubbad ännu af ftormande feklers öden,
Ja, på faftare grund hvilar ditt tjufande hopp:
Ty Gud år evig, och icke döden!

Så, för tufende år, fkallade Lårarens röft,
Så, ån i dag från hans mun hon bland grafvarna {kallar
Och bjuder glädje och lugn, i de dödligas bröft,
Och denv från ftoftets verld till himlarna kallar.

Hvilken tråder ej rörd inom Templets heliga rymd?
Ack! desfaVnörka hvalf, desfa hotande fåften,
Af desfa år fördomen ftödd, afdem år fanningen fkymd,
Och desfa mörka chor åro villornas åldriga nåften*

Brottsligt år detta tal: Yngling! fag icke få!
Hår bor en Gud fom hör din hvifkande tunga,
Nej, denna tanke år grym: Yngling! tänk icke få,
Håmnarens ögnakaft genom fjålarne ljunga.

Hör ifrån Lårarens mun det hcgfta våfendets röft,
Hans,fomfrån föderns fält ger genljud motfjelliga norden
"Jagbor öfver ftjernorsrymd, jagbori den dygdigesbröft-'
."Jag åger himlen till Thron, till fotapall jorden.

"Den, hvars väldiga hand utftrör millioner behag,
"Åt fölen fin ftolta gång, åt matken rörelfe gifver,
"Åt mennifkan, fållhet och dygd: — det år jag,
"Jag fom varit, fom år, fom i evighet blifver.
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"Och detta rysliga moln, fom höljer fommarens dag
"Som blixt, och knall på knall, kring rymderna fkickar,
"Och andas fafor och död: ockf å delta år jag,

"Mitt vredgade hjertas röft, mitt mulnade ögas blickar.

''Q! du fom fökte opp den lidandes bortgömda ftig:
"Hvarje tröftande fkårf, hvarje låfkande bägare vatten,
*Alt det goda du gjort, det har du gjort mig,
"O! kom i min öppnade faran, och mottag den himr

melfka fkatten.

"Men du, fom för uslingens nöd tillflöt din ifiga hand,
"Slöt din nedriga fjål fom bergets rysliga klyfta,
"Som gaf ej den hungrigemat, ej flåckte den törftande»

brand
"Och hörde med innerligro de vårnlöfa Enkorne fnyfta.

"Gå, gå, förlorade, bort! gå bort ifrån mig
"Till ångrens eviga eld,fom bränner och aldrig föröder.
"Du kände ej dygdens bud: och fållheten känner ej dig;
f'Du kände ej verldensGud, och ej dinalidande bröder".

Och nu denna mäktiga röft genombröt desfa hvalf,
Och fåfängt laftens flaf fitt brottsliga öra flängde.
Hon for med ftormarnas kraft: hans brottsliga hjer-

ta fkalf;
Men likt en fommarflåkthon fig till den dygdig© trängde.
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Då gick den girige bort, och fvor i fin upprörda fjål,
Att icke famla på fig den Eviges hämnande domar,
Att icke fal ja bort fitt hjertas eviga väl
För ett glittrande ftoft, for vanfkliga rikedomar.

Då fann högmodets trål, alt värdiga tånkefätt
Och ingen stjernas glans blef årans fannfkyldiga

{tempel,
Att det år lågt och grymt att trampa mennilkors rått,
Och fordra derför till lon offer. rökverk och tempel.

Då fåg glad mot fkyn den tryckte ofkuldens vån,
Han, hvars klagande röft, fä ofta af tårar förqvåfves:
Rättfärdige, nådige Gud! du lefver, du lefver då ån,
Och denna tår, han rinner icke förgåfves.

Se der detta heliga rum, där Chriftnas andäktiga
bröft

Högtidligt flcatta en gård åt fin ftiftares ålflcade minne'
I frid håmte dygden kraft, i frid håmte forgen tröft,
Och håmdens rysliga moln i varma tårar förrinne:

Se, hur de gl derifrån, hvar en till filt trefliga bo
Och minnas de löften, de fatt, och minnas de eder,

de fvurit,
Och hjertat kånflofullt, och tjuft af fin lefvande tro,
JVåJfigaar det _|val, det led, vålfignar de bördor del-

burit
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O! en gäng dckfå jag, öppnad fåg himmelen,"
Och fick vid altarets fot, defs eviga fållheter fmaka.'
Heliga dyrbara ftund, kommer du aldrig igen?
O! kom en gång till mig vid dödens läger tillbaka!

Ja, desfa grafVars prakt, den fager ockfå till mig;
Se hår de rikas ftåt, fe hår de mågtigas åra!
Vinn ett ådelt namn, trampa förtjenftens ftig
Och din graf fkall en gång, prunkande prydnader

bära.

Nej, åt mig fager den: vanlkligt år lifvets lopp:
Men {kulle ock flormen i dag Templets grunda-

valar losfa,
Och föll defs masfa på mig: den {kulle ej krossa

mitt hopp,
Den fkulle ej den Högftes förfåkringar krofsa!

Ja, heligt år detta rum: fkone åfkan defs fpets,
Förgylle domdagens fol defs åldriga vördiga fpira!
Och måtte mitt flågte der med fina villor tillfreds
Till åldrarnas fenafte qvåll heliga högtider fira!

O! J fora födens i kommande feklers famn:
Månne J der med en lika innerlig tjusning
Våckens till dyrkan af famma heliga namn
Vid de höga orgors högtidliga fusning!
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Eller fkåden J tillbaka åt åldrarnas natt,
Med väpnad blick af det renade ljufet,
Och len åt ofs, fom för fanningens enkla fkatt
Dyrkat få ömt det präktigt glittrande grufet?

O! förfmåden ej var ömma ofkyldiga tro:
Veten, den födde i hjertat glädjen och dygden.
Låten vårt multnade ftoft få hvila i oftörd ro,
Och detta Tempel ftå till evig prydnad för bygden.

O! då höljes vår kropp af jordens tårande mull,
Och vårt namn af tufende feklers nätter,
De högas anor och de rikas guld,
De förtrycktas gråt och de mågtigas oförrätter.

O! mina Fäders Gud! O mina fäders Gud!
År du ej jordens Gud och Gud för tufende verldat?
Hvad jag i Templet hört, år det ej dina bud?
Och hör ej du den fuck, mitt tackfamma hjerta gårdar?

Eller år dygden en dröm? och Religionen ett fvek?
Och detta tempel bygdt af våra Fäder förgåfves
Och vår tro en zirat? och vår Gudstjenft en lek?
O! mitt öga gråter, min fvaga ftåmma förqvåfves,



95

EN SUCK FRÅN ALTARET.

JL/u! hvars blod för menfkligheten runnit,
Se defs tårar rinnande för dig.
Du! fom millioners dyrkan vunnit,
O! förfmå dock ej en fuck af mig.

Ockfå jag har offrat åt ditt minne
Kånflans förftling i min ålders vår;
Ockfå jag når vintrens dag år inne
Skall dig offra mangen kånflig tår.

Dock, du fordrar icke lof och tårar,
Nej, du åfkar våra dygder blott:
Ack! de gråta , fvårmeriets dårar,
Som förneka dig med fina brott!

Du! fom gaf förlåtelfe åt alla,
Bad för dina bödlars famvetsro,
O förlåt de ftaplande fom falla;
O förlåt en ynglings fvaga tro.

O förlåt migtvifletsmörka ftunder,
O förlåt en flyktig ungdomstid,
Då jag fÖkte Religionens grunder
Och förgät att vara klok dervid,
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Men förgät jag hennes helga lagar;
Blef jag döf för deras ömma röft:
Hölje åfkmoln mina fommar dagar,
Hårje flormen fkörden af min höft.

Dig den ftörfte Man, fom jorden burit;
Dig vid Altaret jag fvår igen
Samma ed, mitt hjerta fordom fvuritj
O! men låt mig båttre hålla den.

Låt mig alldrig utan kånfla låfa
Hvad du lidit, lidit ock för mig:
Låt min harm för dina bödlar gåfa,
Och min kårlek låga upp för dig.

Och låt den mitt hjerta ömt beveka
Att bli evigt trogen ditt befäl,
Att ej brottsligt med en fanning leka,
Som år helig för mitt flågtes val.

Sköna fackla, tänd af himlaljufet,
Adla, dyrkansvårda Religion!
Lyft af dig, den dygdige från grufet
Skådar hånryckt opp till Skaparns thron

Lys mig, lys mig genom lifvets öcken,
Till odödlighetens ljufa ftrand.
Vis en fkymt, i fifta nattens töcken,
Utaf himiadagens morgonrand.



BLANDADE STYCKEN;

DE FLESTA FÖRFATTADE AF TILL*

FÅLLIG ANLEDNING.





BLYGSAMHETEN.

ötor år floden, der han dånar,
Och förkunnar, hvem han år.
Det år fant, att han förvånar;
Men jag trifves icke der:
Jäg den lugna backen föker,
Som i tyfthet far förbi,
Och fin gång i öknen kröker,
För att glömd och omårkt bli.

Yngling! ibland vettenfkaper
Pryde åfven den vår fjål,
Att befitta egenfltaper,
Och att tålas likaväl:
Blomman vifsnar, lagren bleknar,
Men det törne, hatet får,
Detta törne icke veknar,
Utan fmårtor, utan tår.

Slå ner ögat, blygfamt blicka,
Stjernan blickar fåfom du;
Rodna, rodna, fköna flicka,
Sjelfva himlen rodnar ju.
Låt de andra vara granna,
Låt dem tömma konftens glans
Du! blott flata kring din panna
Blygfamhetens enkla krans.
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Jordens ådle, jordens vife,
I fom tänkt, och verkat ftort,
Vi beundre, vi beprife
Allt hvad edra fnillen gjort;.
Men ett pris af högre värde
Dig, Sokrat, vi ville ge,
Du fom ofs den vishet lärde,
Att vår egen blindhet fe.

Hvem år född att vinna åra,
Hvem år vård att vinna den,
Om ej han, fom den kan bära,
Om ej blygfamhetens vån:
Som ju högre han år vorden,
Vet fig fånka defto mer:
Såfom fåftet under jorden,
Under böljan fjunker ner.

Intet offer honom dårar,
Intet offer han förf mår,
Men då fmickrarn honom fårar.
Vet han gömma fina får.
Alldrig, der han blomman röjer,
Går han kånflolös förbi.
Nej! han tjufes, och han dröjer,
Men dock alldrig fom ett bi.

Lård af egna hårda öden
Att behjerta andras nöd,
Smyger han lörtjuft åt nöden

ICO
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Mången gång fitt enda bröd:
Likt den Iky, fom fjelf förfvinner
För alt främja andras fkörd,
Och i nattens ftund förrinner
Alldrig fedd, och alldrig hörd.

Om han några dygder öfvat,
Han ej heller glömma {kall
Alla freftelfer han pröfvat,
Alla vådeliga fall:
Kallande i minnet åter
Hvad han tänkt, och hvad han gjort,
Han med blygfam forg begråter
Allt hvad fmickrarn kallat ftort.

O! hvad har jag gjort i verlden,
Som förtjenar Skaparns nåd?
År en kånfla född af flården,
År ett lyckligt klokhetsråd,
År det dygd, fom fkulle gillas
Inför helighetens Gud?
Kan hans öga då förvillas?
Får jag fkåmta med hans bud?

Om det förfta ax af våren,
I en följd af glada år,
Alltid fynes på den fåren,
Som hans egen hand befar,
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Vittnar han: de växte alla
Genom Skaparns milda hägn,
Sjelf förmådde jag ej kalla
Ifrån flcyn en droppe regn.

Om ifrån den glada kulle,
Dit han vågat klifva opp,
Han till öknen jagas fkulle,
Gråtande ett ålfkadt hopp;
Låter han ej klyftan veta
Kanfke väl förtjenta qval,
Låter han blott vänner leta
Törnens gångftig till hans dal.

Och om fkymten af en lager,
Åfven åt hans hjesfa räckt,
Allt för fnart det hopp bedrager,
Som blef lika flyktigt väckt,
Slår han ej i f åvilk yra
Bitterhetens hefa larm,
Gömmer han fin ringa lyra,
Väl med forg, men utan harm.

Vishetens förnåmfta låra,
Vettets heligafte bud,
Sanna fnillens förfta åra,
Adla hjertans högtidsfkrud:
Kärnan af den fanna ftyrkan,
Svaghetens förnåmfta tröft:



Tag emot mitt flågtes dyrkan,
Åg ett tempel i hvart bröft!

Alla dygders ädla krona,
Dyrkansvårda blygfamhet!
Lår en yngling, att förfona
Fordna kånflors brottflighet:
Gif ditt alfvar åt hans ånger,
Gör hans glädje mera vis
Blif behaget i hans fånger,
Wräs mål, och deras pris.

io3
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MINNET och HOPPET.
i-iifvets visfa mål år döden:

Vågen genom öknar bår,
Men miljoner likar der

Dela med ofs famma öden;
Och i {kuggan af oliver

Tvenne källor runnit opp,"
Forntids minne, framtids hopp,

Hvilkas bölja ftyrka gifver.

Minnet fkånker ofkuld åter
Åt den rörda ynglingen

t Paradifet öppnas ån,
Ingen bitter tår han gråter.
Hoppet låter honom fmaka

Lyckan af en ftundad tid:
Stadgad dygd, och famvets frid,

Egen hydda, och en maka.

Minnet lifvar mannens nöjen:
Han blir yngling au en gång,
Delar glädjens fria fång,

Delar fkåmtets yra löjen.
Hoppet låter honom fkörda

Frukten uli lifvets höft,
Skörda åra, fkörda tröft

Af de barn, fom honom vörda.
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Minnet af förflutna tider
Tröftar gubbens gamla år,
Skuggar ån hans filfverhår,

Rodnad ån på kinden fprider.
Hoppet vid hans dödsbädd vakar,

Öppnar dagens förlät ån,
Öppnar fjelfva himmelen,

Då han bojan från fig fkakar.

Bröder! kommen att mig följa
Till de glada källors rand:
Öfom blott med varfam hand

Grumlom icke deras bölja.
Måtte minnet återgifva

Endaft fordna dygders lott;
Till att göra mera godt

Hoppet våra krafter lifva.
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ENKANS WISA.

-E^afam i min låga koja
Lefver jag förnöjd åndå;
F^ft omkring min fpinnrock ftoja
Många faderlöfa fmå:

Fall ån faderlöfa fmå
Rundt omkring min fpinnrock ftoja,
År mitt hjerta lugnt ändå.

Han, fom vakar för ofs alla,
Han, de faderlöfas Far,
Ånglaflcaran {kall befalla
Att befkydda deras dar:

Att befkydda deras dar
Skall han Englarne befalla,
Han, de faderlöfas Far!

Denna ljufva tanken tröftar:
Ockfå jag har varit fåll!
Hon bekymret öfverröftar
Mången ledfam vinterqvålt:

Mången ledfam vinterqvåll,
Denna ljufva tanken tröftar:
Ockfå jag har varit fåll!
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Och vi rake ån hvarandra
I ett £*§.llt och okåndt land:
Der de ömma makar vandra
Oupplösligt, hand i hand:

Oupplösligt hand i hand
Skola ömma makar vandra
På odödlighetens ftrand.
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DEN HÖGTIDLIGA
FÖRLOFNINGEN.

J_N ättens ftjernor uppå fåftet glimma,
Månen lyfer fkön och kånflofull.

Emma går att helga denna timma
At en evigt faknad faders mull»

Unga Selim delar hennes öden:
Ockfå han i fina unga dar

Såg den grymma, kånflolöfa döden
Rycka bort en öm och åhkad far.

Ockfå han befökte kyrkogården,
Vägrande åt ögat mången blund,

För att der, på dyftra minnesvården
Skänka h jertat mången dyrbar ftund.

Långe närde han en adel låga,
Tänd af Emma, i ett kånfligt bröft,

Men han yppar ej fin tyfta plåga,
Rådd att mifta hoppets enda tröft.

Dock hvad dröjer du att dig förklara?
Sammandrag ej molnet, ömma vän:

Skynda att ditt hjerta uppenbara.
Medan hennes hjerta brinner ån»
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Selim fkyndar till den fkona Emma,
Fattar hennes tårbeftånkta hand,

Tolkar med en fvag och bruten flamma
Kånflans outflåckeliga brand.

Emma! Emma! du en far begråter,
O! begråt ock fnart ett annat namn,

Som, kanfke, du ville kalla åter,
Någon aftonftund ur grafvens famn.

Emma! Emma! ögat föll i talet,
Och det har få vackra uttryck, det:

Kånflans låga — och det ömma qvalet.
Ögat, ögat kan befkriiva det.

År då döden blott den lön, han föker ?

Frågar Emma, fattande hans hand:
O! få vet, att han mitt hopp föröker

Att vi råkas i ett annat land.

O förftår jag dig, min ömma Emma t
Frågade den rörde ynglingen.

O förftår jag dig, min ömma Emma?
Frågar han förvirrad om igen.

"Du förftår mig"—och den öma handen
Tydde hennes tånkefStt få vål:

"Du förftår mig"— och den ömabranden
Flög elektrifkt uti gosfen, fjål
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Nå! få vittna, höge Himlafader
Och du Fader, fom i ftoftet göms,

Vittnen, vittnen Himlens myriader!
Om i verlden denna ftunden glöms.

Och de fvuro trohet åt hvarandra
Der vid grafvens nattbetåckta rand:

Och de gingo fen, att tjufte vandra
Genom lifvets bana, hand i hand.

Ofta, ofta från det lugna tjellet
De till kyrkogården lk}*nda fig.

Emma! Emma! mins du detta ftållet?
O min Selim! kan jag glömma dig?

Han fom teknar desfa matta dragen,
Söker likfom Selim någon vån;

Gäckad nog i verlden och bedragen,
Han bland grafvar gått att föka den.

O! min Emma! knytom våra öden!
Jag befvår dig vid din faders mull!

Och jag fvår att ålfka dig i döden,
O! jag fvår det: vid min faders mull.
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VID LILLA LUDVIGS GRAF.

J___illa ålfkling! hos en mor och far,
''Lemna jorden, plågans mörka boning;
"Vi ha fett din framtids forgedar,
."Och hos Gud utverkat din förfkoning.

Så till Ludvig lydde englars Chor,
Och han räckte fina fpåda händer,
Gick ifrån en tröftlös far och mor,
Och for bort till lyckligare länder.

"Goda Mamma! fade han, och log,
''Tack för vården i ditt hulda fköte,
"En gång fkall ditt lilla barn, fom dog,
"Som en engel, flyga till ditt möte.

" Det fkall börja himlen i din fjål,
"Det fkall tackfamt, det fkall evigt gälda
"Dina vakor för defs framtids vål,
"Dina tårar, på defs afka fällda.

Han år borta, han år redan der
Hos de englar, fom de fmå bevara;
Han år frålft; han god och lycklig år,
Och i evighet {kall han ddt vara.
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ORD
TILL EN FINSK MELODI.

JHynfam går jag törnens ftig,
Glömd af alla vänner,
Glädjen var ej gjord för mig,
Sorgen blott mig känner.
Sljernan log
En flyktig timma,
Men hon dog
I nattens dimma:
Glädjen var ej gjord för mig,
Sorgen blott mig känner.

AHmagt! du ju lofvat har
Skydd åt dem, dig dyrka;
Gif en värnlös dygd förfvar,
Gif den fvaga flyrka:
Gif mig mod,
Den ftund jag ftrider,
Tålamod,
Den ftund jag lider
Alhnagt! du ju lofvat har,
Att ge dygden flyrka.

Vånfkap! kom att ur mitt bröft
Utan grymhet rycka
Taflan af min lefnads höft,
Taflan af defs lycka!

Läk
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Låk det får,
Din klokhet rifver,'
Med den tår,
Din ömhet gifver:
Vånfkap! du år forgens tröft,'
Du år glädjens lycka!
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IDYLL;

Herden.

Okogsgud! unna mig, att finna
Någon ömmare herdinna,
Som ej flyr mig, når jag nalkas,.
Att i famma fkugga fvalkas,
Som fin hjord ej från mig lockar;
Når jag löf åt henne plockar,
Som fin hand ej från mig rycker
Når min ömhet henne trycker.

Herdinnan.

Skogsgud! unna en herdinna,
Att en trogen herde finna!
Som ej glad på fältet fpritter,
Når hon tårögd hemma filter,
Som ej tjuft fig kranfar knyter
Af de blommor, hon ej bryter,
Som ej hånryckt flöjten fpelar,
Faflån hennes famljud felar.

Skogsguden.

O! hvi flyn J få hvarandra,
Födde att tillfamman vandra?
Delen ömt hvarandras öden,
Delen troget fjelfva döden:
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Dygden {kall er glädje fkydda,
Glädjen edra rätter krydda;
Sorgen fkall ej hitta ftållet,
Der er ömhet refte tjellet.
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SOMMARNATTEN.

J_N attliga {lunden
Sånkes mot lunden,
Blomman år redan af daggperlan kyfst;
Afpen och linden
Sofva med vinden
Allt år få lent och få ljuft och få lyft.

Ädle! fom vakar,
Och fom förfakar
Hvilan för andra, kom fkåda din lön;
Dagen var mulen,
Stormig och kulen,
Midnattens timma år härlig och {kön.

Lyckliga ftunder!
Njutna i lunder,
Hvilka den enfamma midnatten prydt:
Muntre ert minne
Ofta mitt finne;
Till defs en fommar mig gläder på nytt
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AFSKED af RUNSALA.

TTJO arvål du ångd: jag önlkat tufen gånger
Att fefva i ditt lugn, att i din fkugga dö,
Förutan namn, men ockfå utan ånger,
Begråten blott af någon landtlig mö.

O! når jag trött, vid ftadens kårfva lekar
Med yra fprång befteg din lugna ftrand:
O hur förtjuft! jag fåg de ftolta ekar»
Hvart för man mig? Ack! till de fållas land-

Jag trodde förr: bekymret fkall mig följa,
Likt bojans tyngd den ufle flafvens fjåt;
Men pris fke dig, du Auras goda bölja,
Som fört mig hit och fom fördrånkte det.

O! når jag fåg den milda fölens tärnor
På böljans fal i oupphörlig dans,
Med blicken glad,fom den hos nattensftjernor,"
Och hyn få hvit, fom deras drottnings glans j

O! når jag fåg de ftolta flupar kalla
Hvaran till ftrids, vid flöjters glada klang
Hvars återljud från lunden hördes {kalla:
O! hur förtjuft jagner till ftranden fprang.
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O! når jag fåg den dyftra midnattsftunden,
Som tårögd fönk ifrån den mörka fkyn,
Och fpridde forg omkring den tyfta lunden ;

O! hvad jag njöt vid denna ömma fyn!

O! huru flont, att glädjas med naturen,
Att utan afurul vara verkligt fåll!
Och {känt ockfå, vid ftilla aftonlkuren,
Att gråta ömt i fönftret af fitt tjåll — l

Ja det år fant, mitt hjerta kan ej Ikrymta:
Vifst fatt jag der bekymrad mången gång;
Jag fag åndå det mörka Tornet Ikymta,
Jag hörde ju de dyftra klockors fång.

Hvar fins den grans, dit qvalet icke hinner?
För molnen fri, fåg du en fommardag?
Men! o hur fkönt det varma regnet rinner
Och molnet har fitt rysliga behag!

Hvi fanns ej hår en ufling, hvilken ftödde
Mot kryckans knopp en fvag och darrig ärra
En ikon Sophi hvars ömma hjerta blödde,
Hvars öga gret emot en vågig barm.

Hvi fick jag ej beklaga hennes öden?
Hvi fick jag ej begråta hennes qval?
O! då hon fuckat: döden! endaft döden!
Hvi blef jag ej hans lycklige rival?
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Men klockan flår: fnart år den ftunden inne
Som kallar mig från dina nöjen bort.
Farväl! men vet: jag har ett tackfamt minne,
Och det år ej, fom glädjens ftunder, kort.

Du milda fol, fom omfar jorderingen
Från Nubiens fält till Lapplands kulna fjell»
Likt landets far! du gömmer dig för ingen-
O helfa mig från Bunfala hvar qvåll.
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GUBBEN till UNGDOMEN.

N- å! nå! unga Flicka! det ftundar en dag,
Den ftundar för dig fom för alla,
Då hårjaren fkonar blott fjålens behag,
Då blommorna vifsna och falla,
Då desfe fom räknat qvadrillernas tal,
Och fkådat få fnedt på hvar lycklig rival.
Och brunnit af ömhet, och fmultit i qval,
Bli fnögubbar, bleka och kalla.

Så flygen då, ynglingar, flygen omkring,
Och dyrken hvar leende tårna,
Och fluten kring henne en lyfandering,
En ring fom kan anftå en ftjerna.
Men himmelen mörknar och ftjernan går ner j

Och tändes ej ä.ter: hvad tröftar då mer
För alla de vakor, hon koftade er
Och J henne fkånkte få gerna.

Vårt lif år en lek, och den leken ej lång:
Så jolras af nöjenas dårar;
Men narri blir alfvare af mången gång,
Och rofeii, man leker med, — fårar.
Ve! honom fom vishetens råd har förfmått,
Och offrat fin ungdom åt nöjena blott,
Ej tänkt något ädelt, ej gjort något godt:
Han flular vifst leken med tårar.
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MITT TYCKE.

AjLvem fkulle för en framtid förja,
Hvars förlåt han ej öppna får?
Tids nog! att med vår klagan börja
Når ödet flår.
Så långe kölden ej gör fkada,
Och medan molnet har fördrag,
Bör man förfamla i fin lada:
Så tycker jag.

Jag håller för, att man år pligtig,
Att i det långfta vara ung;
Ty icke år man altid vigtig ,

Faft man år tung.
Om du år varfam att befluta,
Om du år man Guds långa dag,
Kan du, fom barn, din afton njuta:
Så tycker jag.

Sokrat drack gift, men defsförinnan
Drack han fitt vin, få vål fom vi;
Och fe'n han låst, gick han till qvinnan,
Till Aspasi-
Föraktlig år den vishetslåra,
Som blott gör fula anletsdrag,
Nej glädjen år den vifes åra:
Så tycker jag.
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BARNSLIGHETEN.

-l-tilla Clara, förebrå ej mig,
Alt jag år få barnslig, Lilla Clara!
År jag barn, få liknar jag ju dig:
Bör jag blygas då att barnslig vara?

Huru bod han, menfldighetens vån?
Aldrig går hans lårdom ur mitt minne.
Såfom barn kom du i himmelen,
Eller var du aldrig ån derinne.

Lilla engel, råck din hand åt mig,
Led mig in i barnens himmel åter:
Då defs portar låtas upp för dig,
Glöm ej den, fom utanföre gråter.

Gif mig åter min förfvunna vår,
Och defs blommor, och defs lekar, Clara!
Unna mig att vara tretton år,
Unna mig fom du att lycklig vara.

Danfa glad emot din fommardag!
Tag mig med dig, Clara, in i ringen^
Goda, bila, bland de fmå mig tag,
Eller ockfå danfar jag med ingen.



Göm ock denna lilla barnslighet!
Må vi glädjas, må vi leka, Clara.
Jag fkall låtsa vara din poet, '
Och du fkall min fånggudinna vara.;
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TRÖSTEN.

JtjLvi förjer jag? hans blickar falla
Ockfå till min bortgömda ftig.
Om han med godhet vårdar alla,
Visft vårdar han då åfven mig.

Den fuck, mitt bröft mot himlen fånder,
I molnets bäddar icke dör,
Från Skaparns thron den återvänder,
Och glädjen till mitt hjerta för.

Hvi har jag glömt den fifta röften
Utaf en far, fom ej år mer:
Den fåkrafte den båfta tröften
År den, fom du åt andra ger.
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OSKULDEN.

___J_ck! du vet ej, goda Flicka,
Huru afundsvård du år:
Englar på din oikuld blicka
Speglande fin egen der.

Lika lugn, fom fvanen limmar
Från ftrand till ftrand i fitt fund,
Du lemnar de flyende timmar,
Och möter hvar kommande ftund.

Ja, tag ut din rått af tiden,
Eljeft ftjål han undan den;
Snart år blommans ftund förliden,
Och blott tornet flår igen.

Snart hon bryts, den långa kedeot
Af vånner utan all flård;
Snart {kils du från barndommens Eden,
Och tråder i mödornas verld,-

Bads dock ej, att himlen nekar
Sållheten åt dina dar:
Sen du lemnat vårens lekar,
Ar din glada fommar qvar;

Och faft denne fnart förflyter,
Blir ej din olkuld lörflörd:
Hon blott fina blommor förbyter
I dygdernas mognade {körd.
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EN BLICK mot FRAM-
TIDEN.

|T
"vart-^eB* mm Nanny, fom vi tage^
Ofs närmare till grafven för;
Men tung blir vågen, om vi klage;
Nöjdt finne honom treflig gör.

Låt ofs med glada blickar ftanna
Mot rymden af förfvunna år;
Låt ofs med ftyrka ofs bemanna,'
Att gå den våg ofs återftår.

Låt ofs med lifligt minne dröja
Vid hvarje utfigt fom var {kön;
Och tackfamt våra hjertan höja
Till den, fom hörde deras bön.

Låt ofs med låttadt finne glömma
Hvart intryck af de mörka dar,
Och för vår framtid endaft gömma
Den lårdom, fom ofs nyttig var.

De lårde ofs att varfamt vandra
Den våg, fom vi ej pröfvat ån,
Att räcka handen åt hvarandra,
Och dubbelt troget hålla den.
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Om folfkensdar vår framtid hugna;
Så glådjoms utan öfvermod! •-

Men bli de mulna, varom lugna;
Och fökom vännen — Tålamod!

Alt går dook vål, blott vi förvara
Den ljufva famvetsfridens tröft,
Och lefva få, att vi bcfpara
Ockfå en glädje åt vår höft.



BORTRE-SAN.'

V_/m jag far bort, få gråter du,"
Och Gud din ömhet vedergåller;
Men jag år qvar hos dig ännu,
Och tackfamhetens tårar faller.

Om jag far bort en fård få lång;
Så lång, att jag ej kommer åter:
Så vet jag vifst att mången gång
Du faknar mig och mig begråter.

Så vet jag, att du unnar mig
Den ljufva tröft, den himlahugnad9

Att ftundom blicka ner på dig,
Och åter fe dig glad och lugnad.

Om du far bort, få gråter jag;;
Men inånga ftunder jag ej gråter:
Jag refer efter, famma dag,
Och hinner dig, och glades åter.

Den
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DEN FÖRSTA MAJ.
Till Sophi.

V ålkommen, glada vår! vi redan ledsna blefvo;
Och trodde, att du glömt, hur god du alltid var:
Vi fkrefvo bref på bref, vi bara ömhet fkrefvo,

Och fingo fnö till fvar.

Men åndtlig år du hår. Din andedrågt jag känner;
Den fmyger ljuf och tyft med helfan till min barm,
Med glädjen till min fjål: för dubbelt glada vänner

Du gör mig dubbelt varm.

Snart blomman höja fkall en långe tynad ftångelj
Snart går en fot Sophi till någon klarnad eif,
Och i defs fpegelglas fer himlen, och en engel,

Juft då hon fer fig fjelf,

lag
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EN MUNTER GUBBES
DRYCKESSÅNG.

J_\Xitt tidglas flcyndar fig och rinner:
Välan! förrån det tömt fin land,
Så vill jag tömma, om jag hinner,
Det glas, jag lyfter i min hand,

Valan! J fängslade buteljer!
J fkolen fritt få andas ut,
Jag några glada vänner väljer,
Som göra på er tråldom flut.

Jag går ej enfam uppå ftranden,
Och tårögd fer mot hafvets rymd;
Jag vinkar ej förfagd med handen
Åt andra kuften, fom år fkymd.

Jag vandrar tyft min jemna bana,
Och i ett lugnt och fredligt tjell
Jag följer tryggt min gamla vana
Att le med vänner hvarje qvåll.

Men kommer den obudna gåften,
Så tar jag höfligt honom mot,
Och fager: det år flut på feften,
Och följer honom utan knöt.
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Och då förft vinkar jag med handen;
Tills jag förs bort med väldig fart,
Åt vännerna fom ftå pl ftranden:
Farväl, farväl, vi råkas fnart!
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FÖRVANDLINGEN.

Jt/ örfta gången
Man blir fången

Af någon fmåtåck, brunögd Corinna:
År hon en engel, nej, en Gudinna.

Tiden lider,
Hvad den Ikrider:

Tills vår Gudinna i fidhvita kjolen
Sjelf ligger knåböjd vid kullriga ftolen.

Hon blir Mamma
I detfamma:

Och då förvandlas ållkarens Gudinna
Till mannens gumma, barnens tjenarinna.

Unga flicka!
Sucka, blicka:

Skönhetens krona af blomfter år knuten,
Skönhetens dyrkan år barn af minuten.
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LILLA CALLE,

Otackars liten,
Hur du jemrar dig!

Stoppa genaft fockerbiten
I din mun och tig I

Lilla mamma
Ber dig vara fnåll:

Lilla pappa gsr det famma
Morgon, middag, qvall.

Hvad betyda
Deras frnek och bsn?

Skulle mammas gofse lyda
For få ringa lon?

Du har finne,
Lilla pojke, ren.

Du år envis fom en Finne
Ja, val mer an en.

På det vifet
Hjelper focker ej:

Junkern måfte fmaka rifat;
Aj! det fvider. —«• Nej.
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Nej, det händer
Aldrig, båfta vån!

Ropar mamma, och fig vänder
Till fitt fkrin igen.

Låt det hånda:
Rifet genaft tag;

Eller bafar han , törhånda,"
Mamma fjelf en dag.
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VISITEN.

J\| ej, alldrig i min lefnad
Jag haft få kår vifit:
Min kammare fick trefnad,
Sen du, Sophi, kom dit.
Den fol på fonfterrutan
Hvar morgon helfar wiig,
Den år jag gerna utan,
Om blott jag åger dig.

Hår fitter jag och fkrifver,
Den ftund jag dig ej fer:
Koncepter du mig gifver,
Men ftjål dock undan fler,
I denna låda gommea
Hvad du förtrott åt mig;
Och der! — och der! — det drömmes
Hvar enda natt om dig.

Få böcker utaf värde
Du hår får bläddra i:
Sophi mig mera lärde
Ån all Philofophi.
Det goda, fkona, fanna
I denna boken flns:
Och du fkall fjelf befanna
Att jag den alltid mins.



Välkommen! o välkommen!
Stor tack för din vifit,
Kom ofta och gör om'en,
KomJ narra glädjen hit:
Hon jemnt fin oro röjer
I detta gömda bo;
Men om Sophi blott dröjer;
Så ger ock hon fig ro.
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Till

MIN SJUTTONÅRIGA KUSIN.

\_Je\ femtonde året har rymt fina fårde,
Och rymmaren år redan i Norrge, min vän!
Det fextonde for, och ditt lof ej begärde;
Det fjuttonde troget uppvaktar dig ån.
Men fnart fkall det flykta och flyende fnatta,
Faft du det ej märker, en ros eller två:
Dock lappri! du kan deråt {kåmta och {kratta,
Du har få tillräckligt, och mer kan du få.

Ån, båfta kufin, år den tiden ej inne
Då året, fom flyktar, tar rofen med fig,
Och lemnar, der hon har florerat, en finne,
Som envis och trogen {kiljs alldrig från dig.
Men fnart den förfärliga tiden infaller:
Det fpråkfamma ögat blir tankfullt och. tyft;
Och ftaden ej hedrar dig mer med fitt fqvaller,
Och handen blir fållan befvårad och kyfst

Dock gerna de flyende åren må plundra,
Blott icke de kommande tomhåndta bli;
Ty fedan man tröttnat att fkalet beundra,
Så f öker man kärnan fom göms deruti.
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Når fkönheten vifsnar, få vårdas talangen;
Talangen blir trött, och man fkaffar fig dygd.
Når fpråtten blir ledfen, och kall komplimangen,
Så gör man fig kår för en vån och fin bygd.



139

SÅNG
Till en ung Flicka vid hennes Mors dåd.

V_ymma barn! den forg år flor,
Som ditt unga hjerta fårar:
Jag har ockfå mift en mor,
Låt mig dela dina tårar.

Når från fofterbygdens ftrand
Mig ett okåndt öde ryckte,
Tog hon gråtande min hand,
Och intill fitt hjerta tryckte.

Sade med en bruten röft:
Glöm ej, glöm ej dygdens lagar,
Unna denna fifta tröft
Åt din moders fifta dagar!

Aldrig fåg jag henne mer,
Aldrig kyfte jag defs händer;
Men jag vet at hon mig fer
Från odödlighetens ftrånder.

Ser med himrnellkt välbehag
Om jag dygden trogen blifver,
Ser med forgens anletsdrag
Om jag henne öfvergifver.
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Jag år fåker att hon ån
På min framtids lycka tänker,
Och jag tror at himmelen
Den för hennes {kull mig Ikånker.

Gråt, du ömma ofkulds vän;
Kalla ömt din mor tilbaka:
Men hon kommer ej igen
Att för dina öden vaka.

Gråt, men det år icke nog:
Ofta dina tårar rinne,
Men din ömma mor, fom dog,"
Fordrar dock ett högre minne.

Mins då hennes lefnadslopp
Ålfkadt uti våra bygder,
Mins defs qvåll få fkön af hopp.
Som defs dag var fkön af dygder.

Mins hvad hennes affked bod:
"Tjuft utaf din egen lycka
"Glöm ej fattigdomens bröd,
''Glöm ej ufelhetens krycka.

"Den betryckte, du gör fall,
''Som går tackfam bort och gråter,
"Kommer till ditt glömda tjell
"Vid din lefnads afton åter.
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"Kommer med en dyrbar fkaft
"Och ditt ädelmod betalar,
"Kommer uti dödens natt
"Söm en Engel och hugfvalar.

"Och når fjelfva vånfkapen
"Under fömnens börda dignar,
''Står han, midnatstimman ån,
"Vid din fång och dig vålfignar.

"Ber han för din famvets frid,
"Ber att qvalet dig må fkona,
"Lindrar han din fifta ftrid
."För odödlighetens krona."

Mins, hur rörande hon var
Då hon flutligt öfverlåter
Vården öfver dina dar
Åt den far, fom med dig gråter,

Åt den Far fom alldrig dör,
Som din ofkuld fkall förfvara
I en verld, der nöjet ftrör
Blommor öfver laftens fnara.

Når du fylt din ålders vår
Och din verknings tid år inne,
Offra ån en helig tår
At din moders ömma minne.



Glöm ej denna Kyrkogård;
Som defs ben i mullen gömmer;
Men defs råtta minnesvård
År att du defs dygd ej glömmei-
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EN HELSNING ifrån JOCKIS.

JVJLih Oreftes, du befarar,
Att jag all min fållhet glömt
På den ö min fång berömt;
Och mit lugna hjerta fvarar:

Sållheten på Solens char
Hela jorden öfverfar,

Ockfå hit de{s öga fänder
Mången präktig ftråle ner,
Och med himmellk glädje ler
Då han allas hjertan tänder:

Kojan fjelf af fkogen fkymd
Gläder han från ljufets rymd.

Följ mig genom Trågårdsparker,
Dem till trötts af hindrens magt
Smaken prydt med Engelfk prakt
Midt bland vilda ödemarker,

Till det tjell på holmen der!
Hvareft glädjen bofaft är.

Der på hårda bänkar glömmes
Lyckans nyck och flårdens tvång,
Der, vid lekar fkåmt och fång,
Denna fyllda tråfkål tömmes,

Der på landets goda fått
Helfan kryddar hvarje rått.
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Hör jag forfen myndigt dåna;
Då med blomman i min hand
Glad jag går på elfvens ftrarid,
Tanker jag: du må förvåna!

Bullra, bullra, ftörta dig:
Lugna ån behagar mig.

Tyft, fom den min lefnad flyter,
Lungt fom den mitt hjerta år:
Intet ftormande begår
Dygdens fåften nederbryier;

Slora verldens brott och dån
Hör jag endaft långt ifrån.

Når den klara källan fkånkte
Drycken ur fitt. rika fköt,
Och min tunga fvalkan njöt,
Hjertat ömt och tackfamt tänkte:

Ack! från brända öknen der
Vore dock en broder hår!

Når jag fåg, bur landtman ftråckte
Denna hand fom lian höll,
Och den mogna fkörden föll,
Bad jag, bad jag för mitt flågte:

Gud låt icke denna dag
Skåda andra nederlag!

Når
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Når hvar dag mig öfverhopar
Med vålgerningarnes {körd,
Ser hvar dag mig lifligt rörd
Af den råft, i hjertat ropar:

Dina fylkon gråta der,
Och du lefver lycklig hår

Lycklig lefver jag, Oreftes,'
Fast ej något myrtenband,
Knutet af en (konhets hand,
Kring min låga panna fåftes:

Blommor våxa i hvar dåld,
Jag med dem år tillfredsftålld.

Skulle dödens molnvägg gömma
Ach! min middagsfols behag,
Och på jorden famma dag
Sjelfva vånlkapen mig glömma:

Skall åndå jag dö i frid:
lag var fåll min korta tidfc
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SANG,

författad på ett Åkerfält.

\.*l jord, du allas hulda mor,
Hur år din godhet icke flor
Mot mig och millioner broder!
Jag ftråckte aldrig ut min arm,
Att vålla klippan från din barm;
Men dock, hur rundligt du mig föder!

Tråd, bonde, ur din mörka vrå,
Att jag de händer trycka må,
Att jag de flculdror må vålfigna,
Som ofta fvettas för mitt bröd,
Som ofta for mitt öfverflöd
Af trötthet ner i {löftet digna.

Kom med ditt barn, fom modren bår,
Och frukta ej, att mötas hår
Af ftrånga ord och höga blickar.
Se, hvilken lön dig Himlen ger,
Se, huru vanligt blomman ler,
Se, huru gifinildt axet nickar.

Dröj, våldsman, i ditt höga flott
Se fölen, vred på dina brott,
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Med moln fitt anlete betåcker.
För detta falt du tyngre år,
Ån mofsbevåxta klippan der,
Som hjessan emot molnen ftråcker.

Dock, ftore Gud, hvem år vål jag
Att efter hämndens ftrånga lag
Jag fkulle mina bröder dömma?
Alsmågtige! du låter ju
På fjelfva klippans fpets ännu
Vålfignelferna nederftrömma.

Men på den jord, mitt öga fer,
Som åfven åt förtryckarn ger
En tufenfafdig vinft att {körda,
Må icke till milt flågtes Ikara
Mot Skaparns mildhet olackfam,
Jag blifva jordens tyngfta börda.

BJott andras fält jag trampar hår:
Mig höften inga fkördar bår,
Att i ett rymligt vifthus tömma.
Af all den omkrets, jorden har,
Mig till befittning ämnad var
Blott grafven, fom mitt ftoft fkall gömma

Tung år den kånfla, fvår den lott
Att aldrig fjelf få göra godt,



Att alltid andras tegar fkörda;
Men år ett tackfamt tånkefatt,
Ej mera ljuft, ej mera lått,
An nödens oförtjenta börda?

O! fråmft min fuck fkall kalla ner
Vålfignelferna öfver Er,
Som mildrat mina hårda öden;
Och om hon lyckas att bli hörd.
Skall edra dygders ädla fkörd
Stå blomftrande i fjelfva döden.

Om något ax af redbar dygd
Jag fkaltar åt min fofterbygd
Uti en framtids glada ftunder:
Förlåten ynglingen hans brott,
Om han för långe hånryckt flått,
Bland blommorna i fnillets lunder.
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EDERNA.

J ag fvår att aldrig ålfea mer,
Så har jag fvurit hundra gånger;
Men min Sophi, når dig jag fer,
Så fvår jag om, vål tufen gånger.

Jag fvor, att intet ögonpar,
Faft fyfkon till en morgonfljerna,
Förvirra fkulle mina dar;
Men ach! nu fvår jag om få gerna.

Jag fvor att fly hvar vacker hand-:
Den fkulle möta min förgåfves
Förutan kramning, utan brand;
Men ach! men ach! jag fvor förglfves.

Jag fvor, att aldrig fvåra mer,
Och fvor igen, att aldrig hålla:
Men, min Sophi, når jag dig fer,
Jag fvår, att fvåra och att hålla.

Hvad ftraff, hvad ftraff förväntar mig
För alla mina fallka eder?
Sophi! att glömmas utaf dig!
Ack! i hvad afgrund brottet lederJ
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Men, om ånnu jag heligt fvår,
Att evigt, evigt trogen blifva,
Och orai jag evigt trogen år:
Hvem fkall mig då belöning gifva?

Sophi! du måfte gifva den,
Om jag den ej fkall evigt fakna,
Och åter {våra lalfkt igen, .

Och qvalet i mitt hjerta vakna.

Men ach! men ach! jag forgen fer
Jag år ej värdig att den njuta.
Du låfer desfa ord — och ler,
Och jag går bort att tårar gjuta.

Jag fvår, att jag ej mera fvår
Uppå det ena eller andra,
Och vill med plågan, fom m*g tår,
Helt tyft min korta bana vandra.
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YNGLINGEN.

_slipprig och fvår 5r ynglingens bana,
Villorna ftålla för fat for hans ftig,
Dygden förgåfves får ropa och mana:
"Sållheten, yngling! den fö.jfr blott mig."
Han hor hennes roft, och gråtande ftannar,
Och fvår evig dyrkan åt def? majeftåt.
Han hör hennes röft, och laften förbannar;
Men nöjet kommer: — han följer defs fjåt.

Glad till defs ftrand han låter fig föra»,
Tjuft åt defs haf fin kofa han flyr.
Ofkulden ropar, men kan icke höras:
Den fkummiga böljan brufar och flyr.
Kaflad af den, o hvart fkall han landa!
Mot klippan, motklippan hanftörtar fig fnart.
Yngling! o yngling! hvar årnar du ftranda,
Om ej förnuftet får ftyra din fart.

Gudomliga dygd! hur får jag ej känna,
Att ohåmnadt fåras ej löften och tro,
Når ångrens tårar kinderna bränna,
Når hjertat fvider, och får ingen ro.
Ach fvår, ach! fvår år ynglingens bana:
Villorna ftålla förf åt för hans ftig:
Men låt Sophi till din dyrkan mig mana:
.lag fvår att i döden dyrka blott digt



Till den Sjuke Mas cen as.

Ulfter Hor atii \*j:de Ode i Andra Bokeis^

\_J\ din klagan fonderfliter mig.
Nej , det år ej min, ej himlens vilja,
Att du dör förut. Ach! nej från dig
Skall ej fjelfva dödens hand mig fkilja,
Du mitt ädla ftöd, min ljufva tröft!
Skulle ödet för min böneröft
Doft fig fluta, och mitt våfen ftycka,
Och mitt hjertas hälft ifrån mig rycka:
Hvad fkall fe'n den andra hälften hår?
Enfam , öfvergifven ,- hopplös lida,
Och förblödd med döden ftundligt ftrida!
Nej, din dödsdag fkall bli min: jag fvår_

Svår jag fkrytfamt? nej, jagföljer, följer,
Om det ock på ftunden för ofs bår
Till den mörka ftrand, Cocyten fköljer:
Redan flår din Flaceus resklådd hår.
Från ditt, vida afgrunds fvalj, Chimaera,
Käfta flamma uppå flamma du!
■Hundra armar lyft och fvång ännu,
Stolte Gyas: hvad år detta mera?
Jag dock följer: få vill hjertats bud,
Så vill ödets och naturens Gud.

152
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Hvilken ftjerna, Vågen, Skorpioaen,
Eller Capricorn, du hafstyrann,
Vid min födflotimma mågtig brann:
Samma magt ifrån himla-regionen,
Samma ftjerna vakar, underbar,
Öfver begges våra lefnadsdar.
Från Saturni våld ,

foin re'n fin lia
Ofver dig med häftad vinge bar,
Hvilken hand förmådde dig befria?
Sjelfva Jupiters den handen var.
Rom det fåg, och ifrån glada händer
Hördes trefallt genljud på defs ftrånder.
Och med krosfadt hufvud läge jag,
Träffad af det fallna trådels flag,
Om ej Faunus, fkyddsgud för de vittra,
Sträckt fin hand, och flott defs fall från mitr
Att jag ån min murgrönskrönta cittra
Skulle flamma till en fång åt dig.

Frålfta begge, må vi ej förhala,
Att vår fkufd åt Gudarna betala.
Du! befall ett tempel tråda fram
Jag till offer bår ett ringa lam.
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DEN BOTFÅRDIGE.

Efter Horatii 3*i_:de Ode i Första Boken-

VJalenskap var visheten, jag öfvat;
Glömdt var templet, glömdthvart heligt namn

Från ett ftrandlöft haf, med irring pröfvadt,
Söker jag den fordna trygga hamn.

Fåfängt, Evige! du kallar åter
Till din dyrkan en- förvillad verld,
Fåfängt du från molnens fåften låter
Glånfa mot defs öga ftraffets fvård.

Men i dag du thordönsvagnen körde
Ofver himlens fpegelklara hvalf,
Jorden fkalf, då hon ditt under hörde,
Och Tenarens mörka afgrund fkalf;

Floderna från fina utlopp vände,
Stygens tröga bölja kofan vred;
Sjelfva Atlas darrade, och kånde
Långft vid verldens grans, att du var vred.
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Grånslöft, fom ditt våfen, år ditt valde,
Allt förvandlar du, och lagar ger;
Gömda dygder du på hogden flållde,
Stolta pannor flyttade du ner.

Lyckan lydig, når din vink befaller,
Sträcker ut fin arm kring jordens krets:
Der! ett tempel dånar högt och faller,
Der! ett annat lyfter ftolt fin fpets.
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Till Leuconoe.
Heratii 11 Ode i Första Bokerii,

-t^vad flut åt mig, åt dig den Evige må årna:
Det år en hemlighet; begår ej veta den.
Ej fpådom eller dröm, ej fiffra eller ftjerna,
Ej hela Babylon kan ge ofs ljus, min vån.

Lid hellre, hvad fom helft dig ödet för.öcrifver,
Om flera vintrar ån du lyckligt tälja får,
Om denna höft kanfke den fifta för dig blifver,
Som nu mot klippans vågg Tyrrhennens bölja flår,

Tag visligt ditt parti, den varma bägarn fvala,
Gör ej en evighet af desfa korta dar!
Se, tiden afundfam flyr under det vi tala,
Sörj ingen morgondag, njut dagen, fora du har,



TILL EN MODERS SKUGGA.
Af hennes sons handledare.

J_-/u! fom åt denna bygd en liflig trefnad gaf,
Och helgade ditt tjell åt dygderna till tempel:
Vålfigna dina barn, fom gråta på din graf;
Och lifva deras mod, att följa ditt exempel»

Du dog för andras skuld: det år den ädles död:
Du fkånkte, döende, en ättling ät din maka,
Och i din fifta fuck med ömhet honom böd:
Gif åfven detta barn åt himmelen tillbaka.

Du dog från dina barn, du lemnade dem qvarj
At tidehvarfvets flård, åt lyckans vrånga nycker j
Men din vålfigneffe befkyddar deras dar,
Och vandrar framför dem, och tornet undanrycker»

Vålfignelfen ej dör, hon följer att från att,
Som fölen år från år naturens fröjd bereder,
Hon andas i hvar dygd, och i hvarfc tånkefatt,
Som främjar bygdens vinft och menfklighetens heder

Och fånktes ej till mig i nattens ftund din röft,
Att helgden af mitt kall, och defs belöning yrka.
Att ge min forgsna fjål en ofta faknad tröft,
Att ge mitt fvaga nit en ©fta &knad flyrka?

i57
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Vålfignad, fade hon, vålfignad år den hand,
Som utfår dygdens frön, dem vårdar, och forfkonau.
Det år dock en förtjenft: och glömmes hon ibland,
Så ges det dock en magt, fom glömda dygder lönar.

Så hörde jag din röft i mången enfam natt,
Då de betrycktas vån ej trifdes i mitt läger,
Och då, med lampan flackt, jag i mitt fönfter fatt,
Och tänkte på den lott, fom fattigdomen äger.

O! jag behöfde ej, till lön för hvad jag gjort,
En helsning utaf dig från evighetens ftråndér,
Men jag beböfde den att minnas hvad jag bort,
Att vårda dygdens frön med redligare händer.

RÖrd kysfer jag din fon, rörd fånks jag i hans famn,
Och fordrar, att han mins fin mor, och hennes dygder,
Och fordrar, att han ger, i andra dar, ett namn,
Vålfignadt fåfom ditt, åt fina födflobygder!

Och lägger jag en fkårf till fumman af det arf.
Som icke föres bort af vanfklighetens ilar:
Så föke han mitt tjell i andra tidehvarf;
Så föke han den graf, der jag förgäten hvilar:

Så åge jag det hopp, att en gång finna dig,
Att en gång tacka dig, lyckfaliggjorda anda,
Som ädelmodigt fönk ifrån din högd till mig,
För att i forgeas kalk en droppe glädje blanda.
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DE TRÉ ÅLDRARNE.
Till Fru Generalskan RUDBECK.

Barndomen.

JL/et år få vackert, når man fer,
En glådtig ålderdom,
Likfom når aftonfolen ler
Ifrån en helgedom.
Då kommer barndomen få glad,
Och räcker fram fitt frifka blad,
Och fjunger ut fin lilla fång,
Och ftaplar ingen enda gång.

Ungdomen.
Den ådlafte blomma ofs fågnar,
Den ger jag, på ungdomens vagnar,
Den ådlafte mennilkovån;
Du inga nöjen o{s nekar
Du fkådar ungdomens lekar,
Och mins att du varit fom den.

Mannåldern,

Hvarje ålder åt dig gifver
AUt det goda fom den kan,
Mannaåldrens offer blifver,
Förfta mogna frukt, den fann.
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Ren din aftonftund år inne;
Men hur fkön den lyfes oppj
Utaf fordna dygders minne,
Och odödlighetens hopp!

Chor',

Snart vår aftonftund år Inne:
Må den åfven lyfas opp,
Utaf fordna dygders minne
Och odödlighetens hopp.
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Vid en Älskad Fostermors,
Fru

domprostinnan fants
Gr af.

Jt; örrådiikt var mitt lugn, förfätlig var min fröjd:
Mitt hjerta, icke fkåmdt af njutningarnas vana,
Njöt dem med liflighet: jag hade dock bordt ana,
Att glädjen, fölen lik, ej ftannar på fin hogd.
Hvar blick, jag fånde ut att Skaparen beundra,
Kom åter från fin flykt kring jord och haf och fky,
Och förde till min fjål en våUuft, alltid ny:
Då plötsligt det blef natt, och ålkan hördes dundra,
Och viggen genom fkyn i röda vågor for:
Jag fåg mig om, och fann ej mer min mor.

Min mor! min andra mor! Förfvinn, bedragna hopp!,
Och veckla ftum ihop den tafla, du mig räckte,
Den tafla, hvilkens rand en himmelflc glans betåckte:
O! veckla den ej mer för detta öga opp!
Der ftod jag, gråtande, vid denna moders afka,
Hvars ömhet räckte mig ett fnart förfallit lån,
Ett kort och plågfamt lif: med lårar derifrån
Jag öfver hafvet flög, att ån få öfverraftca,
Att ån få tacka dig, £>m mer ån lifvet gaf:
Jag tackar dig ockfå — men vid din graf.



162

Välan! jag tackar dig hår uppå grafvens rand.
Hår vill jag lågga ner den gård, du ej förfkutit
I mina barndoms dar: de tårar, fom jag gjutit,
Men gjuter aldrig mer uppå din varma hand.
Svagt vedergålla de, hvad himlen blott kan gälda,
Hvad mer ån lifvet år. Du gaf min ofkuld fkygd;
Du gaf mitt hjerta hopp, och ville ge det dygd;
Och om jag ålfkar den, om några böner, fällda
Af någon tröftad bror, vålfigna åfven mig:
Hvem tackar jag derför, om icke dig?

O evigt kåra dag, den kårafte fom flytt,
Den kårafte af dem, fom ån dig {kola följa!
Ditt minne ftige fram ur evighetens bölja
Med fölen, hvarje gång hon glåder ofs på nytt!
Begråtande en far, jag flydde öfver hafven,
Och bar en helsning fram ifrån hans fifta bådd,
Och ftålldes fram fsr dig, i forg och vördnad klådd,
För dig, hvars fjål i dag år dyfter fåfom grafven:
Stort var ditt ädelmod, du kånde ej mitt namn,
Du fåg min nöd, och öppnad var din famn,

Det var en faders famn, du åt en främling böd
Som åt ett trolöft haf fåg båfvande tillbaka;
Ja, han fkall bli vårt barn; du fade åt din maka,
Som räckte mig fin hand, och blef min ungdoms ftöd.
Hvad fkördar af defs vett, få mogna och få rika,
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Hvad flfcSrdar, rikare utaf defs hjertelag,'
Hon ämnade åt mig att berga in en dag!
Hur glad, och huru vis, hur ftrång, och god tillika!
Ja! åfven denna röft, få darrande och fvag,
Har hon ej hört med köld , forrån i dag.

År man ej lycklig fjelf, då man gör andra godt?
Kan ej vålfignelfea i alla plågor tröfta?
Och tackfamhetens fuck bekymrets öfverröfta?
Var du ej fri får forg, ocli delte andras blolt?
Inom den ftilla krets, der du var innefluten,
Var du ej ockfå ftångd från afund och fårtal?
Och ftyggde för din dygd ej alla lyfta qval?
Kom glådjen ej till dig, att bli beftåndigt njuten?
Var ej din fållhet jemn, och fom pa klippan bygd?
Nej! dertill ågde du for mycken dygd.

Om afvén niiha fel, (en -"yngling felar lått),
Dig frnårtat någon gång, ack! kanike flera gångert
Så falle Skaparns blick nted tillgift på min ånger,
Med bifall på det nit, hvarmed jag gjort dig rått!
Men, glåmde jag de råd, din vifa godhet yrkat,
Till ordning och tiljUdygd; men var jag oUtckfam:
Då! ftige jag en gåttg med blygd infor dig fram,
Med ftcråck irtför hans throfo, fom jag ej redligt dyrkat.
Dock nej! min tackfamhel år varm fom hvarje tår,
Som forgen gjuter öfyer denna bår»,

,
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Hur rättvis, och hur god år ej naturens far!
Du fer med några moln din himmel öfverdragen,
Och fankerner din blick, och tror din dygd bedragen,
Då han defs fulla lon till aftontimman fpar.
Det blef din lott, min Mor! De många du hugfvalat,
De faderlöfa barn, fom funno hos dig fkygd,
En fkola i ditt vett, ett tempel i din dygd,
Och hvilka kanfke ej förut fin fkuld betalat,
Vifst ftego de nu fram att mildra dödens flag:
Men ack bland dem, hvi faknades då jag?

Ack! ifrån grafven vand, hvad möter hår minblick?
Beklagansvårde man! ja, ödet kunnat {kona
En hjesfa, redan tyngd, för denna törnekrona;
Men din förtjenft för långt från dina likars gick,
Och lyckan tröttnade att henne längre följa.
Den hand, fom ädelt räckt i mina barnsdoms dar,
Ur fkuggan drog mig fram, räck mig den ån, min Far,
Att den må leda mig der farorna fig dölja:
Och fkånka mig den konft, fom himmelen dig gaf:
Att gråta värdigt på en ålfkad graf.
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1 HL

Fru Grefvinnan CRONSTEDT,
Född ALSTRÖMER,

den 20 Juli iBo4.

Kjfoda., vornadsvårda Qvinna,
H*fvets prydnad, bygdens fröjd!
Inga höga titlar hinna
Dina egenfkapers högd.
Dygden vandrar vid din fida,
Och går aldrig från din ftig.
De fom glädjas, de fom lida,
Söka lika gerna dig.

Chor.

Måtte glädjens ftrålar fprida
Dubbel klarhet omkring den,
Som år menfldighetens vån,
Och har dygden vid fin fida.

Bått till lyckans högfta håfvor,
Ingen blindhet af defs nåd,
Binga anfpråk, flora gåfvor,
Stränga leder, lena råd,
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Samma fjål i alla fkiften,
Alltid klok, och alltid god,
Och vid brädden utaf griften
Stilla hopp, och värdigt mod.

Chor:

Du har pröfvat många fkiften:
Må blott glada återftå,
Tills du flutligt {kall i griften
Menfkovånnens tårar få.
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Skaldebref
Till Professoren, nu mera Biskopen

i Åbo, Doctoi. TENOSTRÖM.

Jag år ej fånd från fnillets Gud,
Att tacka dig för alla gånger,
Du dygden klådt i kånflans f ånger,
Och fanningen i fmakens fkrud:

Han känner ej min ftilla lycka,
Han känner ej mitt ringa namn,
Som glömfkan fnart ur ryktets famn,
Likt ett förvifsnadt ftrå, fkall rycka.

Jag kommer ej, från magtens hof,
Der Landets fader ifrån thronen,
Öm för fitt folk och religionen,
Sett din förtjenft, och fagt ditt lof.

Jag kommer ej att minnet föda
*Af ftatens feft, der du gaf li£
At Patriotens ädla möda,
_it Yannens muntra tidsfördrif.
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Jag vet, att öfver hafvets bölja
En hår af minnen vågat fig,
Som ån fikt englar följa dig,
Som dig i grafven fkola följa.

Jag kommer från min egen dåld,
Der jag min fommardag förnöter,
Och af min fkugga tillfredsftåld
Det glada hoppels telning fköter.

Och der till tidsfördrif ibland
Jag vågat några taflor rita
At dem, fom grymt ej förevita
Mitt hjerta felen af min hand.

Jag kommer att din hjelp begära,
Då jag en tafla teckna bör,
Som lyckligt tecknad, fåkert gör
Min högfta vinft, min enda åra.

Det år en far, fom kommer rörd
Från bullret till fitt lugn tillbaka.
Till goda barn, en trogen maka,
Och hyddans ro, och tegens fkörd

Med fölen i filt tjell han tråder,
Och fprider dubbel tjusning der,
Och sldrflörft den filkan gläder
Som ännu enfam vaken år
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Med kysfar han fin maka vacker,
Som nu fom båft i drömmen fer,
Hur hennes man om räddning ber,
Och handen utur djupet ftråcker.

Med fafa hon ur drömmen v_cks,
Och lemnar lagret med förvirring,
Och märker ej fin fkona irring,
Och för fin makas biick förfkråcks.

Men flutligt vaknad ur fin dvala,
Hon fer med häpnad honom an,
Och hennes tunga kan ej tala,
Och ögat icke gråta kan.

Men fåfängt vill hon honom trycka
Med tjusning till fin ömma barm;
De glada barnen, arm vid arm,
Ur hennes famntag honom rycka:

Och under gråt och under fkratt
De ropa på den Stockholmsgåfva,
Som fota mor dem nödgats lofva,
Och fom de drömt om hvarje natt.

Men fadren uti ringen dröjer,
Af hvilken ljuft han fångflad år,
Sitt ena barn kring halfen bår,
Och på fitt knä det andra höjer.
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Och frågar hånryckt utaf dem,
Hvad fota mor har kunnat lofva,
Om ej den båfta Stockholmsgåfva
Ar pappa fjelf, fom kommit hem?

Och då det ena barnet leker
Med lockarne uti hans hår,
Och då det andra kinden fmeker,
Det tredje tårkar bort hans tår.

Och då de åldfte glättigt {kratta
At nöjena på Pappas färd:
Går modren att åt himlen {katta
Den qvåfda tackfamhetens gård.

"Du lkånker mig en maka åter,
"Allgode Gud! min klagan glöm!
"En mor år fvog, en mor år öm;
"Men hon år lycklig, då hon gråter.

Se der en tafla, hvars behag
Sjelf måftarns penfel fkulle tåla;
Men, hvilken penfel har vål jag,
Att jag defs fkönhet {kulle måla?

Hur Ikulle då ej granfkaren
Glad ftiga fram, för att mig gäcka;
Se! åfven denne lårlingen
Af ågta färg har fått fin fnåcka!
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Men du! fom, Ikånkt åt Pindens topp
Och huslighetens dåld tillbaka,
Kom, för att fylla begges hopp,
Kom, för att begges fållhet fmaka:

Du, fom år lycklig man och far,
Och fom i egen hydda njutit
Den högfta fröjd, från himlen flutit,
Den båfta fållhet, jorden har.

Du! låna mig utaf ditt fnille,
Och af din kånfla några drag;
Och handen teckna {kall en dag,
Hvad dig mitt hjerta fåga ville»
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AF EN MOR
Till hennes Dotter på dess 17 Födelsedag

den 12 Maj.

JtLnda tröft, fom flår mig åter,
Och förljufvar mina dar,
Jag din framtid öfverlåter
At de faderlöfas far.

Med hvart ögnablick du tråder
Närmare en farlig verld:
Må, få visft fom du mig gläder,
Sjelf du blifva glädjen vård.

Dock, hon ftyrs af högre lagar;
Lyckan ej af ofs beror;
Många, många mörka dagar
Förefpås dig af din mor.

Möt dem lugn, och fåll ej modet,
Fyll din pligt, gör godt, och tig:
Hoppet eller tålamodet
Skola jemna mödans ftig.
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Må Förfynen gerna {para
Ofkuldens och dygdens lön!
Maj må kall och ftormig vara:
Så blir Juni dubbelt {kön.



EVA LOFFMANo
Död i Abo den 16 Juni 1802J

TTT
JLxårjaren kom: och ftråckte fin hand.
Se, hvar hon ligger fköflad och flagen,
Ådlafte blomman, fom prydde vår ftrand,
Under en vård af de högre Behagen.

Sårar berömmet din blygfamhet ån,"
Ådlafte fkugga? nej! låt mig dock talat
Aldrig förböd du en förjande vån,
Söka en våg, att fitt hjerta hugfvala.

Teckna då, Sanning! defs fkuggade drag,
Hur hon var mennifka, vård att förlåtas;
Vifa ock du hennes renafte dag,
Hur hon var mennifka, vård att begråtas.

Öppne det ljusblåa ögat fig ån!
Vis, hur det hvålfves, och mörknas, och tåraSj
Då hon blott nämner en bortgången vån,
Då hon år mifskånd, och ofortjent fåras;

Blott att hon fer något ådelt och fkont,
Huru likt daggperlor tårarne {kina,
Huru de glånfa på lagren, fom krönt
Stenhammars Laura, Kellgrens Chriftina»

174
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Gif hennes £mak, hennes umgångesfatt

Gracerne åter, att troget förvaras;
Gör hennes hjerta allenaft den rått,
Att det förtj enade mer, ån förfvaras.

Men defsa fkona och tjufande dragj
Dem tadlet ej tror, dem ryktet ej känner,'
Låt dem förft fynas en ljufare dag,
Eller ock dö med defs trognafte vänner.

Ack! i den krets, der din morgon förfvann,
Der du helft valde att glada och lefva,
Skall man dig fakna och fåga hvarann:
Ja hon år borta, \år ålfkade Eva.

Ja: du år borta, du lår ofs ej mer
Gömma till vintren fommarens ftunder,
Ja, aldrig mera ur fönftret du fer
Höftliga månen i Runfalas lunder.

Gubben på Jockis bortgommer fin bok,
Sedan han låfit det fifta, du fkrifvit;
Sveper fin harpa i faknadens dok,
Sedan åt dig han fin minnesfång gifviti
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Vid

Baron LAVE BEKFRIIS'S
Gr af.

Okall hans fnara fall ej öfverrafka
Med förvirring någon redlig man?
Falla inga tårar på hans afka?
O! han har förtjent .dem, åfven han!
Mennifkan, fom fer fig dömd att lida,
Och till rof åt dödens hand befkård
Medborgsmannen, vid fin Konungs fida,
Offra der en lika dyrbar gård.
Och en mor, fom njutit, och ån hoppats
Fridfam fkugga af den Ek fom knoppats ,

Och fom redan fköt fin krona fram,
Ligger fanslös vid defs brutna ftam,
Slagen af den ftorm, fom härjat lunden
Och till natt förvandlat middagsftunden.

Ån hans vänner? ja, han vänner ågt,
Trogna fom de målas uti dikten,
Hvilkas fordran likväl mindre vagt

Ån den alllid redligt fyllda pligten;
Vänner af ett högt och fållfynt flag,
Hvilkas öga, då hans egit {läcktes,
Af ett dyftert midnattsmoln betåcktes,
Som förrinne vid hans graf i dag!
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J! fom åfven edra tegar fkördat
Af de fält, fom lyckan honom gaf,
Har ert hjerta fruktat eller vördat?
Med hvad hånfla fkåden J hans graf?
Stigen fram i dag, och öfverlåten
Åt den ftrånga fanningen ert fvar.
Men J fvåren ej — J endaft gråten,
Gråten alla en gemenfam far!

Var han fådan, fruktansvärd i ftriden,*
Ålfkvård under fredens fålla dar,
Ågde vänner, och dem värdig var;
Har han offrat af den korta tiden
Åfven åt fin pligt en rättvis del,
Prydt och gagnat fina födflobygder:
Då belöne himraelen hans dygder,
Då förlåte himmelen hans fel!
Då må villigt åt hans afka unnas
Denna enda blommas ringa gård,
Och i dag uppå hans graf förkunnas:
Han var fofterbygdens faknad vård!

Ådle ftridsmån! fofterlandets föner!
Om hans lager eder hjesfa kröner,
Om hans dygder pryda eder fjål;
Då fkall edert hjerta finna fkål
Till den högtid, han på grafven njutit,
Han, fom bittert vid fin död förtrutit,
Att han icke dog för Sverges väl.
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VID EN GRAF.

JLLn vördnadsvård Mennifka gömmes
Nu åter i Allmodrens famn:

Och ån några dagar — få glömmes,
Kan hända, för evigt defs namn.

Den lotten forbidar ofs alla:
Vårt lif och vårt minne år kort,

Och flaget, för hvilket vi falla
Det jagar ock vännerna bort.

Må hända att någon dock finnes,
Som dröjer ånnu i vårt fall;

Som äger elt hjerta, och minnes
Den redliga vånfkapens kall.

Som förjande vandrar till griften,
Och tackar för lyckliga dar,

Och tackar för delade fkiften
Med uttryck, dem ögat blott har.

Njut, Adla, fom flutat din bana,
Den heder fom unnas åt få,

Att fegra på mennifkors vana,
Att dö, och att nämnas åndå.
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Ditt minne fkall troget förvaras
I tackfamma mennifkors bröft;

Den lön du ej njutit, fkall fparas,
Det barn, fom du lemnat, till tröft.

En dag {kall för henne fördubbla
Den lorg fom hon ån ej förftår,

Sen barnfröjdens leende bubbla
Bortfmultit i faknadens tår.

Då förft fkall en röft henne fåga,
Att hennes förluft varit flor,

Och att det år lyckligt att aga.
Och glada en vördnadsvård mor.

Dock år vål ditt barn öfvergifvqt ?

O nej! du det vårdar ännu:
O måtte det ålfkas i lifvet,

I döden begråtas fom du!
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KRIGSFÖRKLARING
Mot Herr Grefve C.

Af Fruntimren i ett Sällskap ta

Landet.

V i kunne icke neka att Ert uppförande
väckt vår förundran. Ni har varit med på
de högtidligheter, fom blifvit af valviljan
och artigheten a.nftålda för att roa ofs; men
de hafva mindre rpat Er.

Ni.ftod och rynkte ögonranden,
Ni då och då på munnen drog,
Och några fteg kring golfvet flög;
Ja, för att vara Pedagog,
Ni blott behöft ett ris i handen.

Orfaken, min Grefve, hafva vi förfökt
gisfa; men vi hafva icke lyckats att finna
någon gällande. Låt vara, att Ni kan hän-
da faknade någon fom var borta.

Men, fanns hår icke en Jaquette,
Så fmidig, fvingande och lått,
Att hon en Solo-dans kan göra
Tvers öfver Grefvens åkerfält,
Och med fin fkofpets endaft röra
De ax fom haglet icke falt;
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Så fkön, att Venus henne toge
Att en af fina dufvor bli,
Och fjelf ibland för ros fkull droge,
Och låt Jaquette få fitta i;
Så god att intet mera felas
Att henne bland Guds englar fe,
Ån att hon uti alla delar
Sig ockfå klådde fåfom de?
Och Fröken Hedda, fkön fom dagen,
Då dagen aldravackraft år,
Kan göra hvem fom helft betagen,
Som ej ett gråftens hjerta bår:
Den enfam likväl undantagen,
Som förr i Syftern blifvit kår.
Fanns hår ej fen en Fröken Ebba,'
Så vård det fköna namn, hon fick,
För rimmets fkuld en liten nåbba,
Men eljeft alltför fot och qvick?
Och kan Ni vål Ert bifall neka
Åt mången annan Grekilk Grace,
Inom hvars tunna lätta gas
De yra Kärleksgudar leka
Och hålla dagliga kalas.
Defsutom funnos hår ju flera,
Som med talanger och behag
Vål kunnat Grefven animera
Och öka pulfen några flag.

Det år ledfamt min Grefve, att Ni fett
mindre glad ut ån de andra, då det likväl
var pä Er fom vi alltid räknat, och all-
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drig blifvit bedragna. Allt har eljeft före-
nat fig till att göra detta möte lika ange-
nämt fom lyfande.

Han fitter i vår cirkel ån,
Han, Konungens och Folkets vån,
Som Guftaf Adolfs barndom ledde
Och efterverldens {körd beredde;
Hvars lof vid Målarns ftrand år hördt,
Och af ett tackfamt eko fördt
Från alla Finlands fkår och backar;
Hvars glans ej tiden fkymma kan,
Hvars godhet mången enfkilt man
För fina glada ftunder tackar.

Vi göra Er icke den oråttvifan, min
Grefve, att tro Er hafva varit, kånflolös för
den åra, ofs år véderfaren. Men det år brott
nog, att ej hafva varit intagen. Ni har för-
olämpat Könet, det vill fåga halfva menfk-
ligheten. Vi kunna ej förlåta Er.

Tiden fkyndar, jag hoppas Ni förftår
ofs utan vidare förklaring; men om Ni ån-
teligen få vill:

Så kan den fås utaf vår klinga.
Man vet, Ni ftrider fom en man,
Och att er fot ej fpringa kan;
Men edert hufvud torde fpringa.
Vår mening flutligen förnim!
De råkas, våra Bataljoner:
Hår gälla inga andra rim,
Hår måfte rimmas med kanoner.
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BREF Till FR U V.

<J»ag får der åran att till Hennes Nåd f"n-
da desfa verfer, fom ännu borde ölverfes,
och nödtorfteligen förbättras. Hennes Nåd
torde undra, huru jag nu på en gång kun-
nat bli få befkedlig, (om jag eljefl år det),
och verkftålla hvad jag långefedan både bort
och låtteligen kunnat åftadkomma. Dertill
har fannerligen fordrats underverk, och ett.
fådant har verkeligen inträffat med mig.

Båft jag gick i trågårdsparken,
Och med forgsna blickar fåg,
Huru fommarn låg på marken,
Vifsnad, gul och trampad låg,
Gick en engel vid min fida:
Hvarifrån, och når den kom,
Vet jag ej det minfta om;
Säkert fåg hon någon lida
Och fiönk ner från himmelen,
För att vänligt tröfta den.

Det år få mycket mindre antagligt, att
jag drömt, fom det var ljufa dagen, det
inträffade, och fom jag till den minfta om.
ftåndighet kan berätta hela förloppet. En-
geln hade lånat geftalten af en JQvinna:
Englar göra det gerna. Jag mins tydligt
huru den var klådd; huru den fåg ut.
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Hatten, en ibland de gröna,'
Som nu pryda Stockholms {kona^
På ett rundadt hufvud fatt;
Brun kapolt med fammetsrånder
Dolde afundfam hvar {katt,
Utom tvenne lena händer.
Liljan, rofen, fina blad
På defs kinder växlat hade;
Hennes fköna ögon fade*.
Hon år god, och hon år glad.
Vågar jag befkrifva växten?
Nej, min penna fanfa dig:
Går jag vidare i texten,
Blir vifst engeln ond på mig.

Huru blef jag icke förvånad! Huru be-
ftört blef jag icke, når den högre varelfen.
fattade min hand, och fade med en flam-
ma fom kunde fmålta fjålen: Gif Fru V.
de verfer ni fkrifvit, hon vill aga dem,
glöm det icke!

Alldrig, alldrig glömmer jag,
Gode engel! denna dag,
Alldrig dig, och dina vänner.
Om du menlkors hjertan känner:
O! då vet du alltför väl,
Hur du dyrkas i min fjål,
Hur den evigt fkall dig dyrka ,

Och det offer, du begår;
Mera en belöning år.
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Fordra prof af finnesftyrka,'
Fordra dygd och tålamod,
Fordra tårar eller blod:
Allt för dig jag kunde våga,
Ingen glädje år få flor,
Att jag den ej ftraxt förfvor,
Och få bitter ingen plåga,
Att jag den ej gladlynt bår,
Då du, engel, det begår.

Så ungefår uttryckte jagmin kånfla för
engeln. Jag tyckte, att den fordrade för li-
tet af mig, och jagville göra något mer bå-
de för hans {kuld, och för Hennes Nåds.
Men huru ftolt år man icke i fin lycka!
Jag har ej en gång fkrifvit rata rader, och
det år likväl det minfta, man kan göra.
Förlåt mig det-, Ers Nåd! och om engeln
träffas, få fåg henne att jag lydt defs be-
fallning , få godt jag kunnat. Jag gifsar, att
hon år mera förtrolig mot Hennes Nåd, ån
emot mig: Englarne hylla alltid de goda.
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Sång till Herr Lector

MOBERG.
Pd hans Födelsedag.

JLJu fom ofta med din fång
Boat har de unga,
Unna åfven dem en gång
Till ditt nöje fjunga:

Låt ett tackfamt tånkefatt
Öppet fig förklara •'

Njut det goda hjertats rått:
Den att ålfkad vara.

Du år nöjd, då du gör gagn,
Då din poft bevakas,
Springer ej på ryktets vagn
För att fes och {kakas.

Ingen titel, intet band
Mödans dag belönar,
Ingen trogen Makas hand
Aftonen förfkönar.
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Men af mången Mor och Far
År ditt minne vördadt.
Då du hugnat andras dar,
Sjelf du glädjen fkördat.

Glömmer någon yngling fig,
Och hans gård du faknar,
Skall han dubbelt tacka dig,
Når hans tanke vaknar.

Angerfri och famvetsren
Ler du med de unga.
An vid dagens fifta fken
Kan du hjertligt fjunga:

''Tank! hvad fröjd på gamla dar
Gubbens hjerta känner:
Gammalt vin har Gubben qvar
Ån åt gamla vänner."

Chor.

Tank! hvad fröjd på gamla dar
Gubbens hjerta känner:
Samma kårlek Gubben har
Ån bland nya vänner.
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Julklapp till min SOPHI.

•^ophi! du fkall ej lottlös lemnas,
Då alla andra Julklapp fått:
Du vet ej huru mycket godt
Af denna trogna hand dig ämnas;
Men du {kall vänta litet blott!

Ett hjerta gladt, fom fölens ftrimma,
Och varmt och ädelt fåfom den,
Då hon i fommarns aftontimma
Förgyller lundens ekar ån:
Som, faftån fjelf ej tryckt af nöden,
Dock ömmar hvarje uflings nöd,
Ger tårar åt hans grymma öden
Och åt hans hand ett odelt bröd;
Som hvarje gång då det förfpörjer
En ålfkvård dygd, ett vackert drag,
Med ädelmodets afund förjer:
Hvi var den lyckliga ej jag?

En Hflig kånfla för Naturen,
Som tjuft defs måfterftycken fer,
Som gråter ömt med fommarfkuren
Och glådtigt med hvar blomma ler,
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Som vintrens tid, då andra tärnor
Sött drömma åfventyr och dans,
Ser hånryckt opp mot nattens ftjernor,'
Ser genom tårar deras glans:
Och der! ifrån fitt fönfter höjer
En liflig fuck till ljufets Far:
"O! åfven mig ditt öga röjer,
"Du vårdar ockfå mina dar!
"O! faft mitt hjerta ej kan hyfa
"En dygd få ädel och få ren,
"Som denna ftjernan fynes lyfa,"
"Ifrån din thron ett återfken;
"O! låt dock hoppets ftjerna tindra
"För mig i döden lika klar,
''Och intet moln mitt öga hindra
"Att fe en fkymt af dig, min Far!

Och åndtlig detta längre minne,
Som ej ger löften klockan fem,
Och klockan fex förgäter dem,
Når balens fålla ftund år inne,
Som fer en gammal barndomsvän
(Från höjden af fin egen lycka)
I dålden ftödd mot nödens kryeka,
Och känner honom ftrax igen,
Och ilar tjuft emot hans möte,
Och trycker honom till fitt bröft,
Och gjuter fuckar i hans fköte,
Och flammar med en bruten röft;
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-'O! aldrig ån du mig förfkjutit:
"O! kom med mig att vara fåll,
"Tillfamman vi vår morgon njutit,
"O njutom ockf å lifvets qvåll!
Som uppå tackfamhetens vingar,
Och med defs gård uti fin hand,
Långt öfver hafvens afgrund fvingar,
Långt bort till evighetens ftrand.

Sift Blygfamhetens Flor, fom döljer
Alla defsa dygders krans,
Såfom filfvermolnet höljer,
Genomfkinligt, ftjernans glans,

Men ack! hur ödet mig förfkjuter
Med famma evigt kalla hand!
Juft då i hundra convoluter,
Med hundrade figill och band,
Jag mina fkånker innefluter:
Då öppnar fig min låga dörr:
En Gosfe fram till bordet tråder,
Klådd uti regnbågsgröna kläder,
Hvars mönfler jag ej fkådat förr.
Uppå hans läppar glädjen myfte,
Uppå hans kind en ros förfvann,
En annan opp i fpåret rann.
Hur fkönt det fvarta håret lyfte!
Hur ömt det bruna ögat brann!
Ack! min Sophi — mitt hjerta ryfte,
Du knappaft år få fkön fom han!
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''Hvem fkall den afundsvårda blifva,
Som brinnande utaf begär
I afton grymt fkall fönderrifva
Det präktiga paketet der"?

Så frågar han, och jag var färdig
Att fåga hvad fom var deri,
Att fåga att det var Sophi,
Som tufen andras offer värdig
Af mitt ej kunde fmickrad bli.

''Ack flackars du, fom år bedragen!
Sophi har allt det der förut,
Allt från fin födelfeminut,
Allt från den flund, hon fick behagen,"

Så fmått förarglig fade han,
Och fkjuter af fin fpånda båga,
Och häftigt fom defs pil förfvann,
Och lemnar mig åt fårets plåga,
Och lemnar mig åt denna laga,
Som ej af tårar fläckas kan,
Som fuckarna ej yppa våga.
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PA EN TASKBOK.

_!_, ag mot en julklapp, faft ibland de ringa.
Men båttre att ge någon, ån ge inga.
Om gafvans varde döms af hjertat, fom den gett,

Då äger denna ett.

Det ges en konft, att få fin tafkbok bruka,
Att hon kan likna enkans oljekruka,
Som nyttjades hvar dag, och tömdes ej åndå,

Men hon år känd af fk

Man öppne henne, fåfom du, för nöden:
Så fkall en gång, den ftore plundrarn, döden i
Der hitta på ett mynt, fom går i grafven ån:

Det år vålfignelfen!



193

LILLA HEDDA
Till sin Pappa pä hans födelsedag.

Jjinå flickor åro rådda,
Och få år åfven jag;
Och aldrig har vål Hedda
Gjort vers, förrån i dag.

Dock "huru fade Mamma ?

Om kånflan blott år fann,
Så år det jufl det famma,
Om verfen ej år grann.

Jag kan ej sjunga, Pappa,
Hur god du år mot mig;
Jag kan blott hjerliigt klappa,
Och hjertlig kysfa dig.

Och ftundligt nederkalla
Ditt ömma hjertas lön,
Från den, fom vårdar alla,
Och hör den lillas bön.



SÅNG
HOS MIN LYCKLfGE VAN,

j[ krelfen utaf glada vänner,
Der ingen afund nöjet flor,,
Jag fjunger, hvad mitt hjerta känner i
Hvad deras hjerta gerna hår,
Din husliga, din ljufva lycka
Skall bli mitt åmne denna gång;
Och aldrig åmnar jag förtycka,
Om den år båttre, ån min fång»

Du år ej dömd, att enfam vandra
Den långa öknens törneftigj
Nej, lemnas du af alla andra,
Så fins dock en, fom följer dig.
Hvad andra fökfc och tånkt fig finna,
Men långe nog få föka ån,
Det har du funnit — en Gudinna?
Nej, mycket mer —< en verklig van!

Ditt bord år tarfligt, men det dukas
Utaf din maka, och år ditt;
Der aldrig grannfrun förödmjukas,
Men hon år nöjd, likfom vid fitt-

ig4



195

För dig må fkeppet gerna ftranda,
Som andra verldars håfvor bår:
Ditt vin år glådjens fria anda,
Det goda fkåmtet din defert.

Du ej din gömda Ikugga byter
Mot högdens glans och flipprighet.
Du af defs mörker icke fkryter,
Men du defs lugn vårdera vet.
Bekymret åker flora vågen
Din undangömda port förbi,
Och Fredens boning år belågen
Uppå din tomt: — du bor deri!

Ja, lycklig du, fom glädjen njuter
Af ömhetens föreningsband;
Hur ljuft din trogna hand du fluter
Uti en lika trogen hand!
Hur rikt du finner dig belönad
För dagens mödor af din qvåll,
Som af din maka blir förfkönad,
Af vänner delad i ditt tjåll!

Dig drabbar icke ångrens fnårta
Af brottsliga pasfioners rus;
Nej, du blef herre i ditt hjerta,
Når du blef herre i ditt hus.
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Din lefnads ändamål år gifvet:
Du vet defs varde och defs vigt.
Med ftns du vet att njuta lifvet,
Och glad, du fyller opp din pligt.

Du fkall ej någon oro kanna
För minnet af ett blygfamt namn:
Du har en efterverld, och denna
År barnet i din makas famn.
Det år din enda årelystnad,
Att i din dygd få lefva qyar;
Att, når du gått till evig tyftnad,
En vån må fåga, hvad du var.

Må himlen edra dagar Ikona
För flora forger, ej för fmå,
Att ålderdomens hederskrona
Må baras lått af begge två;
Att når en gång de blifva ljumma
De kånflor, hvilka brinna nu,
Hon blir en glad och treflig Gumma,
Och ej en knarrig Gubbe du!
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PÅ EN AFLEDEN MAKAS PORTRATT.

•*-*u enda återftod utaf en dyrbar lycka,
Som hoppet ftråckte ut till mina fifta dar,
Med tårar, till milt bröft vill jag dig ofta trycka,'
Och fåga till mig fjelf: Jag mor och maka var,
Jag år det icke mer: jag vandrar hår i fanden,
Och fer min middags fol af moln och töcken fkymd,
Och väntar blott en vink utaf den trogna handen,
Att kallas härifrån, och till en högre rymd.
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SKAL.

TILL HERR GREFVE c

J\ propos af furprenera,
Fins hår ingen Nils i dag,
Som man kunde gratulera
Efter gamla verldens lag?
Jo, vi helfa er, min Grefve,
Er vår vördnads föremal,
Med det enkla ordet: Lefvel
Med det glada ordet: Skal/
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Vid ett Besök på en skön
Landtgård,

Till Fröken **

Jag tänkte: ån fkall himlen gifva
Åt mig en klar och lycklig dagj
Ån bygdens tjufande behag
En flocknad kånfla fkola lifva.

Men ögat, fkumt af hjertats qval,
Såg åfven der en ryflig öken;
Naturen har en svår rival
I Er, min nådigafte Fröken.



200

I anledning af en inskrift

på en bild AF FRU L--Nl'

"JC ru L—n en ibland de nie"
Kors! ropte minnets mor och fågo mulna ut:
Vi åro nie ren förut
Vål! fade en till flut
Jag fkrifver mig: en af de tia
Förträffligt! ropte alla nie.
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EN MODERS SÅNG
VID SIN SPÅDA DOTTERS GRAF, *)

J\JLivt goda barn! du rycktes från mitt fköte;
Men du togs opp utaf en båttre famn.
Der fkall en gång jag glädjas af ditt möte:
Hår har jag blott din alka och ditt namn.

Rörd fjunger jag den ton, fom du mig lärde,
Som du mig bjöd att fjunga till min tröft.
Den år få ljuf, få heligt år defs varde;
Ty uti den, jag hör din egen röft.

Tack! goda Barn, för desfa korta åren,
Då, glad och frifk, vår rikedom du var,
Din fjål gick bort, en Engel gick i fpåren,
Och himlens lån till himlen återbar. —

*) Denna Sång ar författad af följande anledning: Frötm Anna
Maria Bruncrona, dotter af Ofverfte-Löjtnanten och Rid-
daren Brun er ana, ett barn af fem års ålder, då hon vid sin
dödsfäng fåg fin moders forg, fjöng till hennes tröft några ord,
den? hon fjelf uttänkt, på en melodi, fom hon ofta förr fjungit,
och till hvilken äfven desla verfer äro författade.
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Tack, goda Barn, du än i dag ofs fagnarj
Du lindrar fjelf den forg, du koftat mig.
Till jordens Far hår upp på våra vägnar,
En tackfam fuck för hvad han fkånkte dig.

Det enda arf, fom vi förmått dig gifva,
Vålfignelfen, du redan den uppbär.
Djup var vår fuck: O! må hon lycklig blifva*
Gud hörde den: du evigt lycklig Sr.



BABELS TORN.

JL/et år en gammal finnrik fabel,
Som ofta jag funderat på,
Om det der Tornet uti Babel,
Som fjelfva himlen fkulle nå.
Ifrån min barndom den mig brydde j
Men, då jag frågade min far,
Hvad den hiftorien betydde,
Fick jag af honom blott till fvar:
Att jag en näsvis pojke var.

Mer ej behöfdes, för att reta
En glad och liflig ynglings håg:
Jag ett fchatull i fagan fåg,
Och ville åndteligen veta,
Hvad härligt i defs lådor låg.
Omfider år mitt fyfte vunnet:
Ett rart och dyrbart monument,
Som ingen hårjare förbränt,
Och ingen forlkare har känt,
Ar nyfs i Orienten funnet,
Och hit till Europa fåndt.

Det år det flora protokollet,
Som uppå Tornets förfta dag
I fjelfva Babel blifvit hållet:
Hvaraf fe hår ett fammandrag.

aos
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Så vida det år nog befannadt,'
Att all flags kunlkap på vår jord
År och förblifver intet annat,
Ån visfa fogningar af ord;
Men orden ftundom bry förbannadt
Sa har ett fållikap i vår ftad
Sig låtit vara angeläget,
Att nå en högre kunfkapsgrad,
Och driftigt, men ej oförvåget,
Beflutit, att en himmelsfärd
.Väl vore fina vådor vård.

För ftoftets ättling, hvilken åra
Att fe, att höra fjelfva Gud,
Och att till jorden återbåra,
Så om hans våfende fom bud
En fann och oförfalfkad låra!

Det år få många klagomål
Som dag - och ftundligen inlöpa,"
Att man hvar fanning måfte köpa
Med alltid nya tvifvelsmål.
Det år få mycket, man bör veta;
Det år få litet, fom man vet;
Och fanningen ofs tyckes reta,
Blott för att göra ofs förtret.

Men om vi en gång kunna fkryta,
Att hafVa taft med fjelfva Gud:
Farväl! med alla toma ljud!
Då fulla {kål ofs icke tryta-
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Då fkola vi med egen fyn
Ranfaka himmelens planeter,'
Och följa alla de kometer
Som promenera omkring fkyra.'
Då fkole vi förutan irring
Och utan fvindel och förvirring
Se öfver, i en enda blick,
Naturens djup och kraft och {kick,
Och alla andra verldar kSnna
Med lika fåkerhet, fom denna.
Då fkall det flora tid och rum,
Och vacuum, och fpatium,
Och mobile perpetuum,
Och mycket annat ftort och vigtigt
Förklaras lika fnart, fom riktigt
Då fkall det icke mer bero
Af någon gifsning eller tro,
Om andar fvåfva Öfver jorden
Och hvareft de tår öfrigt bo,
(Jag trodde alltid hår i norden).
Då fkall man åndtlig upplyft bli,
Hvarföre mennifkan fkall kallas
Och åfven tro fig vara fri,
Dock af den minfta nyck befallas
Att gå i laftens flafveri;
Hvarföre man i alla tider
Predikar dygdens fålla lott,
Och bojor åt defs vänner fmiderj
Hvarföre laften fållan lider
De ftraff, man honom förefpått
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Då fkall man åndteligen veta,
Hvad våg det onda kommit till,
Hvarföre Eva retas vill,
Och hvarföre ormen fkulle reta.
Då fkall vår f jåls odödlighet
Ej blott bli trodd, men folklart vifad.
In fumma — vår förtjenft beprifad,
Vår rått till namn och ryktbarhet
Med alla slags bevis bevifad.

Ren torde låfaren förflå,
Och gvanfkaren benäget finna,
Att ändamålen, man tänkt vinna,
Ej voro barnfliga och fmå,
Och att man måfte himlen hinna,
För att de ändamålen nå.
Jag vill då icke mer citera
Af forskningar en tallös mängd
Ur protokollet, hvilkets längd
Med Tornets höjd tycks accordera,
Men låter Tornet färdigt flå
Så färdigt fom det kunde blifva,
Och låter folket klifva, klifva
Och åndteligen fpetfen nå.

Nu tror man sig i himmeln vara,
Och intet mera flå igen,
Ån blott att öppna ögonen,
Och hela verlden öfverfara.
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Men huru fnöpligt! huru dumt!
Det arma folkets hjerna fvindlar
Och ögat blir i haft få fkumt,
Som om det hade tio bindlar.
Så mycket fåg man dock till flut
Att himlen fyntes lika nära
För deras ögon fom förut
Och det var mycket, på min åra.

Hvar blifva nu de flora fynd
Som fkulle kröna himlafården
År det ej fkam, år det ej fynd
Att fpela gäck med hela verlden?

Må låfarn gifra fig tillfreds!
Om man ej hann till Zeniths fpets
Och öfverfåg den vida verlden,
Från fölens höjd hit ner till vrånj
Om ingen promenad i mån,
Och ingen dans i andeverlden,
Förtjufade den fvåra färden;
Om man på fjålens andlighet
Med händerna ej kunde taga,
Ej infåg tingens verklighet
Skild från de fyner, fom bedraga;
Så fåg man likväl mycket mer,
Ja ganfka mycket mer, ån andra;
Ty den mot höjden fig beger
Naturligtvis långt mera fer,
Ån de fom qvar i dålden vandra:
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Och tog för öfrigt fitt parti
Det klokafte, fom kunde vågas J
Att aldrig tyft och fvarslös bli
Vid hvad på jorden kunde frågas.

Men var det icke högft fördömdt,'
Att hur man opp från jorden ftråfvat
Och mellan idel folar fvåfvat,
Så hade man de fpråk förglömt,
Som taltes ner i dödligheten.
Och icke nog, att allmänheten
Ej minfta ord af dem förftodt
De kunde ej förfta hvarandra.
Den ena flcrek emot den andra
Med myndig röft och hetfigt blod.
Knappt hann den ena conftruera,
Förrån den andra fönderref;
Tills ingen trefs i Tornet mera,
Som blott en ftolt ruin förblef.
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EN LITEN LÄXA
TILL ASPASI.

JL/u hör ej loford, Aspafi;
Nej, du år nöjd att dem förtjena;
Och {kall du åndtlig fmickrad bli,
År det af fpegelns grace allena.

Du mins en dag, då bland attrapper
En ftåtlig ode till dig kom;
Men den fick affked på grått papper,
Och vände ganlka fnopen om.

Du mins ockfå en elegi,
Så pjunkande och få bedröflig,
Att den bordt röra Aspafi,
Men ach! den fann dig lika höflig.

Skall detta vara modefti?
Kan detta icke ftolthet vara?
Ditt famvete, min Aspafi,
På desfa frågor måfte fvara.

Jag tänkte , jag, att modeftin
Stod i en blygfam blick att låfa,
Och ej i denna Spanfka min,
Som rynkade din Finfka nåfa.
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Dock, om din blick så vifs, fom hvafs,
På dina nie fyftrars vägnar,
Gaf tvenne rimrnare sitt pafs,
Då tror du ej, hur det mig fägnar.

Det borde vål ej fågna mig,
Hvars fkinn en dag det torde galla:
Emedlertid, pris vare dig,
Som slog två flugor med en fmålla.

Och når fkall fmållan riktigt låra
De vittra namnsdagsflugor hår,
Som verlden med fitt furr befvåra,
Hur*pinfamt deras läte år?

Ditt ädla kön blef ockfå dömdt,
Att utaf desfa kräk befökas;
Och når år könet vål förglömdt,
Då tålamodet bör förfökas?

Pris vare derför hvar och en,
Som dem på nåfan litet knäpper,
Och med en vinge och ett ben
Dem åt fin utflygt återflåpper!

Men om en yngling, öm och kår,
Och blygfamt utur fkuggan dragen,
Åt dig ett redligt offer bår,
Och med detfamma åt Behagen.
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Om vid den tår, han dig befvår,
Som verkligen hans öga* gjuter,
Som icke endaft pennans år,
Att hon hans offer ej förfkjuter;

Och du åndå år lika qvick,
Att högmod åt den ftackarn blicka,
Då år du icke mer den flicka,
Som alla hjertans bifall fick.

Då år du blott en nippertippa,
Som fnörper mun, fom gör fig till,
Som ber få nödigt att få flippa
Hyad hon få gerna åga vill.
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ANDRA PRISET.

_Lset år en hugnad, att gå långt
I allt hvad man fig företager;
Men årans tempel år få trångt,
Och tufen flitas om en lager.
Dock åfven den vårderas ju,
Som, faft han icke fpelfen hunnit,
Likväl det andra prifet vunnit,
Och år en narr, få pafs, fom du.

Du nöjs med dina örons längd,
Du bår ej bucklor, fom en fröken,
Och öker icke ftadens mängd
Af granna karlar eller fpöken;
Men fjålen, du utfpökar den,
Du hvarje trampad ros begråter,
Och knapt en flugas mord förlåter:
Du år en narr, du ock, min vån!

Du tror ej, att hvart ögonkaft,
Som en Corinna tåcke3 blicka,
Bevifer, alt hon ftraxt år faft,
Och faft för evigt, fläckars flicka;
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Men hennes fuck, du tror ju den,
Och hennes gråt, och hennes eder,
Och hennes dygd, och hennes heder
Du år en narr, du ock , min vån!

Du vandrar icke torgen kring,
För att din vackra fjål få vifa
Åt hvem fom helft för ingen ting,
Och för att bli en allmän vifa;
Men inom hus du blottar den:
Du låter dina vänner {kåda,
Och nagelfara hvarje låda:
Du år en narr, du ock, min vån 2

Du bår ej i ditt öppna krås
En gyldne Zittra, fom ett minne
Af fånggudinnan, det förftås,
Som hejrlkar ännu längre inne;
Men du, din lyra ftåmmer ån,
Och tror ej folk ha annat göra,
Ån att defs rara visdom höra:
Du år en narr, fom jag, min vån!
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Man försÅger sig lått

I HETTAN.

______

n Jungfru, nåbbig, fkön och grann,
Och icke obelefvad heller,
Sig par bricol i lek befann
Bland idel Fröknar och Mamfeller,
Och fprang få vål fom någon ann.

Det blef ett våfen, kan ni tänka:
"Nej! detta år den fidfta qvåll,
Som jag för min del fpringer Enka''
Så fvor hvar Fröken och Mamlell.

Men en var bittraft bland dem alla:
Hon gick till flickan, der hon fatt,
Och fuft hon fåg defs tårar falla,
Så fporde hon med bittert {kratt:
"Hvad har Prinfesfan att befalla"?

Nu kunde Jungfruns kavaljer
Ej fvålja harmens galla mer:
"Min nådiga! tänk på att bruka
En verkfam kur för afundfjuka;
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Tank, om den Jungfrun (kulle bli
En vacker dag Mamfell, fom Ni"!
"Men jag förfåkrar Er min Herre,
Föll Damen in med raferi,
Att jag kan aldrig Jungfru bli":
Han fade blott: "få mycket värre"!
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ROSEN, FJÄRILN och BIET.
T?
JLL/n rofenbufke fkön och purpurklådd
Sig fpeglar tått vid bäckens klara brådd,
Kring blomstrens kalk vål lufen fjårlar krysfa,
Och fånka fig, och fmeka dem, och kysfa,

Och flyga bort igen.

En fjäril dock bland tufen trogen år
Den tacka ros han evig trohet fvår,
Och fom hans fuck kan blifva himlens vilja,
Skall ingen dödlig hand dem fkilja,

Nej icke döden fjelf.

Hur Ikönt, hur ömt år detta fkådefpel!
Huru nära tager hjertat deri del!
Men ach! då fjåriln, lilla fjåriln njuter
Då flår jag hår, och mina tårar gjuter,

Och faknar, faknar blott.

Och ännu mer, ett djerft och girigt bi
Blir ijuft i blomman, blott af induftrie;
Det år få fnålt och nitiikt att förvårfva,'
Och blomman får få mycken honung årfva

Och kupan år ej full.
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Ett dödligt ftyng blir lilla fjårilns lott
Och biet fuger blomman, fuger blott,
Och når det plundrat få fin ömma maka,'
Det flyger bort och kommer ej tillbaka,

Och blomman dör af forg.



STICKELBÅRSBUSKEN.

•Lmma gick i trågårdsparken,
För att plocka ftickelbår;
Och att lindra sitt befvår
Föll hon uppå knä till marken:
Ach! hur flcön hon ligger der!

Men hon räckte knappaft handen,
Förrån taggen kinden flack,
Och hon ropade ett ach!
Men vid fpegeln, hvilka ach!
Når hon fåg den fula randen,
Himmel! himmel! hvilka ach t

Dock! det år att forgen lätta,
Om för någon trogen vån
Man blott får berätta den:
Emma vifste ockfå detta,
Faft att fåga fanningen,
Hon ej haft få mycket ån
Att i detta fall berätta.

Ockfå kom det för Pylad
Samma afton, fom det hände;
Ryktet lina vingar fpånde,
Flög fom fqvalret i vår ftad:
Hu! jag ryfer, hvilken rad!
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Når Pylad får Emma råka,
Emma, fom hans hjerta tåndt,
Kan ni tanka, hur de fpråka
Om det fåniga fom håndt.
Gosfens öga, på den fköna,
Fåftadt, ömfom gret och brann:
"O min Emma ingen ann,
Så kan blott tyrannen löna
Alla knäfall, dem han vann."
"Hå! det hånder mången ann,
Att belöna fåfom han,"
Föll hon genaft in, den Iköna.

Gosfen, vaknad ur fin dröm,
Svarar med en bruten flamma,
Men en flamma, redligt öm:
"Ja, min dyrkansvårda Emma!
Ja, det hånder mången ann,
Att belöna fåfom han.
Med min hela kånilas ftyrka
Svor jag, att dig redligt dyrka,
Har jag redligt dyrkat dig:
Huru har du lönat mig?
Kinden bleknad, ögat tåradt,
Tanten mörknad, hjertat fåradt,
Fråga ån en gång af dig:
Huru har du lönat mig?"
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BLOMMOR till de SKÖNA.
En Blåklint till Stifts-Fröken E.

xVJLin aldranådigafte Fröken,
Var nådig mot de fmå förföken,
Och tag den blomma, hjertat ger:
Hon liknar himmelen och er.

En Tusenskön till Gtycér.
Hon fkön, fom tufen blommor, år,
Men ej få fkön, fom en Glycér.

Smultronblommor till Eva.
Jag vet ej, om jag år bedragen,
Man det år vifst, att helft åt er
Jag desfa tacka bilder ger
Utaf de nyttiga behagen.

En hvit Tornros dt Charlotta
En å._el ofkuld u*an flård,
Ar lika fdllfynt i vår verld,
Som denna blomma var för mig:
Jag fann blott en, den ger jag dig...
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En Leukoj ät Rosali.
Så ädel blomma fällan gifves,
Som denna år, min Rofali:
Hon liknar dig, ock deruti,
Att hon i fönfter gerna trifves.

En Nattviol till Iris.
Den blomma, jag åt dig förår,
I nattens timma fkönaft år.

En Kattfot till Stina,

Du, fom få mycket har att göra
Med nåflans aldraminfla fel,
Får denna Kattfot på din del
Att egna brifter varfamt röra.

En Prestkrage dt Agneta.
Den, fom på mången fyndig bal
Har hållit andeliga tal
Mot denna fnöda verldens flård.
Ar fåkert denna blomma vård.

En Sammets.ros till Carolina,

Men hvilken fatts af desfa tvenne
Ar fannast? Har jag tånkt ibland.
Klår blomman Carolinas hand,
Klår icke handen mera Henne ?
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En Klocka till Malin.
Kors ! ej få fnedt ditt öga hvålf,
Jag blott en Klocka djerfs foråra;
Men det beror utaf dig fjelf,
Hvar du behagar henne bära.

En Lilja till Aspasi.
Hon måfte dö, fen hon år bruten,
Hon måfte dö uppå minuten,
Hon måfte dö af jaloufie
Uti din barm, min Afpafi.

En Nejlika till Mina.
Kyfst af den ena Gracen nyfs.
Af Euphrofyn *), hur nåns Ni klandra
Defs djerfhet, om en vanlig kyfs
Hon åfven hoppas af den andra?

Till Sophi.
Tag velat dig en blomma (para,
Som lik min ömhet fkulle vara;
Men fåfängt, fåfängt hjertat vill;
En evig blomma fins ej till.

•) En Fjäril.
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FASTLAGSRIS.
Till Fredrika.

Jag gick till fkogen fjelf, att knyta
Åt dig ett litet faftlagsris:
En fårfkild qvift för hvar caprice
Jag i min enfald tänkte bryta;
Men — fpara dina ögnakast!
Det blef ej ris — det blef en qvaft.

Till Sophie.
En qvift af myrten, fom jag fparat
Till minne af en lycklig ftund,
En af cyprefs, fom jag förvarat
Till minne af en forglig ftund:
Se der det ris, jag torde våga,
Att lägga ned för min Sophi:
Låt det ett flygtigt minne bli
Utaf min ömhet och min plåga!

Till Clara.
Som barnet år, (å bör ock rifet vara:
Och derför blir en blomma ris åt Clara



INPROMTUER.

Till Julie".

Lägg bort er parafol: hur kan val fölen nånnas;
Att fe de unga rofor brånnas,

Dem hon få gerna fer?
Nej, bår er parafol: och \lx defs flcugga vara

Elt flcydd för mången mot den fara,
Att bli förblindad utaf Er.

Till Lilli.
Jag fade åt min hand: var god och fkrif
En liten vers, och den åt Lilli gif:
Och handen fvarade: jag inga verier {krifver;
Men jag mig fjelf i deras ftålle gifver.

Till Clara,

Se hår en liten vers, fom nog min hjerna brytt;
Om pennan varit fnåll, och blott mitt hjerta lydt;
Så fkulle denna verfen vara
Den fkönafte jag gjort, — ja {kön, fom Clara!

200



FLUGAN och LJUSET.

JtLn fluga fer ett ljus,
Och af fig fjelf förgäten
Och näsvis, fom hon år,
Och hetfig och förmäten,
Hon flyger till, vill fläcka det, blir vred,
Och dubbelt fina vingar fpånner;
Men i det famma hon fig bränner,
Och faller vinglös ned.

Hvartill fkall denna Fabel duga?
Jag fvarar utan allfköns krus:
Man lår deraf att ej en fluga
Bör fläcka ljus.
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CLARAS KANARIEFÅGEL.

V:an att med förtjufadt öra
FVanfka Näktergalar höra,
Clara! lyfsna dock en gång
Till din egen fågels fång.

Glad han hålfar morgonfolen,
Men når Clara far i fkolen,
Lutar han fitt kufvud ner,
Mågtar han ej fjunga mer.

Chåfen uppå gården röres,
Och hans flamma äter höres,
Var välkommen, qvittrar den,
Lilla Clara, hem igen!

Född med hjerta för alt ömma,
Kan du väl din fågel glömma?
Vårda detta lilla djur
Och gif trefnad åt defs bur.

Undan med den flygga katten!
Frilkt med lof, frifkt med vatten,
Och en fåckerbit ibland
Uiur Claras egen hand!

Minfta fågel tydligt känner
Sina vårdare och vänner;
Tackfamhetens minfta ljud
Ej förfmås af (jelfva Gud»
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N:o 84.^
1.

Hela verlden må fig fröjda,"
Klådd i glädjens högtidsfkrud,
Och med röfter, tackfamt höjda,"
Sjunga varelfernas Gud!
Samlens folk från ftad och land,'
Sjungen Skaparns allmaktshand!

2.

Med fitt varde Han ofs väckte,
Utur intets djupa natt;
Stundligen ett fallet Slågte
Bjuder han en evig fkatt,
Renad dygd och renad fröjd
I de ljufa Himlars höjd.

3.

Tacken*Honom i hans tempel!
Fäder!.Mödrar! fkynden dit,
Gifven edra barn exempel
Af ett varmt och värdigt nitl
Sjungen med förenta ljud
Nådens och Naturens Gud!
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N:o 95.
1.

J ag lyfter mina hånder
Till Skaparns ljufa borg,
Från den Han hjelpen sånder,
Och lindrar jordens forg;
Från den Hans Fadersöga
Ar lika nådigt flråckt
Till ringa fom till höga,
Till Ångel och Infekt.

2.

Om någon gång Du låter
Mig flinta i mitt lopp,
Så lyfter Du mig åter
På hulda armar opp.
Der farorna fig dölja,
Din hand ledfagar mig;
Och Änglarna mig följa,
Då jag går Dygdens flig.

3.
Det onda fjelft Du vånder
Till vinning för min fjål,
Och ingen ting mig hånder,
Som icke flutas val.
Min barndomsflig Du jemnat,
Min ungdomsvårn Du var;
Och fåkert frid Du åmnat
At mina fifta dar.
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N:o 106.
1.

JL/itt namn, o Gud! jag lofva vill
Och utan afbrott prifa:
Forlåna f jelf din nåd dertill
Och båfta fåttet vifa!
Min Gud, min Konung och min Far!
Jag helgar mina korta dar
Till din förtjenta dyrkan.

2.

Du, Herre! ftor och herrlig år,
Och grånslöft år Ditt valde,
Din thron Du öfver molnen der
Långt från vårt öga ftållde;
Men i de under kring ofs fke,.
I Dina verk, Du böd ofs fe
Ditt evigt dolda Våfen.

3.

Jag tala {kall om Dina råd
Och Dina ftyrfel-grunder:
De kunna döljas, men Din nåd
Jag {könjer alla ftunder.
Din godhet: {kall af våra barn,
Och deras barn och barnabarn,
Beundras och vålfignas.
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4.

Allt hvad Din vifa allmakt gjort,
Allt hvad Du lif tåckts unna,
Skall vittna, att Ditt namn år ftort,
Din herrlighet förkunna,
Skall vittna, att Du år en Far,
Hvars godhet vårdar allas dar,
Hvars famn för ingen slutes.

5.

Du fpifar med ett ymnigt mått,
Och utan någon möda,
Allt hvad fom lif och anda fått
Och vantar af Dig föda.
Du öppnar blott Din rika hand,
Och genast öfver ftad och land
Vålfignelferna ftrömma.

6.

Af evighet Ditt rike var,
I evighet det blifver.
Den lag, Du gaf i fådrens dar,
Du ån i dag ofs gifver;
Ännu från famma Sinai,
I famma hjerta höre vi
Din dom och Dina åfkor.



Du ålfkar dem, fom ållka Dig
Och med fannt alfvar dyrka;
Din nåd i ftraffet röjer fig,
Ty bördorna ge ftyrka;
Du lyfsnar till den frommas bön.
Och dubbel får han dagens lön,
Når aftontimman klåmtar.

8.

Du rättvis år, o ftore Gud!
I allt hvad Du beiluter,
Och öfver våra klagoljud
Förlåtelsen Du gjuter:
Ty tag emot en tackfam gård
Af ofs och af den efterverld,
Som på vårt ftoft framträder.
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N:o 143.
1.

\_J , Jefu! tröftrikt år Ditt namn,
I farans ftund vår fåkra hamn,
Vår hålla tröft i forgens dar,
.Vid Håmnarns domftol vårt förfvar.

2.

Guds enda Son, men dock vår Bror!
Hur var Din kårlek icke ftor!
För ofs, du nöjd gick korfet mot,
Och led och dog förutan knöt.

3.

Af dig år all vår falighet,
All dygd af din rättfärdighet
Af dig all glådje och all tröft,
Ocji famvetsfriden i vårt bröst.

4.

Tag, Jefu! tackfamhetens gård
Utaf Din återlofta verld!
Hon glades, att af dig bero,
Och lofvar dig en evig tro.
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N:o 144,

1.

J efu! du min {katt, min åra,
All min glädje, all min tröft!
Djerfs ett ftoft det hoppet nåra
Att du höra vill defs röft?
Ja, du fvarar i Ditt ord,
Ja, från nådens tröflebord.-

2.

Jefu! om jag går att börja
I ditt namn allt hvad jag gör,
Skall jag då ej framgång fpörja
Och få fluta fom jag bör?
Ja, du fvarar i ditt ord,
Ja, från nådens tröflebord.

3.

Om mig hjertats kånflor mana
Och jag griper verket an,
Att, med dig, gå dygdens bana,
År min tro på dig ej fann?
Ja, du fvarar i ditt ord,
Ja, från nådens tröflebord.
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4.

Om jag lägger mig att fofva
Med en hjertlig fuck till Dig,
Kan jag mig ju fåkert lofva
Att Din hand fkall flcydda mig?
Ja, du fvarar i ditt ord,
Ja, från nådens tröflebord.

5.

Når jag flutar mina dagar,
Hjertligt lutad mot Din hand,
Du min anda ju ledfagar
Till ett lyckligare land?
Ja, du fvarar i ditt ord,
Ja, från nådens tröflebord.
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N:o 184.
1.

Helge Ande, hjertats nöje;
Båfta {katt och högfta tröft!
Vi i dag med vördnad höje
Till Ditt lof en tackfam röft.
Uti templet famlas vi,
Och Du {kall vårt åmne bli:
Vårdes fjelf vår andakt lifva,
Att den Dig må värdig blifva.!

2.

Du år den förnåmfta gåfva,"
Skånkt af jordens båfta van,
Som han tåcktes alla lofva,
Hvilka hjertligt önlka den.
Du gör ordet faft och fannt,
Du år nådens dyra pant,
Du ger ljus åt våra tankar,
Hoppet vingar, tron fitt ankar.

3.

Sanningens och dygdens kalla!
Sållhetens och glådjens brunn!
Att mitt hjerta tillfredsftålla,
Några droppar mig förupn!
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Gif min anda vittnesbörd,
Att af Gud jag blifver hörd
Som ett barn, fin faders hugnad,
Så år jag förnöjd och lugnad.

4.

Du år ned af himlen gjuten,
Likt det ljufva fommar-regn;
Frid och tröft år med mig fluten,
Skaparns mildhet nåd och hågn.
Värdes frifka opp min fjål,
Varma den för andras val,
Adla kånflor deri lifva
Och till mogna dygder drifva.

5.

Icke vågar jag utgrunda
Skaparns dolda ftyrfelfått:
Nej! de tidehvarf forn ftunda
Skola göra honom rått.
Nog af kunlkap åger jag,
Då jag vet Guds ftrånga lag.
Vårdes Du mig ftyrka unna,
Att den redligt fylla kunna.

6.

Du år helig och mifshagas
Utaf allt hvad fyndigt år;
Du ur hjertat plötsligt jagas
Af hvart enda ftormbegår.
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O! men hör min böneröft,
Åg Ditt tempel i mitt bröft,
Kufva fmåningom begären
Och ryck från dem mordgevären!

7-

Du år blygfam, lik en Dufva,
Hatar ftoj och öfvermod,
Vill den bittras f jål förljufva
Och den ftarke göra god.
Lår o J lår mig samma dygd!
Låt mig fredas i defs Ikygd
För det tadel, fom mig fårar.
För det fmicker, fom mig därar!

. 8.

Hjelp, att jag mot fynden ftråfvar,
Når jag ftapplar var min ftaf,
Gif mig mod den ftund, jag båfvari
Slut mitt öga och min graf!
Når den öppnas fkall en dag,
Gif då nåd att åfven jag,
På Förfonarns högra lida
Glad mitt domllut må förbida!



N:o 229."
1.

XJLck blif hos ofs, o Jefu Chrift!
Han ftundar fnart, han ftundar vifst
Den afton vi ofs förefpått
Som ftraff för våra många brott.

2.

Nu år Din Kyrkas forgetid,
Kring hennes murar fpörjes ftrid,
Allt andas fplit och öfvermod
Och intet faknas, utom blod.

3.

Vid Korfets fot flår Sanningen
Och fer med tårar på fin vån,
Hon mins ätt Du i fordna dar
Bland bödlar hennes fackla bar.

Hon mins, att Friden var ditt bud,
Att du var fånd af Fridens Gud
Och att ett allmänt brödraband
Kring jorden fåftes af Din hand.

a4o
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5.

Man verkar mot ditt ändamål:
Den ena med fitt kånfloprål,
Den andra med fitt kalla blod,
Sin fkrylfamhet, fitt öfvermod.

6.

Du dyrkas dock fom Vis ånnu,
Men man år vifare ån Du.
Förnuftet föker måftra Gud
Och {kapa om Hans gamla bud.

7-
Din fak, o Jefu! lågges ner,
Din åra fkymmes mer och mer:
Du har dock hår och der en van.
Vålfigna, trolla, biftå den!

8.
Ditt ord var under feklers lopp
Vår fakra borg, vårt enda hopp.
Låt ofs behålla uti ro

Vårt finneslugn, vår enkla tro!

9-
Gif alt ditt ord ofs lyfer fa,
Att vi bland villor icke gå,
Men uppå Dygdens jemna ftig
Må nalkas Himmelen och Dig l



N:o 231.
1.

\_J Gud! det år vårt hjertas tröft
Att i Ditt tempel dröja,
Att lyfsna till Din viljas röft
Och böner till Dig höja! —

Hur ljus år helgedomens prakt!
Hur herrlig år Din nåd och makt!
Hur innerlig vår vördnad!

En enda ftund, fom njutes hår,
Mig ftörre hugnad fkånker,
Ån allt hvad verlden mig befkår,
An allt hvad hoppet tanker.
Fullkomlig ingen glädje år,
Men om hon fins, få bor hon hår^
Der Du dig uppenbarar.

a.

Ty bedje vi med famfåld röft,
Att Du ofs framgent unnar
Den nåd att håmta mod och tröft,
Der man Ditt ord förkunnar.
Låt hår Din åra ftråla fram!
Och ingen, låg och otackfam,
Skall neka Dig fin dyrkan.

240
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4.

Sank ned till ofs, o ftore Gudj
En flågt utaf din Anda,
Då våra fvaga offerljud
Med verldens lof vi blanda:
Att vi ditt ord må rått förftå,
Och utur helgedomen gå
Förbåttrade och goda!

5.

O Fader! vi vålfigne Dig
För fkånken af en Lära,
Som banat ofs en fåker ftig
Till fållhet och. till åra,
Som alla dårars löjen tål,
Och alla fvagas tvifvelsmål,
Och alla vifas granlkning.
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N:o 241.
1.

y ål mig i evighet! nu kånVier jag förft tröften,"
Nu förft jag värdet fer utaf den inre rollen;
Mitt famvete år rent, min framtids rymd år klar,
Jag lyfter lugn min blick till menlklighetens Far.

m

Bort hån,bort hån från mig, duvrånghet, fom fördömmer,
Som granlkar andras fel och egna brifter glömmer!
Du må beröfva mig det goda namnets troll,
Jag vädjar ifrån dig till domarn i mitt bröft.

I
3.

Han år det, fom mig lår att lifvets tyngder båra^
Som plågan gör till vinft och fmådelfen till åra,
Som hungrar tviflets moln, fom ftadgar dygdens lag,
Och låter hoppet fe en vedergållningsdag.

4.
O! att jag kunde få min korta bana vandra,"
Att Gud mig bifall gaf, når jag fördöms af andra,
Så {kulle visft den frid, fom gör min lefnad nöjd,
Begynna i min fjål odödlighetens fröjd.
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N:o 545.
1.

J efus år min vån, den båfte,
Som har öppnat mig fin famn:

Skall jag då, likfom de flefte,
Glömma kånflolöft hans namn?
Ingen {kall mig kunna flcilja
Ifrån den fom frålft min fjålj
En Ikall vara begges vilja,
Och han vill ju blott mitt väl!

2.

Han har druckit dödens galla,
Att åt mig förljufva den;
Han har bedit för ofs alla ,"

Och Han beder för ofs ån —

Hvilken {kulle mig anklaga?
Jefus för mig talat har;
Hvilken fkulle från mig taga
Kronan, ftålld i hans förvar?
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5.

Jag år vifs och derpå liter,
Att hon icke finns den makt,
Som ur Jefu famn mig fliter
Och fom ändrar hvad han fagt,
Throner, {katter, prakt och åra
Gjorde aldrig fjålen nöjd:
Blott, min Frålfare, din Låra
Bjuder mig en evig fröjd.
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N:o 255*
i.

x\ch Jefu Chrifl, min högfta tröft,
All nåds och godhets källa !

Förlkjut ej den betrycktas röft,
Den bön han vågar fålla!
Stort år af lindring hans behof,
Ty han har blifvit fyndens rof,
Som honom grymt förföljer.

2-

Hon trycker mig i ftoftet ned,
Som en odräglig börda.
Defs arm år ftråckt, defs uppfyn vred
Och hotar mig alt mörda;
Hon fyftar fåkert, blodigt flår,
Och vrider om i djupa får
Den dolk, hvarmed hon ftungit.

3.

Om icke Du förbarmar Dig,
Skall jag förlorad falla.
Du bad på korfet ock för mig;
Du bad ju der för alla?
"Förlåt dem Fader!" fade du
O! fram)råd till hans thron ånnu
Med famma bön for jorden.
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4.

Når jag med alfvar tanker på
Hvad jag har gjort i verlden,
Och hur de ftunder åro få,
Dem jag ej fkånkt åt flården:
Då faller klippan på mitt bröft,
Mörkt blir mitt öga, flum min röft
pch mina ben förfmåkta.

5.

Men fåfom en förtvinad hjord
Af kållans bölja frifkas,
Så lifvas jag utaf de ord,
Som till mitt hjerta hvilkas:
Den evige år huld och god
Mot alla, fom med krosfadt mod,
I tro till honom komma.

6.

Ty kommer jag betryckte fram
Med ett förkrosfadt hjerta,
Med rodnad för min fyndalkam,
Med fvedan af min fmårta,
Och ville gerna gråta blod
Om det i min förmåga flod,
Och kijnde dig förfona.



7-

Men ach! min gråt och all min blod
Kan ej en fynd förfona!
Blott Jefu! för ditt ädelmod
ViU domaren mig Ikona.
Blott din förtjenft, din ftrånga dygd
Utgör i dag det fåkra fkygd,
Der lugnad jag kan hvila.

8.

Förlåt fördenlkull, milde Gud!
För Jefu blod fom flutit,
Att jag förgätit dina bud
Och mina löften brutit.
Jag anfåg lifvet fom en lek,
Jag anfåg korfet fom ett fvek:
Men jag år ftraffad vorden.

9-

Om David nåd i Himlen vann,
Om Du Manasfe {konat,
Om Petri gråt, fom bittert rann,
Hans trolöshet förfonat,
Och om i dödens ögnablick
En brottfling Dina löften fick,
Hvi {kulle jag förloras?

i4g
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Styrk mig allenaft i den tro,
Att Du för mig led döden,
Så återfår jag famvetsro,
Så klarna mina öden!
Din Ande hvile öfver mig,
Att jag vid ftridens flut af Dig.
Med fegrens palm må krönas.

iso



N:o 263.
1.

Jtiaf tålamod,
Var vis och god,

Och lyd den Högftes lagar!
Lid och var tyft! —

Må hon bli kyfst
Den Fadershand fom agar!

Bryt i din nöd
Det fifta bröd,

Som åt ditt barn du fparar
Var lugn, min vån!
Han lefver ån,

Som ofkulden förfvarar
Och hennes rått bevarar.

2.

Om någon gång
Din natt år lång,

Din fållhet år förfvunnen,
Och ingen tröft
År för ditt bröft

Kring hela jorden funnen:
Så lyft mot fkyn
Er tårfull fyn —

Och vänta morgondagen!

ssi
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Han fkyndar fig
Och finner Dig

Af ingen ånger flagen,
På intet hopp bedragen.

3.

Fördolda Makt!
Hvars hand har lagt

På en och hvar fin börda, «—

Jag år af blod
Och har ej mod

Att hjertats kånfla mörda,
Visft år hon {kön
Den Himlalön,

För hvilken jag bör verka:
Men om ej du,
Som förr, ånnu

Mitt fvaga mod vill ftårka,
Kan jag min rått förverka.
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N:o 264.
1.

»3om Dig, Gud! täckes, gör med mig
I lifvet och i döden!
Allgode Gud! allena Dig
Förtror jag mina öden.
Når tröttad jag till hvila går,"
Når arbetsklockan åter flår,
Min fuck till Dig jag fånder.

Jag kallar godt allt hvad Du gör —

Och aldrig mig bedrager;
Ej någon forg få ömt mig rör^
Att jag den ej fördrager, —

Helft jag få ofta redan fport,
Att hvad fom förft min vånda gjortJ
Har fedan gjort min glädje.

3.

Gif blott, Barmhertighetens Gud!
Att jag med ökad ifver
Uppfyller dina helga bud
Och god och nyttig blifver!
Gif att jag måtte nårma mig
Med hvarje dag ett fteg till Dig
Från verlden och defs villor!



4.

Och fedan — når Du helft beflöt
Att mig från verlden kalla,
Jag i ditt faderliga Iköt
Vill lugn och tröftad falla , —

Förvisfad, att i Himlens höjd
Få dela, äfven jag, den fröjd,
Som Jefus ofs förvårfvat.

254
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N:o 274.
1.

J efus allt mitt goda år,
Han har dött för menfkligheten:
Bör den lydnad, han begår,
Vara fvår för tackfamheten?
Kan ditt hjerta vara kallt,
Då för dig han gjorde allt.

St.

Trakta icke efter gull! •

Sök ej bland de höga nämnas!
Ack! i trenne {kollar mull
Allas lotter flutligt jemnas.
Sök en oförgånglig lott —

Och den fins hos Jefum blott.

Z.

Han år min förnöjelfe,
Och min glädje, och min långtan|
Han ger tillfredsftållelfe
Åt ett dygdigt hjertas trängtan.
Rådvill flår hvar jordifk vis;

Jefus ger ett faft bevis.
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4.

Bort, o verld! med all din ftåt!
Bort med all din visdoms åra!
Af din glädje födes gråt,
Endaft tvifvel af din låra;
Aldrig gör du mig förnöjd!
Jefus år och blir min fröjd.
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N:o 2S&.

i.

J^lej, fvaga hjerta! låt Gud råda";;
Och hoppas du. Mer kan du ej.
Förmår en dödlig ofverfkåda
Det helas ftyrelfe? o nej!
Förtro dig då i Herrans hand,
Och du har icke byggt på fand.

2.

Hvad hjelper ofs att bittert förja?
Hvad gagnar ofs vårt tyfta knöt?
Att morgonen med oro börja,
Med fkråck gå aftonen emot?
Ju mer vi förje för vår lott,
Defs mera fylls vårt olycksmått»

3.

Nej! vis år den, fom lärt fig lida,
i hoppet och fin dygd förnöjd;
Som icke tröttnar att förbida
En båttre framtid, faftån dröjdj
Som tror med ftilla tålamod,
Att varelfernas Far år god.
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4.

Han utfer tiden att hugfvala,
Han känner aldrabåft vårt val,
Hvad tungan icke drillar tala,
Det låfer Han uli vår fjål,
Och vårdar, når vi minft det tro,
Vår lycka och vår famvetsro.

5.

Tänk ej uti din motgångstimma,
Att du af Gud förgäten år!
Snart tanker fig en morgondimma,
Oeh nyttan hon i {kötet bår.
Allt lyder vanlklighetens lag,
Och plågan fjelf hör opp en dag.

6.

Beklaga ej din ringa lycka:
Du kanfke illa bar en ftor.
Var adel nog att ej förtrycka
Ett företräde hos din bror.
Om du har dygd och lugn och bröd,
Du {katter har i ofverflöd.
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7-
Fyll glad din plikt, ditt kall bevaka,
Och gör det goda du förmår.
Så kan du {kåda lugn tillbaka
Åt banan af förfvunna år,
Och hoppas för din framtids dar
En lika vård af famma Far.
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N;o 291.

1.

Jtierre! Du fom fånder tröften
Till den fjal fom trÖftlös år,
Stång ej himlen för den röften,
Som i dag din nåd begår?
Synden trycker mig till jorden,
Men jag mins dock val de orden,
Som Du, Jefu! fade mig,
Att mitt hjerta tillhör Dig.

2.

Tuhga bördor finnet trycka,
Bördor utaf tufen flag;
Vanfklig år all jordilk lycka,'
Häftigt flyktar glädjens dag:
Men jag knotar ej deröfver,
Ty jag vet att jag behöfver
Något fom påminner mig,
Att mitt hjerta tillhör Dig.

3.

Når mig brottet vill beflrida
Rättighet att kallas Din,
Ställ Dig, Jefu! vid min fida,
Så blir fegren fåkert minj
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Når förförarn lägger fnaror;
Når begäret för i faror,
Värdes Jefu! varna mig,
Att mitt hjerta tillhör Dig.

4.

Trägna fuckar vill jag fånda
Mot odödlighetens högd,
Och min håg från jorden vånda
Till en värdigare fröjd.
Ofta vill jag efterfinna,
Att ditt blod Du låtit rinna."
För att öfvertyga mig .

Att mitt hjerta tillhör Dig.

5.

Sorgligt måfte jag bekänna,"
Att jag ofta brutit tro;
Ångrens tårar kinden bränna,
Hjertat finner ingen ro:
Och det fel fom jag begråter,"
Öfvar jag få ofta åter.
Ach! mitt hjerta glömmer fig,
Glömmer att det tillhör Dig.

6.

Når, från jordens faror frålfud
i den krets mig år beredd,
Af ditt milda öga helfad,
Af din hand jag blifver ledd,



Då fkall hjertat tackfamt vara,
Och hvart ögnablick förklara
Hvad din nåd förfåkrat mig,
Att det evigt tillhör Dig.

2 6a
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N:o 299.
i.

JVJLitt hjerta! fröjda Dig, låt dina kånllor röras!
Till himlen når din bön, i himlen {kall den höras.
Tråd fram till Skaparns thron, lågg offret för Defs fot!
Hvad tackfamheten ger, tar godheten emot.

2.

Glads! Han år ju din Far, fom dig till bönen manat;
Hans Son, din bror, har våg för dig till Himlen banat;
Hans Anda fager dig, huru du bedja bör,
Att hjertats tyfta fuck den Evige ock hör.

5.

Du vet Guds hjertefag: bör det dig ej beveka?
Hvad kan en ömfint Far det goda barnet neka?
Allt år för Honom lått, hvad dig omöjligt fyns,
Och der ditt hopp tar flut, Hans godhet rått begyns.

4.

Jag kommer då, min Gud! i Jefu namn, och beder,
Och lägger inför Dig mitt hela hjerta neder;
Jag hoppas, tror och vet, att Du år allas Far,
Du vill, Du kan, Du gör allt hvad Du lofvat har.
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N:o 316,
1.

\J Gud! förlån ofs dagligt bröd,
Och flcona ofs för hungersnöd!
Förfök ofs ej med rikedom,
Nedflå ofs ej med fattigdom!

2.

Låt opp, o Gud! din milda hand
Och gläd ett ållkadt Fofterland;
Låt mogna {kördar fylla opp
Den trägna Åkermannens hopp!

3.

Allt hvad Du {kapat föder Du,
Din Sol år lika mild ännu,—
Den minfta planta, jorden bår,
Af hennes ftrålar lifvad år,

4.

Må menniflcan med dubbel fröjd
Din godhet fe, och vara nöjd,
Och, under måttliga behof,
Vålfigna dina huldhetsprof!



N:o 330.
t.

V_/ Gud, fom ej de fpådas röft förfcjuter,
Ej nådens dörr för någon dödlig fluter!
Du år fördold, men Fader år ditt namn:
Så hör ditt barn, fom fjunker i din famn.

2.

Jag var ej till, då Du uppå mig tänkte;
Du gaf mig lif, Du mer ån lifvet Ikånkte^
Gaf mig en fjål, alt {kilja ondt och godt,
Och hoppas mer, ån vanlklighetens lott.

3.

Gif, att jag få min bana måtte vandra,
Att, lycklig fjelf, jag åfven gläder andra!
Jag år ett barn, fom ej filt val förftår:
Ty led mig Du, att jag ej vilfe går!

4.

Hvad nyttigt år, gif att jag det må låra!
Min ungdoms flit blir mannaåldrens åra.
Må ingen dag förgäfves rinna bort!
Del. läras bör år mycket — tiden kort.

265
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5.
Föråldrars lugn beror af barnens dygder:
Gif, att en dag åt mina födflobygder
Jag ger ett namn få kart, fom deras var,
Och {kånker tröft åt deras fifta dar!

6.

Bevara mig för vådliga exempel!
Min olkuld år den helge Andes tempel:
Blif Du, o Gud, defs vårdare och fkygd,
Att den en dag förbyts i manlig dygd! .

7«
Styrk Du mitt mod, når forgerna mig trycka;
Styrk Du min dygd, om jagblir förd till lycka:
Och gif mig blott den vishet, ftore Gud!
Att tro på dig och ■ öfva dina bud!

• 8.

Så {kall jag lugn min korta vandring fluta,
Och vid defs gräns den tröft, den glädje njuta,
Att intet fteg jag återtaga vill —

Och tacka Dig, fom gaf mig nåd dertill.



N:o 387-

V_/ Jefu, når jag hädan {kall
Och anden återgifva,
För vinning flcattar jag mitt fall,
Ty jag hos Dig får blifva.
Det frö, fom icke mognat hår,
Skall, båttre vårdadt, uppftå der
I härligare fkördar.

2.

Jag kläder af förgånglighet,
Blir lös från fyndabandet;
Min drågt blir evig falighet
Uti det högre landet;
En himmellk krona räckes mig,
Som, på min hjesfa fåft af Dig,
4>k»U ftråla der för evigt.

3.

Jag kommer af ett ftormigt haf
Till efterfökta ftranden,
Min alka gömmes i en graf,
Men Gud upptager anden;
Från mörker kommer jag till ljus,
Till {katter från ett vanfkligt grus,
Till palmer ifrån ftrider.

a67



4.

Min forg i fröjd förvandlad år:
Att öknens vandring lätta,
Ett paradis Gud mig befkår,
Elt evigt lif för detta.
Mitt öga, öppna dig, blif klart!
Gråt blott af glädje: du {kall fnart
Se andra flranden Ikymta.

5.

Ty detta lif blef dödens del,
Och bör ej lif få nämnas:
Blott ett bedrägligt forgefpel,
Hvars prakt i grafven lemnas;
Ju längre du hår lefva får,
Defs flera faknader och får —■*
Men döden ger det fifta,

6.

O ufla lif! o vanfklighet!
Den fom dig rått betraktar,
Ditt gull, ditt floj, din härlighet
Med bortvänd fyn föraktar:
Blott lycklig af hvad godt han gjort,
Han flår vid evighetens port
Och klappar på, och hoppas.
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O död! du år de fromma god,'
De onda du förfkråcker;
Du ger åt blygfirmheten mod,
Men höga anfpråk ftåcker;
Du ger den tryckta' fattigdom
En oförgånglig rikedom,
Men plundrar girigheten,

8.

Kom, Jefu! Du min Frålferman!
Kom, för mig till det lifvet,
Som Du med dina fegrar vann
Och fom åt mig blef gifvet!
Låt mig fullborda väl mitt lopp!
Når hjertat brifter, fyll defs hopg
Och led mig till min Fader!

s6g
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N:o 396.
1.

J\JLin jämmer fnart en anda tar ,

Från verlden jag mig vänder:
Min fjål, o Fader ! nådig var
Och tag i dina hånder!
Du har ju henne gifvit mig,
Tag henne åter upp till Dig,

Dit hon med fuckar länder!

l 2*

Förlåt min fynd, och gif mig till
Allt hvad mot Dig jag brutit!
Du ingen dödligs ofård vill,
Du ingen fuck förfkjutit;
Hvem helft af hjertat ångrat fig
Och flytt med bön och tro till Dig,
Har alltid tillgift njutit.

3.

Till Dig, o Fader! ftålls mitt hopp,
Du {kall min fjål bevara;
Min bön Du, Jefu! tager opp
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Och {kall mig vål förfvara;
I plågans anfall, dödens ftrid,
Du ger mitt hjerta lugn och frid:
Jag råds då ingen fara.

4.

På korfet Du min {kuld betalt,
Att mig med Gud förfona;
Du mig till arfvinge ock valt
Af härlighetens krona;
Mig, åfven mig, Du inneflöt
Uti den fifta bön Du gol:
"O Fader! dem förfona V*

5.

Med detta hopp jag vantar tryggt
Den obekanta dagen;
Den fom på Gud fitt hopp har byggt
Var aldrig ån bedragen;
Den ljufva tron, att, i mitt fall,
Min fjål till Gud fig lyfta {kall,
Blir aldrig mig betagen.



6.

Nej! det år amen, fant och vifstji
Och kan omöjligt fela,
Att i ditt fålllkap, Jefu Chrift!
Jag Himlens fröjd {kall dela, —

Att jag {kall fe, med klarnad blick,
Hvad hår min tanka öfvergick:
Mitt våfen i fitt Hela!
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STYCKEN af ett TAL,
hållet för Kongl. Akademien i Åbo

den 29 November 1799.

_L/u har förfonat ofs: vi hate dig ej mer.
Sjunk fridfamt, Tidehvarf i evigheten ner!
Mörkt, fom ett midnattsmoln, du fyntes nalkas jorden:

Blod flöt kring föderns fält, blod ftrömmade i norden.
Från fallna fläders mull, från brända tempels grus
Steg röken opp mot fkyn, och fkymde fölens ljus;
Steg mången vålnad opp af flagna barn och makar
Dit! till Hans ljufa Thron, fom öfver verlden vakar,
Att der med hämmad gråt, att der med famladt mod
Anklaga den barbar, fom gjutit deras blod.
Anklaga denna konfl, fom född af grymma nycker
Föraktar fredens Gud, och mennifkor förtrycker
Den blodbeftånkta konfl fom far från land till land
Med fveket i fitt bröft och rofvet i fin hand,
Som kanfke långe ån fkall jordens folkflag härja,
Och fkördens glada fält med blod och tårar färja.
Så ftormigt, tidehvarf! din förfta morgon var;
Din middag flod i moln — Ach, år din afton klar?
Se, hvilket rysligt moln der blixtrar uti föder!
Hör desfa dyftra dån! — O mine ufle bröder'
O enkor, makar, barn! hvem {kall förfvara er?
Med hvarje ögnablick fe döden ljungar ner!



Hvad hyddor falla der! — Ej krigets å{ka vördar
Den Högftes helgedom, ej fattigdomens fkördar.
Hvad grymma flcådefpel! — Dock år vål denna dag
För forgens tårar gjord, för lutans dyftra flag?

Vid ljudet af den röft, alt långt från andra länder
Ett långe väntad t flcepp fyns nalkas bygdens ftrånder,
Och vid den lörfta Ikymt ifrån defs glada topp,
Hur klifver ynglingen i tornets fönfter opp!
Och der med ögat, ftårkt i en förtrollad fpegel,
Han marker {keppets gång, han räknar alla fegel,
Han {er en faknad vån, på däcket lyckligt röjd,
Och ropar: det år han! med kånflans unga fröjd.
Men då med tyfta fteg en trogen ålfkarinna
I hoppet tjuft, att der fin ålflding återfinna,
Sig fmyger oförmårkt på någon enflig vind
Med glädjen i fitt bröft, och lågan på fin kind,
Och fänder blick på blick mot hafvets vilda bölja,
Att i bevingad fart det fnabba fkeppet följa.
"O ftiger han i dag på Fofterbygdens ftrand
"Med lika ädel fjål, med lika redlig hand?
»'O mins han, hvad han fvor: "ja, hafvets grymma vågor
De kunna dränka mig; men desfa ädla lågor,"
Som flyta från min fjål i hvarje droppa blod,"
Var vifs, de flåcktes ej i fjelfva dödens flod:"
''O mins han denna ed? — o kommer han att rycka
"Det hjertat ur mitt bröft, fora anda. för hans lycka,
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"Hvars förfta ömma fuck för honom dragen var,"
''Hvars fifta ömma fuck ån år för honom qvar?
-'Dock jo— han minnes vifst, han år ej född att glömma*
"O du fom hör min fuck —må du hans hjerta dömma.
Af lika kånflor rörd, och lika ådelt fvag,
Min dyra fofterbygd, du firar denna dag!
Med kinden, lutad ömt mot tårbeftånkta handen,
Du filter tankfull der på flenbevuxna ftranden,
Med ögat, ömfom våndt mot denna framtids rymd,
Ånnu af tufen moln för våra blickar fkymd,
Och ömfom lyftadt dit, der dagens fljerna fkrider,
Alt fe en lycklig glimt af obekanta tider.

De vife fåga ofs: han ftundar denna dag,
Då menfkan följa fkall förnuftets ftrånga lag,
Då alla jordens folk, i endrågt med hvarandra ,

Till dygdens flora mål med tjusning fkola vandra,
Och mellan dem uppftå blott denna ädla ftrid:
Hvem vifaft nyttja vet den fålla fredens tid.
Från himlens höga rymd, der! öfver molnens byar,
Skall Freden f ankas ner på tunna filfverfkyar:
Defs blick år ftjernans glans, defs hy år dagens rand;
En blomftrande oliv hon viftar i fin hand.
Vid hennes glada blick, ur jorden fig förbyter!
Ej mer ur klippans barm den ufle flafven bryter
Ett fkarpt och mörkgrått jern till bojor eller fvård,
Att fjättra eller flå en långe härjad verld.
Det gamla fvårdets jern, fom man till lia fmider,
Erfåtter allt det ondt, han gjort i fordna tider.
Det falt, af flagnas rop få högt förbannadt år,
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Se blommor rinna opp, fe fkördar glånfa der;
Ej mer på hafvens rymd de ftolta flottor gunga,
Sam dödens grymma bud ur mörka fkyar ljunga;
Af ingen fplittrad köl en blodig bölja plöjs,
Men fridens hvita flagg från alla toppar höjs.
Så lungt, fom delta fund, der hvita fvanen feglar,
Der himmelen förtjuft fitt fltöna azur fpeglar,
Så lugn år verlden då, och ingen ftatskonft kan
Lik örnen flyga kring och plundra fåfom han;
Men lycklig af fin lott hon liknar denna dufva,
Som fitter nöjd och glad uppå fin egen tufva,
Och blånger ej omkring åt andra foglars bo
Att plundra deras gods, att flora deras ro.

Förundransvårda tid! då dagens Herrflcarinna
På hela jordens rymd ej {kall ett blodbad finna,
Ej andra vapens glans, ej andra nederlag,
An fkördar ftupande för hvåfsla liors flag:
Ack att du komme fnart! Men om du ockfå dröjer
Ett tidehvarf ännu, ditt hopp dock ofs förnöjer.

Ja tröftom ofs åndå, om ockfå detta hopp,
Som bådar evig frid, ej fkulle fyllas opp,
Om denne vifes blick vid åfyn af ett flågte,
Hvars hand mot eget bröft en blodig värja ftråckte,
Bedragen af fitt nit, och tjufl uti fin fats
I blotta ritningen fåg färdigt ett palats:
Om förr vi lare ofs att åfkans viggar leda,
An att vårt lugna bo för krigets bjixter freda,
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Om han, fom nu i dag. vår hela glädje gör,
Ej fredens glada fkånk åt fofterlandet för:
Ja tröftom ofs åndå — en annan fkånk han räcker^
Som lifvar hoppets fröjd, fom glädjens tjusning väcker
Lik på ett ftormigt haf i höflens mörka natt
En fkymt från tornets fpets af ljufets ädla fkatt.
Ach ljufets ädla fkatt! Gudomeliga Sanning
Der öfver molnens rymd du lyfer utan blandning.
Af falfka fårgors prakt, af matta ftrålars ljus,
Som ofta villa ofs i vanfklighetens grus!
Att tjufa våra bröft och att vårt mod bemanna,
Du fänder dock hit ner en ftråle af det fanna,
Och ler med välbehag, då ftoftets ,fvaga fon
Djerfs hämta med fitt glas fin gnifta derifrån.
O! fänd en gång hit ner till dödlighetens firande*
En engel från din thron, fom våra facklor tänder,
Som värmer våra bröft, fom lyfer våra fjåt,
Och lår ofs dyrka rått ditt höga Majeftåt!

Han nalkas redan der! förvillas ej mitt öga?
Ach då man år förtjuft man underföker föga.
Hvem år den Gudamagt i himlens azur klådd,
Som fynes nalkas der till Målarns blomfterbrådd;
Som full af majeftåt lik dagens Konung fkrider,
Och i hvart enda fjåt en ny förtjusning fprider?
Hvad vill den facklans prakt, hon bår uti fin hand?
År den till Sverges glans, år den till Sverges brand?
Hvem år du Gudamagt! fom värdes helfa jorden^
Och ej förgäter ofe bland klyftorna i norden ?



Man trott att denna vrå, till evigt mörker dSmd,
Pä jorden vore fkydd, af himlen vore glömd.
Man trott att hår hos ofs blott granar fkulle trifvas,
Och om af fnillets frö en planta kunde lifvas,
Så blef det hennes lott att tryckt af vintren dö,
Och att begrafvas djupt i våra fjällars fnö.
Man trott, och tror ännu, att verlden åren öcken^
Som evigt höljas fkall af villors tjocka töcken,
Och att den mörka natt, fom innefluter ofs,
Blott Ikingras då och då af vilda norrfkens blofs.
Ach hvilken år då du, förtjufande Gudinna,
Som låter åfven hår din fkona fackla brinna,
Som låter åfven hår beundras ditt behag,
Och vifar åfven ofs en fkymt af himlens dag?
Uplysning! — det år hon fom ifrån föderns länder
Har lyckligt räddat fig till Bältens glömda ftrånder-

Jag henne nalkas fer den dyftra Helgedom
Så flor af Kungars ftoft, och konftens ålderdom;
Men flörft utaf det bud, bland grafchor höres fkalla:
En Gud, en rättvis Gud fkall dömma eder alla.
Förgåfves Templets dörr år vid defs ankomft flängd
Af falfka nitets hop, af tanklöshetens mängd;
Förgåfves ropar man: hon ftörtat jordens Throner,
Hon Templen ftörta fkall och alla Religioner.
Af Tredje Gustafs hand fe dörren öppnad år,
Och hon till altaret fm fkona fackla bår.
Men nu vid denna glans, och denna fpridda dager
•Af villor hyilken hår från templet flygten tager!
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De hade lägrat fig i fkygd af desfa hvalf,
Der natten dubbelt mörk och dagen blott år half,
Och der i glättig ro de mörkrets Förfte apat
Och fig med fkicklighet till ljufens änglar {kapat,
Och få i feklers mångd med denna fkona drågt
En dårad menighet till helig undran väckt:
Men nu vid förfla fkymt af fanningens Gudinna
De fkimra ån en gång, och evigt fen förfvinna
Förfkråckg ej, dygdens vån —om du behofver tröft
"Så gäck till altaret och hör defs ömma röft.
"Må en gång mennifkor mitt fanna varde känna!
"Nej, icke kommer jag att edra Tempel bränna,
"Att fköfla någon Siat, att ftörta någon Thron,
"Att röfva ifrån Er en ålfkad Religion.
"Jag år ej en Barbar fom roar mig att rycka
"Från uflingen hans ftaf, från krymplingen hanskrycka,
''Från millioner bröft det glada hoppets grund,
"Som gläder lifvets dag, fom tröftar dödens ftund.
"Den Gud, fom f kyddar er, fom vårdat edra fäder,
"Som med ett ögnakaft millioner verldar gläder,
"Som hvifkar i hvart blad: jag ålfkar mennifkan;
"Han leder mina fjåt, min fackla tände han.
"Jag ålfkar eder Iro, jag detta Tempel vördar:
"Det år ett helgadt rum af dygdens glada fkördar,
"Af fvurna eders helgd, af gifna löftens tro,
"Af vilfefördas ljus, af forgsnas famvetsro.
"Och icke kommer jag alt kullflå denna boning,
Som ljuder dygdens lön, och fyndernas förfoning,
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''Jag vördar detta kors! Han fom defs börda bar,
"Han höll min fackla fram i verldens mörka dar:
"Men för ett fvagfynt folk, fom fanningen förföljde,
"Han vifligt hennes fken med molnets flöja höljde;
"Och han, hvars hjerta var, fom fölens ftråle rent,
"Ett kors hans åra blef, han fom en thron förtjent.
"I frid, i oftörd frid, de ädla rökverk brinne!
"Som tändas på hans grift, fom helgas åt hans minne.
**Oiyckelig år den, fom till hans grafvård går,
"Och gjuter ingen fuck och faller ingen tår:
"Förbannad vare du! fom fräck och grym förfmåder
"Den tro, den ömma tro fom trollat dina fäder,
"Som tröfta fkall ännu få mången dygdens vån,
"Och når hans öga fluts, upplåta himmelen.
"Ve! dig olycklige, i lifvets fifta timma,
"Om hoppets ftjerna dör uti förtviflans dimma,
"Och endaft håmdens blixt med fafa lyfer opp
"En dyfter framtids rymd, en laftfull lefnads lopp!
"Förfamlens Chriftne hår, att åt hans minne gärda
"De offer och det lof, hans dygder voro vårda!
"At låta håmdens moln, i tårar fmålta bort,
"Att tröfta lifvets dag få vanfklig och få kort
"Med denna höga tro: att molnens bäddar gömma
"En mildo/ch rättvis Gud, fom ingen dygdfkall glömma,
"En flor och vis Monark, fom verldens fpira för,
"En vån fom aldrig fvek, en far fom aldrig dör:
"Men glömmen icke bort, att han fom dog för eder
"Han dog för eder dygd, han dog för edra feder;
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"Hans lefnad år ett mål, och minnet af hans dod,
"Det år ert hjertas tröft, det år er fvaghets ftöd;
"Men ej en veklig bädd, der glomfk af himlens lagar
"Och glömfk af jordens vål, man njuter fina dagar,
"Man flumrar bort fin tid i maklighet och ro,
"Och glömmer dygdens bud , förtjuft uti fin tro.
"Odödelige man, fom lifvar detta Tempel,
"Var ej ditt flora mål, att genom ditt exempel
"Vågleda mennifkan till denna högre pligt:
"Att trygg vid himlens fall, och trygg vid jordens fvigt
"Mot evighetens mål ett renadt hjerta höja
"Och blott för verldens Gud fitt knä till dyrkan böja!

Så adel år defs röft, få heligt år defs kall:
Blott fanningens triumph, och gamla villors fall,
Blott denna Helgedom , fom tröftar lifvets ftunder
Från fanden flyttad opp på klippans fafta grunder,
Blott, menfldighetens rått i lagarnas förfvar
Och folket, ömma barn, Regenten •— lycklig far:
Se der, hvad hon har gjort, fo der, hvad hon fkall göra,
Se der, på hvilket fått hon verlden fkall förftöra!

Det var ej hennes kall att tända detta folk,
Som uppreft bål på bål, fom flipat dolk på dolk,
Som djerfts mot fin Regent en blodig bila hvåsfa,
Ryckt fpirart ur hans hand,ryckt kronan från hans hjesfa,
Släckt håmdens grymma blofs uti hans makas blod,
Och ftörtat Ludvigs Thron och Henriks åreftod.
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Nej icke var det hon, det var en afgrunds anda,
Som visfte granna namn med låga illgrep blanda,
Som for från ftad till ftad med blosfet i fin hand,
Och tände innan kort en allmän härjnings brand.
Lik denna grymma eld, fom i en Ikogspark rafar,
För hvilken djuren fly, och menfkligheten fafar:
Nyfs fkymtade en blixt, och genaft den förfvann,
Men ekens ftolta lopp af honom tändes an:
Ån några ögnablick ! och tufen flammar brinna,
Och tufen fkatter der i rök och dam förfvinna.
Ån några ögnablick och parken antänd år;
Och der en himmel log, en afgrund brinner der.
Och nu med rafejri den grymma eldens lågor
Sig ftörta på hvaran likt Oceanens vågor,
Och nu af granars brak, och nu af ekars fall
Ge höga bergen der! ett ödfligt återfkall:
Och nu med blixtens fart på iiordanftormens vingar
En hår af tända blofs långt öfver elfven fvingar,
Och det, fom icke trött af fartens mödor dör,
Åt andra trakters folk en gruflig varning för.

Så brinner icke hon', fom ner från himlen fåndes:
Af fölens rena ljus defs fköna fackla tändes:
Som detta ljufa klot, hon gläder våra dar;
Men ockfå tikfom det, hon fina fkiften har.
Hon har fitt Zenith der, till hvilket hon fkall ftiga
Och fina tjocka moln, mot dem hon måfte kriga;
Hon har ockfå en ftund, då hennes fackla fläcks,
fen ftund, då dubbelt {kön hon opp ur böljan väcka
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Ja, åfven Sverige fkall likt andra folkflag gå
I odling fteg för fteg och åndtlig fpetfen nå.
Så höres ödets dom kring jordens rymder {kalla:

Kånn mennifka din lott att ftiga eller falla.
Den våg, fom till ditt mål igenom öknen bår,
Med tilliar år beftrödd, af branter farlig år:
Du hinner till en höjd och under bördan ftupar,
Och ftraxt med vådlig fart i dålden dig fördjupar,
Du fer med tårfull blick din öfvergifna högd,
Och ftraxt en annan brant tätt vid din *fot år röjd.
Det lins ett annat land, der glädjens källa flyter,
Och fläta blomflerfålt i ftillhet genombryter:
Der vandra de i ro och le åt lifvets gråt,
Åt fordna plågors tyngd, åt nöjets toma ftåt

Hvart iörde mig min fång? år någon fom förlåter,
En annan tår i dag ån den , fom glädjen gråter?
Jag ville fly en röft fom långe mig förföljt;
Men fåfängt tanken fig frän verldens buller döljt;
Förgåfves! — åfven ån hon ljuder i mitt öra,
Och hotar att mitt lugn, och dagens fröjd förftöra.
Hvad båtar, ljuder hon, ofs fnillets gudamakt,
Som flåpar i filt fjåt blott yppighet och prakt?
Hvad båtar, ljuder hon, att ljufets fackla glöder,
Och lyfer opp den verld, hon härjar och föröder?
Hvad! — håll förmätna röft! du redan långe nog

Den vifes nit förfmådt, den fvages fjål bedrog.



286

Af en och annan ört, hvars knopp förgiftet gömmer
Du hård och orättvis till Solens värde dömmer:
Och mins ej lundens prakt, ej tufen åkerfält
Som pryda jordens krets, och göra lifvet fällt.
Hur fvår den fanning år att yppigheten foder
Så mången farlig laft, få mången dygd föröder!
Ja, huru mången ros fördrar blott dåltlens fkygd,
Och dör, i dagen flålld? — få växer mången dygd.
Men tål ej cedern ljus ? mon ekarn® ej trifvas
På kullens höga fpets och opp mot ftjernäh drifvas?
Hur mången vacker dygd fom förr ej varit känd,
Har verlden icke fett af ljufets ftråle tänd ?

Skall ej ett upplyft folk fin fedolåra rena,
Och dygdernas behag med fanningens förena?
Hvad! fkall det för fin fot fe denna djupa graf,
Som yppigheten prydt, och icke vika af,
Och ej med glädje gå den vife Kung i fjåtet,
Som blott med redbar dygd vet pryda Majeftåtet.

Ja, denna tid har flytt, då hela menfkligheten
Med häpnad öga fåg den fkridande kometen,
Och trodde att den prakt, fom i hans fotfpår brann,
Af himlen var beftåmd att tända jorden an.

Den vife från fitt torn med tjusning honom flcådar,
Och vet, att denna glans ej någon florm bebådar,
Och vet, att åfven den, fom hvarje ftjerna där!
Ett mattadt återfken från himla thronen år.
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O! frukten icke då, att denna glans, fom följer
Med ljufets majeftåt, de grymma viggar döljer,
Som krosfa denna verld, der dygden fpiran för,
Och tolkar från fin thron, hur menfkjan handla bör:
Hon år, fom fanningen, af famme Gud en gnifta,
Som förr befalla fkall, att himlens fåften brifta,
Att ftjernan ftörtar fig och krosfas i fitt fall,
Ån fanning ifrån dygd hans finger fkilja fkall.
O! fkuggor af de mån, fom hedrat Sven&a jorden,
Om någon gång er dygd af o{s år bortglömd vorden ,

Om någon gång J lett {rån eder fålla verld
Vår granna fattigdom, vår vanfkeliga flård",
Sett edra barnabarn, förgätne utaf eder
Mot yppighet och prakt bortbyta enkla feder,
Bortbyta redbar dygd mot tufen prydda fel,
Och flora gerningar mot fkona fkådefpel:
Förlåten ofs åndå, och tröttnen ej att ömma
För desfa bygders vål, fom eder alka gömma,
Som fe med tårfull blick i dag mot himmelen,
Och minnas^eder dygd och återkalla den:
O! tröttnen, tröttnen ej, att för vår fållhet vaka,
Och bedjca verldens Gud, att fånda ofs tillbaka
Med ljufets ädla fkatt ockfå den fanna dygd,
Som fordom bofafl var i Manhems trogna bygd!
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MENNISKANS BESTÄMMELSE.
"Jag fer en varelfe för högre öden buren,
"Till finlighetens frö beflägtad med naturen;
"Till hoppets föremål, till tankens r«na ljus
''Odödlighetens fjjd i dödlighens grus.

JL* ins då elt högre mål mitt flågte förefatt,
An lifvets korrta dag och grafvens långa natt?
Den fjukling, fom ej mer i dödens fkymning känner
Ett enda anletsdrag af lifvets fordna vänner;
Af denna ömma hälft, fom vid hans dödsbädd flår
Och torkar pannans fvett och lindrar hjertats får;
Ach! hinner han ännu den högd, der ftjernan blinkar..
Der, med odödlig glans, fullkomligheten vinkar? —-

Hvad år jag? — Hvartill född? År det blott {lumpens
hand,

Som bildat mig af ftoft på vanfklighetens ftrand?
Att några ögonblick bland lifvets fknggor famla
Och lyckans glitterguld och årans blåddror famla,
Och tård af forgens gift i mina halfva dar
Åt ftoftet återge hvad ftoftets gåfva var?
— Den gnifta utaf Gud, fom evigt {kulle nåra
I djupet af mitt bröft odödlighetens åra,
I dödens timma fläcks, fom ftjernan ftörtar ner
Och flocknar i fitt fall och — tändes aldrig mer?
Hvad har min tunga fagt? Hvad har min penna fkrifvit.
,Nej,{kyddom dygdens hopp, fom jordens vålluft blifvit.
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Forbannom denna tro, i laftens kulor nlrdj
Mer härjande och grym, ån Alexanders svärd;
Ty segrar hon en dag, då båfven, J Nationer!
Då darren, Konungar, på edra höga Throner!
Och svepen deras glans i sorgens mörka dragt!
De hvila pa ett strå, de falla för en flågt. —

Ja, år du endast född för lifvets korta lycka,
Hvi dröjer du, Tyran! att härja och förtrycka?
Du, som i maktens slott bland tusen nöjens val
Ej fann ett skönare, ån dina bröders qval.
Låt bilan sprida sken, låt hämndens bålverk brinna,
Och räkna hvarje tår, från ögat vågar rinna,
Brånn fattigdomens skörd, bränn torftighetens tjell,
Och känn att du är stor, och känn att du år sålll
Hvi dröjer du, Barbar! att plundra dina likar?
Qvåf domarn i ditt bröst, som skonsamhet predikar:
Ryck frän en fattig mor det späda barnets bröd;
Ryck från en sjuklig far dess ålders enda stöd;
Och le åt dessa rop, som Öfver jorden skälla,
Och ifrån stjernans rymd förgåfves viggen kalla!
Och når du icke mer förijuses utaf brott,
Då afhör detta bud: o, menniska! gör godt! —

— Ja, ädle brottslingar! hvi dröjen J att skörda
Det ax, som vinkar er, som dignar för sin börda?
Den ros, som ler ännu med tjusande behag,
Hvi bryten J den ej ?

— Hon lefver blott i dag.
Hvem prisar edra namn, hvad gläder er i grafven,
För det på dygdens våg J burit tiggarstafven?
Och hören J de rop i hennes fångsel mer,
Som stanna på dess mull för att förbanna er?
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— Af ödets fala hand räcks forgen eller lyckat.-,"
Räcks fpiran åt en Kung och åt en ufling kryckan.
Så ftår en präktig ek, gömd i en ödemark,
Då granen ofta yfs i en högtidlig park.
Men brottllig vare den, fom kan, och icke njuter,
Och fom för dygdens dröm ett verkligt godt förfkjulcr»
Den ftörsta ftyrkan fick, har ock den ftörfta rått,
Och den, fom njuter båft, de båfta tånkefatt. —-
.— Se där ett fammandrag af jordens Sedolåra!
Om man beröfvar den odödlighetens åra,
Hon blir en härjad ftad, hvars fallna murars grus
En dyfter fkönhet får af midnattsmånens ljus.
— Hvart fkall milt hjerta fly ur denna djupa öken,
Så märk af forgens natt, få hemfk af tviflets fpöken?
Jag vet att den år vård en afgrtmd i fitt bröft,
Att lefva utan hopp och dö förutan tröft,
Förbannad på fin mull af Gud och fina likar,
Som för en flyktig verld en evig natt predikar;
Jag vet att denna tro på en odödlig fjål
År pelarn för var dygd och för vårt fanna vål.
Men hvilken tröftar mig i desfa mörka ftunder,
Då tanken fråga djerfs: Hvar åro pelarns grunder?
O! reftes desfa opp af Statsklokhetens hand
På skålens hålleberg och ej på låttrons fand?
Ar laften ej en dröm, år dygden ej förgåfves?
Hvem fvarar mig derpå förrån min fuck förqvåfves ?

Jag fer kring jordens rymd få långt ett öga nar,
Af mödans fpånning trött och {kumt af fttfgens tår,
Hur plågan trakt fråu trakt, lik ljungeldsmolnet ilar,
Qch döden i defs spår med evigt nya pilar; —
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Jag låfer öfverallt den fvåra fanningen:
Af jord du kommen år, till jord du blir igen.
Jag fer den ädles mod, jag fer den vifes flyrka,
Så fållan af ofs ågd, få lått och ljuf att yrka*,
Vid ljudet af den röft; din lefnadsdag har flytt,
Ifrån en rotad ek uti en fåf förbytt. —

Hvar finnes något {kål, fom tviflets öfverröftar?
Hvar finnes någon vän, hvars ädelmod mig tröftar,
Då bördan år för tung, då fkuldran är för fvag,
Då jag begråter ömt min egen födflodag? —

Han finnes, denna vån, få ofta öfvergifven,
Så ofta af ofs hådd, och likväl trogen blifven:
Han fins i detta rum, der ifrån grafvens chor,
Ett evigt genljud hörs: den dygdige år flor.
Der öppnar han fin famn och ftråcker fina händer,
Och tager mot den gård, den fena ångren fånder;
Der med en engels blick och med en engels röft
Han ger åt villan ljus och ger åt forgen tröft.
Ja, ädla Religion, om ingen du förfkjuter,
Som hvålfver forgens blick och ångrens fuckar gjuter,
Om ingen tröftlös btor ifrån ditt altar går
Med oaflorkad gråt, med oförbundna får;
Om i en ynglings bröft du kånflans nyck förlåter:.
O! lifva vänligt der den ädla anda åter,
Af hvilken han var rörel, då uti fordna dar,
Han till ditt altare de förfta offer bar!
Han himlen öppnad såg och defs förtjusning kände,.
Han fåg vid dagens fken, som di»a ftrålar tände,



Att jorden har en Far, att verlden har en Gud,
Att mennilkan år ftor igenom dygdens bud. —

— På hafvets dyftra rymd, der vreda böljor brufa,;
Der viggarne i fkyn i röda vågor rufa,
Den trötte feglaren med fafa långe fåg
Sin död i hvarje blixt, fin graf i hvaxje våg,
Och bidar blott den ftund, då hafvets vreda bölja
Uti en evig natt hans varelfe fkall dölja,
Når molnet häftigt flyr och fölen dubbelt glad
Förgyller tornets fpets uti hans födfloftad.
Hans tunga har ej ord att tolka livad han känner
Da han på ftranden möts af maka, barn och vänner,
Och då han kysfer ömt fin dyra fofterjord.
Dock — Ögat tårar har, då tungan ej har ord. —

.— Som han, ur faran frålft, fom han,ur grafven vaknad,
Jag njuter dubbeltglad hvad jag har mift med faknad;
Jag finner dubbelt tjuft vid altaret igen
Ett långe faknadt ftöd, en långe faknad vån.
Med hoppets unga fröjd, med glädjens mogna tjusning
Jag natten flykta fer för morgonrodnans ljusning;
Jag fer en yngre verld fig öppna för min fyn,
Som mellan flydda moln den azurklådda fkyn.
Jag fer en famling der af tufende millioner
Från jordens lågfta tjell, från jordens högfta throner,
Förbidande fin dom för lifvets korta tid —

En evighet af qval, en evighet af frid.
Hur brinner ögat ej, hur ömt mitt hjerta röres,
Når menfkovånnens dom ifrån Förfonarn höres:

992
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wFör nödens tryckte fon du öppnade din hand;
''Du gaf hans hunger bröd, och flåckte törftens brand,
''Du fökte dig en våg till fångelfer och kojor,
"Och helade hans får och krosfade hans bojor,
"Da lånte honom hus i vintrens mörka natt,
"Vid midnattslampans fken, duvid hans döddsbåddfattj
"Och når. han lade ner den tårbeftånkta ftafven
"Beredde du hans ben en ftilla ro i grafven;
'Allt hvad du honom gjort, det gjorde du ock mig:
"Min Fader känner det och fkall belöna dig."
Ja, ädla Religion! din ande kan allena
Frän lifvets fvarta moln vår trånga fynkrets rena,
Förbyta fafans natt i glädjens fommardag
Och chaos till en verld af tufende behag.
Utaf din anda ftårkt och af din ftråle väpnad,
Jag väntar forgens ftund och dödens utan häpnad,
Och fer i hoppets glas, fom räckes af din hand,
En vink af Skaparen från evighetens ftrand.
Du torkar af min tår, du lugnar forgens ftunder,"
Du bygger hjertats tro på hållebergets grunder,
Du vifar mig en verld långt öfver molnets rymd,
Af kånflans öga fedd, för tankans öga skymd.
Du vifar ofs en Gud, hvars fkapelfér vi are,
Hvars egen höga bild vi i vårt hjerta båre,
Hvars rena helighet år målet för vår dygd,
Hvars Allmakt år vår kraft, hvars godhet år vårt fkygd.
Du ger den svage kraft och den betryckte tröftar,
Du ftillar tviflets rop och hämndens öfverröftar,
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Da ger åt döden fjelf ett leende behag,
Förgångelfen blir vinft, och grafvens natt blir dag.
Fördragen talar du, de plågor eder trycka!
De föda edert lugn , de alftra eder lycka.
De {kånka er en Gud, hvars öga aldrig sluts,
Som räknar hvarje tår, i lifvets forger gjuts.
Vålfignen detta qval, för hvilket hjertat blödde:
Det var ett fruktfamt regn, fom edra dygder födde.
Den boja dygden bår, gör henne dubbelt {kön;
Han lefver, Håmnarn der, fom fparar hennes lön.
Han lefver denne Gud, fom den förtryckte hamnar,
Som ingen enda dygd i evig glömska lemnar,
Som i en annan verld uti vålfignadt mått
Skall gälda hvad hon led, för det hon gjorde godt:
Skall dygdens ädla lag med fållheten förfona
Och- byta törnels krans i palmens fkona krona,
Skall draga laften fram i allmänt skådadt ljus
Ur mörkrets svarta natt, ur glömfkans tjocka grus.
Han ftundar, denna dag, fom blottar Skaparns under
Och vifar ftyrelf-ii af lifvets korta ftunder,
Hvars ändamål år doldt för eder fvaga fyn,
Och gömmer bort fin fpets bland molnen öfver fkyn.
Dock — vanfkligt år det fkål, fom endaft kånflan tjufar,
Likt denna lätta vind, fom hafvets yta krufar,
Då ftormen gömmer fig förf ätligt i dess grund,
Och bryter våldsamt fram i nattens dyftra ftund.
Gudomeliga Tro! förtjuft mitt hjerta känner
Det lugn, den tröft du ger åt dina fanna vånne».
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Men ack! de åro få, fom ålfka delta namn,
Som glädjas vid ditt ljus, fom hvila i din famn!
Och i en ftormig verld hur fkulle du vål trifvas?
Hur fkulle i det bröft din höga anda lifvas,
Hvars ofkuld år förftörd, hvars ftyrka år förfpilld,
Som brottfligt dyrka lärt det fallka nöjets bild?
Den ftarke dig fSrfmår, den fvage dig förkläder,
Och brottflingen dig fkyr och dåren dig förfmåder.
Ack! har förnuftet ej ett gällande bevis,
Som ftyrker dygdens hopp på evighetens pris ?

Jo, lyfsnom till den röft, fom ej hör opp att yrka
Odödlighetens hopp och hoppets fafta ftyrka.
Ryck klippan, bjuder hon, ur hafvets djupa grund,
Ryck ftjernan från fin höjd en molnfri aftonftund,
Och lyft en trottfig hand och hvåif ett fkamlöft öga
Och fåg: Naturens makt för mig betyder föga,
Men fåfängt rycker du ur menfldighetens bröft
Fullkomlighetens lag, odödlighetens tröft.
Der på en evig thron den ftrånge domar'n fitter,
Och fkiljer pligtens guld från böjelfernas glitter,
Som kallar intet flcöut, fom dömer intet ftort
Hvad lyckans alfter var, hvad egennyttan gjort.
Ar ej din affigt god, år ej ditt hjerta renadt,
Ar ej ditt eget väl med andras vål förenadt;
Din dygd, fom gör din glans, år blott ett präktigtbloss,
Som ej bedrager Gud, fast det bedrager ofs.
Det måfte fly en gång, fom-nattens {ken for dagen,
Och du förtviflad le att du år fjelf bedragen.
— Förädla din natur, ftig opp från högd till högd
Af ädla tånkefatt, och fmaka deras fröjd;



Men fins ej In en högd, fom du befiiga borde?
Ivan du ej göra mer ån hvad du redan gjorde?
Hur långt från Ne ros dy till Ti ti ädla fpets!
Men Titus gråter dock! Hvi är han ej tillfreds?
Hans kärlek för filt folk bör renas och förftoras,,
Och ingen enda dag begråtas och förloras.
Så gömmer tornet bort för vandrarns fpånda fyra
Sia guldbeprydda fpets, och fynes racka fkyn!
Men fpetfens högfta rymd, når flämtande han hinner^
Han himlen lika långt ifrån filt öga finner.
— Naturen gäckas ej,, defs Herre år för flor,
Att dikta hvad mitt bröft på hans befallning tron
Han gaf ej mennifkan oåndeMga lagar
Att ågga hennes fjål för några korta dagar;
Det iins en.högre verld, der dygden utan fken,,
Som fölens ftråle fkön, fbm himlens azur ren r

Af ingjgn affigt fkymd, af ingen utgång motad,
Af ingen oro tryckt, af ingen fara hotad
Och aldrig blödande uti begärens krig
Till helighetens thron fkall evigt närma fig. —

Du fer hur vift och {könt han ordnade naturen*
Gaf lin beftånida grad af njutningar åt djuren;
Men gaf åt mennifkan ett ädlare begår,
Som aldrig hvila kan; och aldrig uppfyldt år.
Når parken genljud ger af foglens muntra fånger y

Då fuckai' dygdens vån af ledsnad eller ånger;
Och då med tunga fteg ett önfkadt mål ban nått,
Uibrifter han förfagd: Det var en fkugga blott! **j
Det fins en högre verld, der fkuggornas försvinner,
Der dygden föker frid, och hvad hon föker, finner

?
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Der dygden fteg för fteg går till en evig högd
Och fkådar vid hvart fjåt en mogen fkörd af fröjd?
Af ingen åika bränd, af intet hagel bruten,
Förvårfvad utan fvett och utan ledsnad njuten.
— Om jordens halfva del, i brott och villor fånkt,.
Ej desfa lagar känt, ej* denna höghet tänkt;
Ar ftjernan icke till, faft molnet henne döljer,
År hvalfvet icke fkont, faft nattens flor det höljer?
Res till en annan verld, gå till en annan trakt,
Och fe, det lyfer der uti fin fulla prakt-
Om ej din. tankekraft den fköna låra fattar,
At hvilken hvarje vis en helig vördnad fkattar;
Välan! var lillfridsflålld_ Det år en ädel tro,.
Nödvändig för din dygd och för din famvetsrcr.
Och fåg ej orättvis, att fblen dig bedrager,
För det du ej förftår hvar hon sin värma tagen
Nog af, att hennes blick bestrålade ditt tjåll,
Förfkönade din dag och trollade din qvåll.
— Såg ej att denna lag, fom tolkar dina pligter.
År blott ett måfterverk af nyttigare dikter!.
Begå ett enda brott — Naturen ombytt år,
Du finner icke mer den gode Skaparn der,
Hvars hand i ftjernans glans och uti fölens ftrålär
En teckning af fin nåd för dina finnen målar,
Som manar i hvar ros, fom hvifkar i hvart blad
Njut lifvet, mennifka! Var ädel och var glad!
De vackra åkerfält, den hulda lundens parker
Förmörkas för din fyn och blifva ödemarker,
Der Ikråmd och irrande du möts af detta ljud:
K.ånn, brottfling! Hvad du gjort! Det fins en rättvis Gud.
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-__— Men öfva någon dygd, blif hjelte i de ftridey,
;

Der nöjet åt din fjål en neflig boja fmider;
Låt laften falla fjelf förtviflad till din fot
Och tag defs mordgevär, fom fegrare emot.
Gråt redligt på dens graf, fom dig ej lefvä unnat,
Gif denna ofkuld fkygd, fom du förföra kunnat,
Och fmyg dig ofta bort från glädjens fkona feft
Att blifva forgens Vån, att. blifva nödens gåft;
Från dina tegars mull, dem molnens hårar mördat
Vålfigna desfa fa.lt, fom dina bröder fkördat
Och under forgens tyngd den rena vålluft känn
Att vara lyckan vård och icke äga den.
Ljuf för en tröttad, flaf år fkuggan utaf rankan,
År kållans frifka dryck; men ljufvare den tankan
För hvarje dygdens vån i forgens mörka dar:
Jag har" min fulla lön vid mödans afton qvar!
Men hon år mer ån ljuf, men hon gör mer ån gläder;
I himmelfkt majeftåt din varelfe hon kläder.
Du år ej mer det ftoft, hvars lefnadsftund år korrt,
Som blåfes, likt ett löf, för dödens anda bort;
Du år en hög Monark, fom grafven måfte {kona,
Sam en gång årfva fkall odödlighetens krona,
Af Skaparns egen hand åt dina dygder räckt,
Når ögats fifta blick af dödens hand år flackt.
— Jag år då icke född för lifvets korrta Ikiften,
Att tråna i ett tjell, förintas uti griften.
Det följer ån en dag på forgens mörka natt;
Det fins ett högre mål, ån vanfldighetena fkatt.
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Det finnes, detta lif, ej blott i Skaldens fånger,
Af dygder utan flård, af fållhet utan ånger,
Af tankar utan fvek, af kånflor utan qval,
Af rymder utan gräns, af tider utan tal.
Det fins en rättvis Gud, fom våra öden fkiftar,
Som ftakat fölens gång, och dygdens lagar ftiftar.
Sjunk, ådlafte Sokrat! med frid i grafvens famn!
Oändlig år din fjål, odödligt år ditt namn! —

Gå, C a to! utan fkråck att fluta dina öden
Och råds ej Caefars fvård, ej fvårdet utaf döden.
Sök ej i Platos bok det qvalda hjertats tröft;
Den Gud, du föker der, bor i ditt eget bröft. —

Dö'n uti oftörd frid, J dygdens ädle hjeltarj
Och frukten ej den ften, man på er grafdörr vältar.
Göm, kånflolöfa graf! för evigt i dit fköt
Den arm, fom fvårdet bar, och throner nederbröt
Göm girighetens guld och årelyftnans anor,
Och nöjets blomfterkrans och tapperhetens fanor,
Göm vansklighetens ftoft för evigt i ditt fkygd;
Men desfa höga vårf, men denna rena dygd,
Men desfa ftora mån, fom fpridt en nyttig låra,
Och lefde för defs flor och dogo för defs åra,
Du fkall ej gömma dem! Det fins en högre makt.
Som uppå döden fjelf en evig boja lagt!
Du fkall ej gömma dem, då jordens grunder losfas,
Ock himlar falla ned och mot hvarandra krosfas!«—
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SÅNG

OFVER

Konung GUSTAF 111.

X} rån högden af er ftolta borg,
Regenler! fkåden trygt den flora dag, fom randas,
Då philofophen hörs och menfkligheten andas
På vålbefåfta famfunds torg.
Hon följer icke mer blott vapenlyckans föner
Till åfventyr och fvek, till fafiinsfulla krig:
Nej åran, åntlig trött att låta gåcka fig,
Blott visheten och dygden kröner;
Och den Regent blir flor, hvars borgerliga krans
Af Folkets kårlek gafs, och för defs fållhet vans.

Ja, alla titlar, dem du bar,
Beundrade Monark! fom blänkte fram vid polen,
Förfvinna i en blink, likt ftjernorna för fölen,
För den af Fofterlandets Far.
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Som Konung, gick du fråmft bland gudarnapl jorden,
Som ftatsman, djup i råd, fom hjelte flor i mod,
Som fnille, hög och ljuf, fom menfka, var du ged,
Och åfven hjertats Konung vorden:
Du ålfkade ditt folk; defs odling fkapte du,
Sträck -ner din arm ur fkyn och ftöd ditt verk ånnui

Men år ej blott af ftraffarns "hand
Upplysningen till ofs i vrede kallad vorden,
En glödgad kula lik, att öfverfara jordea
Och breda ut en allmän brand:
Att ingen bortgömd vrå for fina lågor fkona,
Med fafa tända an hvad hon blott varma bort,'
Att valdfamt bryta tipp hvar fluten tempelport,
Och rycka ner hvar tempelkrona,
Och fplittra Thronerna, och lemna fpillror qvar
Till varnande bevis, till &råck för andra dar?

Du ropar Dåre! utan gagn„
Ditt fkri få gällt det år, till ljufets rymd ej höres,"
Men bort med ftormens il till glömfkans öknar föres
Och hejdar icke fölens vagn.
En gång flcall hvar nation med egna ögon fkåda,
Hur Samfundet år byggdt, från fpetfen till defs grand,
Och Throner! når det fker, då nalkas eder ftund
Af dubbel ftyrka, ej af våda.
Ja, tanken en gång väckt filt fynmål hinna flcall-
Regenter! hören det och fylfen opp ert kall.'^-^
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Ack! hon var fkyddad af din hand
O Gustaf! denna tro, fom hvarje redlig vördar.
Att ljufet värma ger, att vårman fkapar fkördar,
Och tkördarne ett lyckligt land.
Upplysningen af dig blef kallad fram till Thronen,
Du ledde henne fjelf i trötts af fvårmarns hot
Till Helgedomens dörr, och der hon togs emot
Med öppnad famn af Religionen;
Hon brände ej det kors, der himlens Herde led
Men blott en renad glans omkring hans hjesfa fpred.

Det var ej Vitterheten blott,
Som tackfamt flätade fin krans kring Gustafs panna;
Det {könas dyrkare, förlköt han väl det fanna?
Och har han lårdomen förfinått?
Nej,vidftråckt var hans blick, och fund och vis hans låra,
Hvar gnifta, fade han, fom bryter villans natt
Rör vårdas vid en Thron, ty den år folkets {katt,
Och tanken år fin egen åra:
Ja ftrålen af hans nåd blef lika lodrätt förd
Mot parkens blomfterhåck, mot fållels rika fkörd.

Reföken Lofo kyrkogård!
Och rodnen för ert fplit, J Vittre och J Lärde!
Ach ! månne hon var njugg den handen, fom b .fkånl»
Åt trenne fnillen famma vård ?
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Den ena ljufet klöf, den andra fjong defs åra,'
Förliks ej deras ftoft i famma moders famn ?

Har minnet icke rum för begge3 ftora neran>
Och mäktar marmorn dtjnjl ej bära?
Lovisa begge fåg, fann pegges årsj flor:
Och Gustaf hade arft fitb öga af fin mor.

Såg forfkarn ifrån tornets hSjd
En ftjerna ny och {kår uppklarna öfver Norden,
Hvars glans bebådade en okänd vinft åt jorden,
I dag af hela jorden röjd:
Hvem lyfte mer förtjuft mot fåftet fina händer,
Hvem följde mera glad med ögat hennes lopp,
Och hvem befrämjade med mera nit, det hopp,
Hon fpridde öfver glömda länder;
Hvem Gustaf fåfom du, fin dyrkan ville ge
Åt Sverges, Jordens, nej! åt Himmelens Linné!

Steg någon frampå Målarns ftrand,
Som mellan dödens rof och döden fjelf fig ftållde

?

Bedrog hans lyftna blick, och {käkade hans valde,
#ch ryckte kogret ur hans hand;
Som lik en engel flög till hyddans dörr, och tänd®
I mången moders barm det hopp fom lynat af,
Och ett förloradt barn åt flaten återgaf:
Månn Gustaf ej hans varde kände?
Från Grafven, Rofenftein! hvars välde du beflred,
Ditt aamn till threnenflög, och ljus kring Sverg« fpred-
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Men om lian företrädet gaf
Åt Smakens odlare, åt Sångens adla föner,'
Så kånnen eder pligt, J hvilka lagren kröner:;
Gån, famlen flera vid hans graf!
I lycklig fåkerhet för oförvågna ilar,
Upphöjer fig åt fkyn från Målarns glada ftrand,
Den fköna Helgedom, fom byggd af Gustafs hand
På aderton kolonner hvilar.
Dit kom du, fen din qvåll åt nyttan offrad var
Och fmaken böd dig fjelf, den krans fom fnillet bar

O Ljufets Gud! det kallas flård
Att uti öknens djup, der jag år dömd att vandra
Ett kållfprång leta opp, fom fvalkar mig och andra
Och fom förljufvar allas fård.
Hvad år då hennes brott, den konftens fom du fmåder?
Ett öga, för att fe naturens majeftåt,
Ett tungomål, hon gaf att värdigt prifa det,
Åt dina vildjursklådda fäder:
Nej dåre! aldrig du den vifa hand, fÖrftått
Som uppå famma teg, har ax och blommor fått

Så Gustaf tänkte icke du,
Allt hvad fom hette fkön t, drogs fram af dig i dagen.
Du bars uppå din Thron, af Sångmör och Behagen —

Ack! vid din graf de gråta nu -—;

Det
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Det var den gyldne tid, fom unnades åt Norden,
Då hörd förutan guld, och fedd förutan rang
Medborgarn ägde nog med kunskap och talang,
Då Gustafs blick hans lön var vorden,
Då tåfling och befkydd åt fnillet gåfvo lif,
Och fmaken ftyrde fjelf vid alla tidsfördrif.

Jag helfar dig, o Melpomen!
Du fom från grafvens dörr, den tunga ftenen vältar,
Och ropar derutur förfvunna feklers .hjeltar,
Och lifvar deras multna ben:
Se Oden, hvar han går bland fina ftolta Schyter
Gudomlig ån i dag, han Sveriges dyrkan får;
Pompé år Romare, men Thilda år dock vår.
Hvad fpråk från deras läppar flyter!
Behagligt fom en ros, uppfödd på Seinens ftrand,
Och driftigt, fom ett fvård uti en göthiik hand.

Hva.rt förs jag? år min kånfla fann?
Hvad mörker och hvad glans! hvad glädjeoch hvadfa fa!
Tyrann! hvad vill du hår? Hvem fer jag? Gustaf

Vasa.
Triumf! triumf! ja det år han!
O Fosterlandets far! och du, fublima qvinna,
Som ftållde fkuldran fram, når Pelarn Sture folk
Och Sveriges hela tyngd allena uppehöll,
Beredd att i defs grus förfvinna:
J kommen då igen till eder fofterbygd!
O Hyn J ån ert gång, få lemnen qvar er dygd,
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Vårdera rått mitt Fofterland!
Vårdera högt den feft, fom du få ofta njutit!
Ach! bland de tårars mångd, dem din förtjusning gjutit
Föll ingen uppå Gustafs hand!
Ve dig! om orättvis du vid hans graf ej gråter;
Men ve dig! ännu mer om du förgätit har
Att Gustaf fins i dag i fina verk blott qvar,
Om desfa du förfalla låter,
Och Göthen blifver fälld af efterverldens dom,
Att med barbarilk hand, ha härjat tvenne Rom,
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AJu, fom lefde blott för andras vål,
Inga faror för mitt flågte fkydde;
Ty du vifste hvad en frelfad fjål,
Och hvad en förlorad fjål betydde;

Du, fom teg vid grymhet och förtryck,
Bar med lugn föraktets törnekrona;
Du fom tömde dödens galladryck,
Att en brottflig verld med Gud förfona.

Tag emot mitt hjertas tackfamhet,
Du i dag vid korfets fot mig finner.
Du vet allt, min Frålfare! du vet,
Huru ömt min kårlek för dig brinner.

Icke blott min lärare du år,
Som har vifat mig den råtta vågen,
Hvilken, ofta mödofam, dock bår
Dit, der Fridens boning år belägen.

Icke blott en Härold ifrån Gud,
Sändes du till jorden att bestyrka
Helgden af de fordom gifna bud,
Och att nya bud och lagar yrka.

307
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Nej Förfonare det år ditt namn —

Detta namn år ljuft för mig och alla ,*

Vid defs ljud jag fer en faders famn,
Hör en faders röft mig återkalla.

"Återkom, förvillade, till mig:
''Svag år mennifkan, men Gud förlåter
"Den fom redligt vill förbättra fig,
Och ej går kring korfet blott och gråter.

"All din fkulld år godtgjord af en vän,
"Som för dig fitt ädla blod låt rinna,
"Och fom fordrar blott af dig igen,
"Att din kårlek och din lydnad vinna:

''Fordrar, att till hans åminaelfe
"Du må brottets ufla frögd förfaka,'!
"Fordrar, att dig god och lycklig fe,
"Och för hjertats rena ofkuld vaka.

''Ålfka honom, och du ål(kar mig;'
"Mindre främmande för dina finnen,
"MS han åfven dubbelt röra dig
''I vålgerningarnes ljufva minnen!''

Ljufva röft till verlden af en Gud!
Som år domare och far tillika,
Som vill ftrångheten af fina bud
Med vår fvaghet faderligt förlika.
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Tröftefulla lära för en jord,
Som behöfver tillgift och förfkoning,
Som behöfver ftundligt tröfleord,
Och ett ord i döden om förfoning:

År du mifskånd, hatad och förfmådd,
Du! fom fändes, Fridens bådarinna,
Som fmög trollen till den qvaldas bädd,
Och böd molnet från hans blick förfvinna!

Ar det du, fom gifvit vantron luft?
Hindrat viljans fjelfbeftåmda lyftning?
Stått i vågen för ett fritt förnuft,
Då det ftråfvat mot en högre fyftning?

Gode Englar, nej! från famma thron,
Sända ner att fvagheten befkårma,
Sprid ditt ljus, Förnuft! Du Religion!
Sprid kring hj-ertat åfven fruklfam värma.

Ingen ftrid och föndring mellan er!
Samma helga löfen J ju fören:
"Dödlige! Gud fråmft till hjertat fer,
"Men han {kådar åfven hvad J gören.*.

Gode Frålfare! hvem ålfkar dig,
Som ej ålfkar dygden och fitt flågte,
Som ej åger mod att offra fig
För det goda, fom hans kårlek väckte?
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Vid hvar ädel kånfla i ert bröft,
Vid hvar feger öfver ftormbegåren —

Hören dödlige hans milda röft
"Desfa offer J mitt minne båren!

O! hur gläder detta vittnesbörd!
Hvilken kraft jag till det goda känner j
Då af tackfamhetens anda rörd,
Jag vid karfet mötes af hans vänner!

O! hur ftårks odödlighetens hopp!
Och hvad jordens forger röra föga!
Når mot fkyn jag lyfter ögat opp,
Och fer himlen öppnad för mitt öga,

Mild jag fedan granfkar andras fel,
Lugn jag möter lifvets dolda faror,
Ömt jag tar i likars öden del,
Varfamt flyr jag undan laftens fnaror.

Skön och klar fyns tankens vida rymd;
Smädarns inkaft, fplitet, tvifvelsmålen
Hafva flyktat; ingen vrå år fkymd,
Ljufa framftå alla föremålen.

Allt år ordning, fammanhang- och plan,
Ofverallt den famma hand jag finner,
Ifrån Solens ftolta himlaban
Till den fkugga, der min dag förfvinner.
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Yngling plundra ej den frommas tro,"
Fruktar du ej famvetet, ej lagen,
Plundra heldre då hans lugna bo,
Drag din dolk, och flack hans blick för dagen,

Nej, den vife vördar himlens bud,
Ty han druckit djupt ur vishetskållan,
Men du fjelfklok fkiljer dig från Gud!
Ty du drack blott droppvis, och det fållan.

Ach! en dag, fen andras lugn du flört,
Och du fjelf år plötfligt krosfad vorden,
Tor du minnas att du fordom hört,
Att det gafs en Frålfare för jorden!




