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Quel, elje ti Jovranza
E virtu, da cui nulla Ji ripara.

Quivi e la Japienza e la pojjanza

Ctiaprl le ftrade trdl cielo e la terra j

OnJe fti gid fi hmga d/jtafjza.

Dante.
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Hans Maj:t,

KONUNGEN.





JtLn tångfam fiorm den låga Jläcker,
Som, Dyre Kung! Du Ufoat har.

Med känflor af forflutna dar
£fag Dig mii fifia offer räcker.

Det



Det är det hårdajle jag vet,

När odet ätfkarns hoija lojfar,
Och harmfen hans Gudomlighet,
Den bild, hon honom Jkänkte, kroffar

Lik tålamodet vid en graf,

£fag prifat Himien i min fmäria:
Da hari ej guld och anor gaf;

Gaf han mig tyrän och et hjerta.

Men denna tyrän är ej mer.

Til okäncl Jlrand mig odet jagar.
Ackl den förfoljda Svanen klagar,

Forrän fin vafs hon- ofuerger,

Mer fäga, vore ofverdåd.
£fag Önjkar glommas och forglomma;
Och [kai mit hjerta enclafl gamma ■
En.fiick, och minnet af Din nåd.



Företal

Uet bar fmikrot mig, bvarfore fkulle jag ej fd-
ga det? odndeligen bar det fmickrat mig,atpä den
ftolte Brittens fprdkfe tv anne af mine Arheten öfver-
fatte. Franfofen ocb en Germaniens Skald bafva
vifat Året MDCCLXXXIII famma beder. Medea

torde i London vara npförd\ ocb bade bon fdkert
i mit Fddernesland njutit en lika dray om ej

bland andra ftora jel, bon dfven på Tittel-bladet
röjt det grufiiga, at dga mig tilförfattare

Det Skaldftycke, jag mt at Ldfaren cjverläm-
nar, blijver iltaa tv ifvei det fifla af min band.

Nog förföljd ocb nog olycklig, baftar jag til o-

kånda öden Hand et främvninde fSlk. Mdtte mit

minne blifva dem kdrt, fotti jag dlfkary ocb för-
vdrfvar mig detta fkaldftycke en enda van, Ja fko-
la gerna lagrar ocb pris-medailler i hagelfkurar få
Jiråmma öfver alla dem, (om Jdtta fä mycket vdrde
på , at vinna det jag bvarken fökt eller önfkar.

Ldngi



Långt ifrån, at vilja ifra emot Religionem

helgade ftadgar j hekänner jag, at i detta Skaldftyc-
ke fårekomma vieningar, hvilka mera hänleda fig

ifrän et, för mäfitiifkjors väl hrinnande hjerta, on

ifrån den dyrkan jag är fkyldig de ofs uppenbarade

Gudomligafanningar.

Haldre , åu at med Domfens hätnnande åjka
ijunga; har det fårtjnft mig, at föreftälla viänni-

fkjo -Jlågtets Forjonare i de hänryckande ognablick ,

da haa förlåter den irrande, ocb öpnar for den dyg-
dige Hedriingen Siu famii. År detta fe/j Ja Jva-
rar jag endafl infor DEN, Hvilken fjelf ingjntit

kåvflor i mit hjerta.
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Salve, fan&e parens , iterumfatvete, recepti

Nequicqam cineres , animaque umhaque patermx.

VIRGXLIUS.



IHI " ÖpnaS* &*&*** Fort! Ee tr öga gångjärn knarra,
Och lampans matta fken på fvarta marmorn darra.

Hur ftrömmar mörkrets flod! Hur nordan lträf och fnar

Vidt öfver nattens djup med ftormars thordön far!

Defs dunder ufvars läte bryter,

Och rofvet under vargen ryter,

Och irrblofs hvina fram med blod i minä fpår,

Och jag, hur ödiligt! jag på grifter vilfe går.

Så irrande den dräptes vålnad fväfvar,
Der fkogen, fom et fpöke ftår,

Och hemfk i vintrens fvepning bäfvar.

O, marmor ftum och kali! du, i hvars hårda famn

Jag högg, ach! fpäd ånnu, en ällkad moders namn,
Til dig i fkuggors hem jag undan blixtren ilar - •

-

En fon bör finna lugn der modrens hufvud hvilar.

Af ungdom, lkönhet, dygd, fe alt hvad öfrigt är!

I Himlen danas då, hvad grafvens fvalj förtär.

Du, fom med blommor ftrör den tiftcl-väg jag tågar,

O, hopp! o, välluft af mit lif!

Min
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Min dunkla blick ej öfvergif;

Han fig i evigheten vågar.

Kring jordens dränkta klot den vilfe dufvan far,

Stum, enfam och förfkräckt mot dödens afgrund bäfvarj

Ack! för at rädda fig ej gren, ej klyfta har:

På ovifshetens haf jag få i töknar fväfvar.

Dock! detta ftoft förgås? Och, Gud! Du evig sr.
Hvem gjuter 1 mit et brännande begär,

Då öfver folens krets min tanke vigglik haftar?

När jag i känflor fänkt för väfens Gud mig kaftar 3
Om Ikuggan af Hans ljus, dock ej förmätit, ber?

Hvem höjer då min fjäl, och henne Himlar ger?

Ach! hvadan tårars flod, fom mig i välluft dränker,
Meffias! när på Dig en Hilla natt jag tänker?

Nej! knäböjd vid det itoft, fom höljs af denna graf

Jag på de löften tror, fom vid Din död Du gaf.

Och vore alt en dröm hur ljufligt ej, at drömma,
När hjertat känflor får, få höga och få ömma!

Fr
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Från denna minnets gräns min tanke flygten tar,

Och öfver Tidens haf til evigheten far;

Der fer jag laftens fall, fer dygdens ängla-öden,

Ser detta klot i grus, och under grufet döden.

Men dua fom molnbetäckt åt Salems Skald och Kung

Vid Helgedomens fot den gyllne harpan räckte,

Hvars fång Seraphens tyftnad väckte,

O, Uranie! den dagen fJ unS»

Da under domfens flag i chaos jorden hvimlar,

Och Lejonet af Juda ftam

I dnnder, moln, och blixt öch dain

Uprefer fig en thron på Evighetens Himlar.

Och, Yngling! fom med mig i lifvets öknar går 5

Om du vid dygdens gräns mot laftens ovifs ftårj

Ack! må med domfens dån min lyra dig förfkräcka.'

Dock nej! du hjerta har -
- - - på fruktan kärlek rår",

En känfla, mera ljuf vii i din gal jag väcka.

Följ öfver Kidrons bäck, följ i den däld mig ner,

Der Den dig fkapat har i afgrunds qval du fer>
A 3 Följ
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Följ mig til korfets fot Vid Ikenet mlnan fprider,

Ack! läs i hvarje får: det dr for dig Jag lider.

Religion! hvad kärleks djup! I töknen hvilken glans! -

Jag fkullc dyrka Gud, faft ingen Himmel fans.

För Domaren du aldrig bäfvar,

Om til Förloffaren dit hjerta kärlek bär.

Dönij Yngling! fjelf, ach! döm, hvad mera Himmelikt är.

Men du, fom öfver mig i midnatts moinen fväfvar,

Min mor! jag fjunger vid din giaf.

Ach! at vid lyrans llag du mig en blick ej jäfvar,

Ljuf, fom den förfte ky fs 3 i Eden Eva gaf.

Vymgifven af et ljus dit ingen tanke hinner

Gud! Dig ej ögat fer, Dig endaft hjertat finner.

En ftråle af Din nåd mig långt från jorden för:

Jag ödets kädja ren i fpåren fkramla hörj

Och kring den Jaspis fjö, der Dagens Drottning hvilar,

I Änglars fria luft med morgonrodnan ilar.

Der blixtra Himlar fram! Der ljunga verldar opp!

Och iEthern fylls med ljud af deras thordöns lopp,
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Eå manan matt och blek, ur moinen vålalik haftar,
£)ch ftum lit forgfna fken på muina grafvar kaftar.

Men, Himlars ftarke blofs! hvad mörker flukerEr?

Betäckens I af nattens vingar?

Af fkuggan från Guds Thron! Jag up i fkuggan fvingar,

Och Änglars Herradömen fer.

Hvem här, lik en comet, pä tufen ftjern-hvalf tägar?

O, Hjelte! o, Seraph! morin jag dig nalkas vågar?

Tor hända du det var, fom åfk-beväpnad for^
Och utur Eden dref mit fiägtes ufla mor?

Men, kanfke du är den, fom Hämnaren fical fända,

Atengång jordens klot i domfens lågor tända ?

I Evighetens ljus jag hapen dignar ner.

Den Högfles ftrålar kring mig ljunga!

Gudomlighetens fken! Jag är ej dödlig mer,

Jag är ej dödlig iner jag {kai Hans ära fjung.a.

Blgt i odbdlighetens fanin
Bland ftjernorna min harpa kiingar,

Och
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Och lyft på morgonrodnans vingart

£fag prifar, Helige! Dit namn.

Långt fbrr, latigt fbrr, an Tidens flod
Ur Evighetens klippa Jprungit;

Du En/am der i toknar ftod,
Och ingen Cherubim Dig Jungit.

Det toma ckaos fuckande,
I djupet fbr Din Thron Jig bbjde.

Du andades ,
Alsmågtige!

Och Himlarna Jig der uphbjde.

Jn En/am, utan fångens ljud,

Du lät en almagts eld utfara:
Strax omgafDig Seraphers Jkara ,

Och Jöng Din ära, Väfens Gudl

An fåg Du vidt kring djupetsfanin %

Och verldar fram ur mbrkret brbto:

Strax Jlormama Dit vålde rbto t

Och ofkan dundrade Dit namn.

Den
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Din anda, Gud!Jkal aterdrifva
I chaos, jord och himlarna;
Men Dina Sr ej ånda ta.

Du var, Du år, och Du /kai blifua.]

Halleluja!

Från Änglars högre chor, I Himlar! hvilka fvar!

Vid deras harpors klang ur moinen Iris far,

Och ftjernorna i dans kring ljufets rymder fväfva.

De fjunga Hjeltens dcd 3 fom lifvets fpira för 5

Och jag de gälla echo hör

Ur Evighetens öknar bäfva»

Du jord, uti hvars barm mig lif min moder gedfc,

På dina altar blott jag vanans offer fedts
Men hjertats tyfla fuck/den Änglar göra möte,

Då känflofullt det fånks, ner i Naturens fköte?

Men tackfamhetens tår? Hvad fpöken vifa fig!

Hvad upror, hat och mord, och brott, och hämd 3 ochkrig!

Hur alt i mörkret dväljs! Hvad? dettaklot - - jagryfer, - -

Bland verldar denna punkt, få många fafor hyferl

Enr>
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En fuktig molnftod lik der manan nedergår,

Med tidens urna, fe, hvar Adams vålnad ftårl

Han jorden med fin fköld i röda töknar fluter,

Och i et blodregn fig bland ftormars ras utgjuter.

Hvad hemlka förebud! Se! jordens grundval rörs ,

Et långfamt hämdens rop ur multna grafvar hörs,

Och med en blodig våg det biftra hafvet fköljer

De Throner, hvilkas Drott fig mellan bergen döljer.

Hör! - - - - Evighetens ur fit omlopp åter når

I tolf millioner dygn det endaft engång flår.

Det flår! « och från fin Thron Meffias fig uphöjer,

Och alla Änglar falla ner.

Bland tufen verldars klot Hans blick vid jorden dröjer3

Der öfver Niphates C*) til Golgatha Han fer.

Med natten haltigt nu Sit hufvud Han betäcker,

Sin fot i feclers djup, Sin arm i Ikyar fträcker,

Och fvär, fvär vid fig Sjelf: Han! Gud, fom evig är!

Som ropar: jord förfvin! och, chaos varde Himlar!

Den

O Et berg, fom grånfar intti Armenien ooh Al-dfchejira, der maa

tror Paradi/et värit belågit.
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Den jord, fom blodbeftdnkt med Adams Jlagte bvimlar.

Skal dåmmas, /kai forgas t deita Nu Hanfvär!

Han! Gud, fom evig är!

Som iropar: jord förfvin! och, chaos varde Himlar!

Han fvor: et åfkfyldt rholn ner från Hans blickar föll,

Och ftilla jordens klot på bräckta axlar höll,

Och helvetet fig up i tjocka dimmor höjde,

Och Satan röt, och vild fig öfver chaos böjde.

Så hilklig en comet bland hemlka norrfken ftår,

Förkunnar Throners fall, och krig, och hungers år.

Nu ödets kädja bräcks, nu Tidens grundval gungar/

Och Dödens Ängel ner på domfens åfka ljungar.

Nu ramlar hoppets thron. Förtviflan rufar fram,

Och ljufets vida rymd, är natt, och blod, och danv

Fram ur et ofedt djup fig raordilk ftormen bryter,

Och åfkan, hämdens röft, från Fäftets vallar ryter.

Vefuv med hundra gap förkunnar jorden krigj

Men biftert, tungt och fvart, der refer hafvet fig!

Far up, och i fin fart tnillioner viggar bräcker,

Klyfs, och ner i fit fvalj millioner lågor fläcker.

B 2 Der
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Det fiuker der den eld, i fkurar iEthna fpyr,

Då blodröd vintrens här för Heclas bomber flyr. 1

Nu ljungar vågen ner, och bergens rötter loffar!

Nu flungas de mot fkyn! och nu en blixt dem kroflar!

De tända Ikogars fpets, man mellan fjöar fer.

I Oceanens djup far Himla-bågen ner,

Och hafvets gömda lik i åfkans rymder brinna.
De ftarke hvalar ftrax i Heclas fvalj förfvinna.

Men nu et mörker fig kring jordens poler drar,
I det, om natten fans, hon fyntes ljus och klar.

Et dån, af flormen fördt, ur mörkrets fkrefvor haftar,

Som mit i hafvets gap Vefuv och JEthna kaftar,

Det vrålar, fradgar, flar; nu genom eld och rök

Sit hufvud höjer up, til än et vildt förfök's
Defs böljor fkocka fig, det up mot moinen ilar,
I djupet rycker dem, och drar en fuck, och.hvilar.

År detta då den jord, fom ftålta. Kuagar bar,

Den mänfkjan blind och fvag i länder indelt har?

En bäfning, thordönsfull från Afiens fida flungat,

Europa, dig! Hvad krig på deffa gränfor ljungat!

Hvad blod ej ftfömmat der! de flagnes hamnar ren,

Til domfens lågor dra Defpoters multna ben.
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Och lik en plötflig natt Caucas i djupet välter.

Sora regnmoln Peru bort med fina grufvor fmälter.

Förgås, du olycks ort! du hem för qval och mord!

Monn åfkor, haf och pelt, ej harjat denna jord?

Ack! fkulle mänfkjors blod, ock under bergen rinna,
Til dödar och til brott, at nya ämnen finna?

Vidt kring Numidiens rymd, åt Ceylons öknar fe,

Af domfens eld och flag upfylde, remnade!

Der fluks Rhinoceros! Der Lejoninnan ryter,

I Elephantens blod, vid Tigrens fida flyter!

Men, Örn! bland molnens fvall, ack! fordom ftålt och fri,

Hvad? fkal med fjärilns ftoft din afka bortflrödd bli?

Nej! han i blixten fär, at i dens fköt förfvinna,

Hvars Thron han djerf och ftark, få ofta fökt at hinna.

Eu Ljufets Riajeftät! hur blodig ar din Blick!

Med hopp ora evig glans du öfver Eden gick:

Och nu med jordens klot til evigt mörker haftar!

Se, hur förtviflad hon bland fijernoina fig kaftar,

Dem i fit fköt förtär, och fluker mahan opp,

Och fortfar bäfvande ir.ot chaos irfsd flt lopp.

B 3 Ack!
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Ack! hafta ej, ack! dröj. På männfkjo-flägtets vägnar,

Jag vid dit -intets gräns, en lof-fång dig tilägnar.

Biofs af det Ljus, Hvars Magt och Ara
Du verldarna fbrkunna fått!
Ej Seder hunnit digfbrtåra,

JDin Thronfå hbgt,fom (Ödets ftatt*

Sa, fom du bfver Eden rann,

Och tufen fijernor kring dig hyfte:

Sa jorden ock i dag dig fann,

Sa vårmde du, och fa du lyfte.

En Gud blott i Sin Allmagts Skrud,

Fbrmatt dit ijus i chaos tånda:

At ater dig til chaos fånda,
O, Soi! det fordras famme Gud.

Gick, forgfna blofs, an radd och fpåd,

Gick du i mofn vid Adams fmårta,
Då under Edens vijfna tråd,

Han iryckte Eva mot fit hjertaf
Der
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Der lag det bde y jordens klot!

Fbrbannelfen rbt vildt kring djuren;
Du tog i bknar dem emot %

Gbt lif i dem,och i Naturen.

Från Himlar ner den blida vår

I dina fra/ars Jkbt fig Janktey

Och pujlande i fommarns fpår

Den rika hojlen frugter Jkånkte.

Naturen da i glådjensJkrud
At Skaparen et offer tånde.

Du kom: alt an dades en Gud,
Och i din blick Hans blick vi kånde.

Hur bfver trädbevuxna berg,

Som under nattens åjkor gungat

Gudomliga! i azur-färg,

Du fram. ur Ofterns portar ljungat.

Och da i oceaners Jlibt
Vtfedt dig undan natten fara,



Yttersta Domen16

Du klarhet förft i manan gbt,

Åt ofs ock fierran nyttig vara.

Faft hdet månfkjors hopp bedrar!
Dig daga- karien trogen funnit:
Din flråle honom upvåcH har,
Och for hans lugn i bMjan runniL

Det folk, fom blindt i villor lepp,
Och icke Himlens rhft fatt hara,

Bar ropat, da du tjungat opp:

Den dig har gjort vi dyrka Hra.

Men chaos böljor mot dig fualla!
Dii lof af Helgon fungas (kali.

Dig Anglame i minnet kalla

Tilbed äin Skapare och f alli

Främft i et blodigt moln, ack! Morgonrådnan gar,

Och Solen darrar fram i hennes bleka fpår^

Nu öfver jordens klot med nedböjdt hufvud bäfvar.

Så nattens fogel hemlk blancl (lumina fpöken fväfvar

I kriog
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Bcring ruinerna utaf Tyranners flott,

Mot hvilket tid och hämd fin magt förena fått.

Nu -
- ach! - - - och aldigmer i domfens fvall hon brinner,

Med ali fin glans far fram, och dammar, och förfvinner.

Af fegren mörkret ftålt på Dödens Ängel fer

Hvars Jköld mot åfkan flår, och fkakar eldar ner.

Min Tomare och Gud! faft bland de fallas fkara.

Vid minnet af Ein död, hur ljuft, at mänflja vara!

Vid deffa dundrens blixt jag lägft til jorden fars
Det är min rätt, min pligt: jag henne trampat har.

Fen Tigren! - - - - i moras, på gledda ftenar krälar!

Kyfs han kring joiden fåg, och fåg blott fina trälar.

Nu ftörtad är hans magt och et få hatfullt mod.

Se brottet i hans blick, fe i hans händer blod!

En ångrens tvungna fuck hans famvets flormar qväfva,

Och qvalen ur hans gom, den brända tungan häfva.

Ån för hans häpna fyn de folkflag fkocka fig,

Som han rpoffrat har i ärelyftnans krigj

Än fer han dygdens vän fit lif i boijor fluta,

Och lafien ftjernbeprydd vid Thronen ofFer njuta;

Och än en ufel hop i nödens nakna tjttfl,

Som hungrat fiere år för en hans nöjens qväll.
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De faderlöfe barn på domfens åfkor kalla:

Han fiyr men i det djup, der änkors tårar fvalla,

Af deffa fpöken följd et grufligt fkri han ger:'

"Jord, remna under mig! Berg, Töknar, ftörten ner!

Du Afgrund, at för Gud, at för mit folk mig dölja,

Mig i dit mörker ryck, ryck med en evig bölja!

Jag, otackfamma folk! jag var din. Kung min Thron

Förbannad den, och dig, och jag, och religion!

At höra mig hvad hamd! bland qvalens andar rytaj

Du nu din Himmel vii mot deras afgrund byta. —-

Nåd, Gud!"

På deffa ord han dundren fvara hör.

Hans barn kring ormars kjärr på flammor ftormen för.

Den fjelf ej ömmat har, när hopplös nöden gråtit,

Och faft med brottfullt bröft, ej acdras fel förlåtit:

Har han i faran rätt, at efter räddning fe,

Och kan hans liila fuck. en Gud om titeift be ?

Ach nej! Barbaren nu ti! mildring i iin fmärta,

Med dolken rufar vildt uti fin gunftlings hierta,

Och föker nya brott den tid, lian öfrig har 3

Tils för hans fräckhet hemik mot hoaom döden far 5

Ocb
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Och på förtviflans brant, med domfens lika fluter

Et lif, fom affkyvärdt i hämdens fköt fig gjuter.

Jag klaga vid hans fall? Et brott, et grufijgt brott,
Med magten i fin hand., förfumma göra godtj

Men til fit öfverflöd, ej änkans åker fpara - -

Man måfte vara Kung, för at få brottflig vara.

I Tidens fifta nu, hvad båtar ångren mer?

Njut folens blida fken, förr än hon rinner ner.

Ur fångfiens fallna port, än blodig mördarn bäfvar.

I elden för hans fyn den dräptes vålnad fväfvar.

Och mellan domfens brak, med fkräck förförarn hör

Den bön, om Himlens hämd en villad fiicka gör.

Och uti änkors blod, än törftig ockrarn flyter,

Och Guda-lärans tolk vid funkna Tempel ryter.

Men hvadan detta rop? ack! Atheiftens röft.

"De bolverk ramla då, fom Ikyddat detta bröft.

En Gud är til! En Gud ? Nej, afgrund! må din fmärta

Ej tvinga til Hans Thron en fuck ur detta hierta.

Förgäfves! hvilken hattu, at under hämdens fvail

Hqs den mig firaffar grymt, jag kärlek firma fkal!

C 2 Hyad



Hvad! kärlek? född i moln, för mig då ljufet klarnat,

At njuta fkuggan blott, man fora för lafter varnat,

Se Carla - vagnens gång - - -
- och tro Gethfemane!

Meffias! ökte ej Din död mit helvete?

Hvad! kärlek ? Sluken mig, I plågo andars fkara!

Jag vii mit hat til Gud i edert fköt bevara.

Men fe! - - - -
- hvad ynglingar, förförde utaf mig!

Med eld a med drakars blod de ren beväpna fig.

Fly! >— Domaren är när. Det hat Han mig ingifver

Ja, Evighet! du fielf dertil för kårt ju blifver."

I domfens (varta moln, o, ftorm! mig återför.

Jag (kådar endaft brott, jag endaft fafor hör.
Förgiftad af defs luft, min fälhet ren förfvunnit.

Gud! fins ej dygden mer, der dock dit biod har runnit?

Hon fins! Se med hvad lugn på jordens grus hon fiår,
Mot Tålamodet itödd, i hoppets rika fpår.

Sin fackla Religion vid hennes fida tänder,

En Angel dundrens eld från hennes hjefla vänder.

Sora Längtan på en ftrand vidt efter feglen fer,

Sora Daga-karien gläds, då folen fkrider ner,

Så hon med trånfull blick åt höjden ögat kaftar j

Så hon med välluft fer 3 at Tidens timglas haltar.

20 Yttersta Domen
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Ksino- henne, hvilken flock! min fordna Jkräck förfvann,

fin Kung, fom GUSTAF ftor, och öm, fom Kan.

En mäniklighetens vän, fom då, när tårar flutit,

Åt uflingen fit bröd, men uti londom, brutit.

I dödens muina ftund, vid domfens thordöns fkott,

Hvem andas lugn och mod? Den fom gjort mänfkjor godt.

Ach! i hans blick Din nåd, o, Gud! vi dyrka borde.

Om ingen Himmel fans, Du en för honom gjorde.

Och der en Pythias vid Damons urna ftår

I Änglars glada famn fin vän han fkåda får.

Och den fit Fofterland har ryckt ur kungars boja,

Förnöjd med finneslugn, med otack och en koja.

Och der naturens fon, fom född i mörkret var

Och aldrig känt den Gud, Hvars väg han vandrat har.

Och deffa mödrars Ikrän! - - - - ack! hvilken älfkad fmärta

Alt tärs af domfens eld! men ej et moders hjerta.

Meffias unnar dem en bön vid lifvets flut

Och odeldt gjutes hon om nåd för barnen ut.

Du, fom i farans Itund på andras räddning tänker,
Har Himlen ftörre frögd, än dig dit hjerta feänker?,

Men fvärdet Hammar fram, och Dödens Ängel hör!

Kring varelfernas fäit utropar: Don! Alt döx;

C 3 Än
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Än höjes lian up - - - - hon ialles Tiden ftupar,

I Evighetens fvall med minnet fig fördjupar.

Kring alt enrtyitnad rår, fom i det ögnablick,

När Gud, at fkapa alt, den förfta tanken fick.

Men Dödens Ängel up i domfens töknar lväfvar.,

Förkunnar jordens lott, och för fit öde bäfvar.

Helig är Herren! Halleluja!

Domaren blickar kring Himlarna!

Och, fom en flod för Hans fötter de ihömma.

Allmagten tyckes fin kalla uttömma,

At i Hans fpår gjuta fijernorna»

Då i din klarhet, O, Herre! de fvalla,

Och för Dit lof du gränfor ej fatt^
Lät af Din klädnad en Ikugga ock falla

Ner i den eviga dödens natt.

Du, fom ur heiine ikal männifkjor kalla,

Glöm ej Din död uppå Golgatha.

Domaren blickar kring Himlarna.

Honom tilbedja de alla, ach! alla.

Helig är Herren! Halleluja!

Ren
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Ren knäböjd Raphael på Majeitätet fer,

Och harpan dignar ftum på fallda yingar ner.

Med Liffens öpna bok, vid Domarns vink han haftar,

Framför den ljungelds vagn, fom ftjernor kring {ig kaftar,

Der flammar Hjelten nu, och Änglar i Hans fpår,

Och aethern upfyld blir med ftrålar från Hans får.

En krans af Edens träd Hans fijeffa nu- omrihgarj

Och på den Guda-lköld, fom kring Hans axlar klingar,

An riilad ftår den karnp i vredens ögnablick,

Då Satan högmods-full mot Skaparns välden gick,

Med fallne Ängiars här Hans Thron beftorma tänktej

Men vid et Hjeltens flag, i afgrundar fig dränkte.

Ån der, i muina drag, d?n dödens natt man fer,

Då törnekrönt Han for til qvalens kulor ner,

I fjettrar Satan bann, hos honom ånger väckte-,

Förkunnade hans dom, och hoppets gnifta fläckte.

Än pragtfulll blänker der Meffiae feger-tåg,

Då Han en frälfad verld inunder föttren fåg,

Som Männifkjones fon til Himlen •återvände 3

Och föak i Fadrens fKöt af välluften Han kände.

Se! i Sm högra hand det helga kors Han bär.

M:d domfens Tliordöns fvärd den andra väpnad är.
r\
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I Barn från Bethlehem! Er Herdes röft Er kallar.

Det ftjern-beftrödda fläp fom af Hans mantei fvallar,

Upbäras Ikal af Er, o, afvunsvärda lottt

Af Er, fom för en Gtid Ert blod utgjuta fått.

Och Himlen lemnas tom, och alla Helgon ljunga

I dammet af Hans vagn, at Evigheten fjunga.

Af David förde an, de fina harpor ta.

CHOR.

Halleluja!

Et Chor.

Sjungom Hans åra, Huars arm Jig utftråcker
Öfver det hela, fom varder och år;

Som ur Jit Jkbt nya verldar upväcker,

Da med Sin blick Han de gamta fbrtårl
Sjungen Hans åra, framljungande Himtar!

Och du, c, Evighet! prifa Hans namn.

Prifa Hans under, O,£?ord! när du hvimtar
I intets fanin.



Et Chor.

Vldt i Evighetens haf
Lifvets Seger-Hjelte fvallar.
Se! Han bpnar dbdens graf.

Hbr! Hans rbfi i chaos Jkallar,

Rykande vid Skapams fot-,
Ren i domfens IBgor brunnit

£fordens likbejlrbdda klot,

Der Hans blod för månjkjor runnit.

Chor.

Halleluja!

Et Cho r.

Skutle vai o, Skapare!

De at chaos återkmnas?

Chqji
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Chor af Bethlehemitiske Barn

Skulle Du, Forfonare!
Ack! på de fbrfonte håmnas?

David.

Nej , fom en fader Jig gerna fbrbarmar>
Öfver det ångrande bamet i nöd:

Så mot o/s fallne utftråckas Hans armar.

Skulk Han vilja en månnijkjas dbdf

Nei! Hans Gudomliga hjerta nog funnit
At hon var ftoft , och i elånde född.
Blommornas urbi!d,fom haftigt uprunnit,

Blef hon tik dem på en ftorm • dagfbrodd.

Herre! Dit våfenjig granslbji utjlråcker.

Evig, fom Du Din barmhertighet år.

ffa! da med eld-molnDu djupet betäcker;

Omforg för månnijkjans Jlofi Du ock bar.
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Sjungen, I Himmeljke Hjeltar! Hans ära,
Blixtrande verldar ur Skaparens fanin !

£ford,fom Hans blickar til intet fbrtora!
Prifen! ack! prifen den Eviges namn.

Chor af Bethlehemitiske Barn.

Ikring Din Thron mcd Jallut krönte t

Vi Evighetens lagrar Jlrb.
Den frbgd, at flr fthjfias dö,

Ofs mer an Himlama belönte.

Et Chor.

Hvilkm våldig Angla-Jkara,
Hapen afförundranftod!
Ville gerna mänjkjor vara,

För at helgas af Hans blod.



YtterSta Domen28

Chor af Bethlehemitiske Bark

Hvilka rof! ack! hvilken ära!

s Leijon utaf'£fudaflaml
I det ljus, vi offer bära,

Hedningame vandra fram.

Chor.

Halleluja!

Et Cho r.

Sa mångafecler da Jkulleförfvinna ,

Så mångaflägten förgås och aprinna;
Förrän med mänjkjan Din affigt Du vann.

Mägtige Hjelte! til lön for Din fmärta;
Måtte du finna i männifkjors hjerta

Den kärlek, for dem i Gethfemane brann.

Chor af Bethlehemitiske Barn.

Helig! Belig! Heiig Gud!



Et Chor.

Himlars Throner, falku neder!

Et Chor.

Väpnad Han i altmagts Jkrud\
Evighetens år bereder^

Chor af Bethlehemitiske Barn.
Hbren doms-bafumns ljud!

Et Chor.

Adams barn! han.kallat' eder.

Chor.

Mig! Mig! Mig Cud!

29Skaldstycke.
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Himlars återfkall, i domfens Majeftät,

Ack! hvilken Skönhet flyr uti Meffiae fjät ?

En evig gudoms vår på hennes kinder dröjer,

Der fig, at tjufa mer, en flod af tårar röjer.

Hvad fyn! uti den blick, der Änglars hcghet n"r ;

För hvilken folen ikyms, at fe en mänfklig tår!

Med Himla bågens pragt, defs hår i fkyar fimmar,

Kring hvilket hvälfvande en nyfödd lljerna ftrimmar.

Så lkön i hafvets famn ej aftonrodnan låg,

Då Skaparn blef förtjuft, när på Sit verk Han fåg.

Ford af en Seraphim, hon genom fkaran bryter.

De rörda känflors ftröm, fom i hans (köte flyter,

Han med en Himmelfk kyfs från hennes kinder tarj

Och afvund förr än nu } ej kand af Änglar var.

Så öm, i forger fånkt, til Domarns Thron hon haftar,

Och knäböjd, på Hans kors, en blick med bäfvan kaftar.

O, kärlek! O, Natur! ----- O, verldars Domare!

Se mänlkjoflägtets Mor, inför Dig gråtande.

Du fer, och Änglars mod i hennes hjerta väcker;

Och ftum mot Dina får hon fina armar fträcker.
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Ack! hon ej tala kan för tårars ftrida lopp,

Som under hennes fot i ftjernor rinna opp.

Mefiias nu, hur ömt! mot hennes fköt fig böjer,

Och hon Hans anda drar, och ftrax fin röft uphöjer.

"Nej, Herre! mig det är, Din åfka kroffa fkal

Jag fkådar detta klot, et rof för domfens fvall,

Jag fkådar Adams barn, fom detta klot betäcka,

Som nu, ve mig! ve mig! til qval Du lär upväcka^

Och jag -
- - Gud! deras mor! - - hvad! mor ? Nej! en barbar>

Som, ack! til allas brott få mordifkt uphof var.

Hvad? hann jag Edens park i tigrars öken bytas

Förn Abels blod jag fåg vid minä fötter flyta?

Och detta blod hvart fly? ur dödens flutna famn,

Na rcpar hämd! tiu!nu! och öfver hvem? mit namn,

Cch allas namn jag hör i vredens dunder fkalla,

Och fer Förfonarns blod pä brottets bana fvalla^
Ej til förfoning mer! Ah! hämnas blott på mig.

Lät dem i intets fköt, för evigt glömma fig.

Beväpna detta bröft, at alt det ftraff uthärda,

Som jordens ufle barn för min fkuil äro värda.

En vink,: och til Din fot Du tufen verldar fer,

Hvad båtar, at af nåd Du mig Din glädje ger,

När



Yttersta Domeji
32

När jag et uphof är til minä likars fmärta?

Nej! under Änglars fkrud jag bär mit modcrs hjevta

Nej! inga Himlars frögd på famvets qvalet rår

En flock af vålnader up nr Tartaren går!

Nej! bland Seraphers fång, fkal deras fkrän jag höra,

Och i Mesfie famn 3 de Eväs lugn förftöra."

Här dignar mänfkjors mor.—En ftråle från Hans får,

I henne lif och hopp och öm förtröftan tånder.
Et fvar Mesfias värdt hon far:

Jag teknat Er på Minä bänier }

Ocb rähjät Edra bufvud bar.

Som glädjen blänkte fram af änkans dyftra blick,

Då hennes ende fon ur dödens fjettrar gick:

Så Himlars fällhet fig i Eväs upfynvifar.

Hon ber med hoppets röft 3 och ren fig bönhörd prifar.

"Hur, Domare! Din nåd likfom Din magt är ftör!

Men, mänfkjors Frälfare! Förlåt ock mänfkjors mor,

Hon vågar vid Dit kors den dagen Dig påminna,

Då Du på jorden lät Dit blod för jorden rinna.

r
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0:h du, Gethfemanes du Hjeltens feger-ort,

Framfkalla ur dit g:us dened, Han fordom gjort:

1 Jkolen ej forgatne blifva t

Faft mi til korfets dod jag går:

jtag allas Edra namn med eget blod vii Jkrifva
I djapet ataf minä fär.
0:h åå en tw-gtig Angla -/kara
Mig fort täi Min Faders Jamn;
Skal deffa får och deffa namn ,

Jag i Mit Majeftät bevarn.

Pä det om nagon ibland Er

Sin forjia kärlek ofverger y

Med hådelfer mig ofverhoparj

At Min Rättfärdighet pä domfens äfka ropar,

Och viggen hväjfes ren, at flå forfmädarn ner;

Jag pä min kärleks märken fer:
Och dä jag dar hans namn blaiid Edert riftadt finner }

Och Mig Miu bittra dod päminner,

Med alt hvad han bar koflat mig ,

Sä många qval och moda -

Mit hjerta ätcr mätte bl6da >

For at pä nytt jörbarmafig.
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Med livflken hoppfull fuck Förloflaros tai hon flör.

Seraphen i defs hår den helga oljan götr

Och tufen offer-kar, ftiim, rörd och hapen tändej

Men til Mesfias fig å nyo Eva vände:

"En hedna-fkara fhart Du för Din dom (kai fe,
I öknen en cyprefs, och hjordar irrande!

Ack! lkulle ej Din död i fafans ftund dem båta?

At hämnas röjer magt- men ömhet, at förlåta.

Och hvilka afgrunds rofj, fom naimi af Dig ha fått,

Och evigheters ftraff, Gud! för minuters brott! - - - - -
1

Hvad talar jag? jag flyr rnen kan dem icke glömma»

Hvad båtar Himlen mig, om jag ej der får örruna?

En Iky tar henne bort, och domsbafunen hörs

Och jordens brända. klot tjl Skaparns fötter fors.

Hierrea förbarma Dig! Herre, vårt hopp!

Gud! hvilken tyftnad! Hur digna de alla!'

Vågor af glömfka kring Helgonen fvalla,

Himlarna domna midt under fit lopp.

Öfver djupet Äänisen fväfvar.

Hän, fom fom äx och vaij



Och ur dödens fköt frambäfvar

Alt hvad döden fkördal har.

Då vildt en mägtig ftorm från Sirbons ftränder brufat,

Ur Barathron mot fkyn millioner fandberg rufat,

Sig fpridt, med nattens fior den vida rymd betäckt,

I teknar folen flydt, förmörkad och förfkräckt:

Så, ja! hur talrik mer 5 fe! mänfkjo flägtets fkara,

Lik ftodex utaf moln ur fvarta djupet fara.

En hop, ack! den är ftor, med ftjernors pragt upgår,

Och ftrax vid Hjeltens Thron fit Guda fäte får.

O, Mänriifkjones Son! Du tro på jorden finner.

Och en jag fjerran fer, der hoppets fackla brinner.

En annan från min fyn i ljungelds töknar

Men ingen Ängel del uti defs ödcn tar.

Och nu vid Skaparns Vink en myriad framhvimlar

Af nya verldars klot, af öknar och af Himlar.

I Adams häpne bam! de vänta blott på Er,

Då rörd i Eväs famn han på fit flägte fer.

Nej, Adam! ropar hon, ej ångrens eld mig bränner^
Bå jag mit öde mins, ack! kvilken frögd jag känner.

E 2 - '
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/•c!J den ofs dömma fkal, för ofs i döclen gätt.

Hvad ära! Se Hans far - - - - O, mer än fälla- brott!

Nu manfkja Han, fom vi Hvad det vårt namn uphöjer!

Och, Ijufva tackfamhet, fom ömma bröft förnöjer,

Hvad Himla känflor ej Din evighet ofs ger!

I Eden Anglar lik, är vid Hans kors jag mer.

Hur, få var Adams fvar, hur minä känflor fvalla!

Se, Eva! du är mor, jag far för deffa alla.

Ack! maka, Himla vän! nyfs fåg Din Adam rörd,

Hur der en brottflig hop blef bort i töknar förd.

Men, täckellet är lyft - - - hvad fyn! ja! fälla maka,

Faft i milloner år dem hämdens åfkor fkakaj

Af ångren renade, til flut de i Hans famn,

Bli älfkade, fom vi, och prifader Hans namn.

Han! kärleken och Gud, för Sig ej gränfor finner.

Den ofs förlåta lärt, ej fjelf af vrede brinner.

Alt tyftnaf. Fafan flyr, och jord.ms Tomare

Uphöjer nu Sin röft:

O y I vålgorande y

Som utari vitnen fokt, at nodens offer fralfa ,

Hvad g/ddje, at Er fårji Hand Adams flägte hålfa!
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1 Konnngar , fom fr id it hela folk/lag fkänkt ,

Och uvder kronans glans på u/las kojor tänkt!

Du hop, [cm hungrens bem ocb fjnkas lådd upletat,

Dem elden harjat, hielpt; at tndsft J-:<g det vttat!

Mit biertas Gnnfllingar! beredd Er lon mi dr\

Upfylleu Himlarna, ocb väldigt berrfken dar.

Det.-Iker. Vid Eoniarns vink, fe! Himlarna framljunga,

Och pragtfullt hylla dem, och deras intåg fjunga.

At mildra andras vqval, och at förlåta fa,

Ack! at hos Ärglar ej den välluft faknas ma.

För dem , I fkåden Gud från Sinä ögon drifva

I fkolen bedja ömt, och äfven hörde blifva.

Men andra Throner ren jag Eomarn kalla hör.

Hur ftor är ej den hop, Han dit i ära för.

I Hjeltar, fom Erfc blod för FoSerlandet gjatit,

Och I, fom Edra dar för andra tider flutit!

Gån, krönte utaf dem, fom frälfies genom Er.

Mes-las fjelf med frögd på dem Han räddat fer.

E o Va:
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Var hälfad, Baltzar Horn! (*) i deffa Ärans fajar,

Du om förflutna dar med Svenfke Hjeitar taian

Faft fnart af jordens klot et ftoft ej öfrigt fins j

Då man en Hjeite fer , fit fofterland man mins..

Förgäfves med min blick jag (karan följa föker.

Se! hur i folars glans de fällas antal öker

Den, fom från Altarts fot och med Förfonarns blod

I et förkroflädt bröfi: ingjutit hopp och modj

Som, då han andra I'å.tt, at gerna fig förbarma,

Den förfte värit fjelf, fom glömt fig för den anna;

Den aldrig fmicker känt, af Kungars magt ej fkrämd

Förkunnat deras brott, och trotfat deras hämd.

Sjung Domarns kärlek, fjung, du frälfta hedna-fkara!

Af demt Mit namn ej känt, vii jag ock dyrkad vara.

Mit bloä for verlden rann. Jag efter biertatfer;

For mänfklighet och dygd, 1 Himlar , opnen Er !

Och Himlar öpna fig. I ljufets iköt de hamna,

Af känflor fvimna bort, då Änglar dem omfamna,

Du

(*) Stupade i det Segerriku Slagel vid Ilog-and d. 17, &*&*

År.



Du folk, ack! vårdadt ömt, fen jordsns fpäda dar
,

Med fafa fkåda nu den Gud, du hatat har.

Hans blod, fora öfver dig, likt hämdens eldregn ftrömmat.

Och det du grymt göt ut, för dig å nyo ömmat

Hvad fer jag? Domare! Nej! jag förlorad är

Ack! ej Dit Mäjeftät! -
- - - Din käilek raig förtär.

Flyg, Oikuld! i din glans mot Arans - guda- fköte ,

Der för en ftörtad Thron en evig gör dig möte.

För bojor och för dygd din lön, Mathilda! njutj

De barn, från dig man flet, i moders - armar flut.

Med ftolthet hjertat kan iig fe föraktadt blifvaj

Men utan fvaghet ej fin kärlek öfvergifva-

Det var det ftöiila qval, hvartil dig Ödet dömt,

Til grafven hatad bli j och likväl älika örnt,

Men Evigheters frögd din hjeffa redan kröner. ——

Vid minnet af en Thron, hvad aflky hjertat rönerT

O, mänfkjors fordna heml hur var din barndom blid;

Då jorden kungar fick, förfvann defs gyllne tid.

De höjas, Himlarna, och alla ftjemor fjungx,
Da öfver deras krets med Helgonen de ljunga.
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Til dig, o, Leopold (f)! uti en azur-fky,

Serapher utan tai med Thron och lagrar fly.

Du allas hjertan ömt, du ljufva vänikap! enar,
Och fvallande i frögd fig fjäl med fjäl förenar.

Möt, moder! här din fon, du dig bedragen fer,

Som trott din kärlek ej har kunnat ökas mer.

Omfarrma, Yngling, ock din förjda älfkarinna.

Här, fom på jorden, ftal din eld ej motitåtid fmna.

O, Laura! här 3 ack! här hvad Himlar fkänkas mig!

Jag evigt älflsa får ir,in Skapare ----- ocli clig.

Men fafans öknar fram til Domarns fötter bäfva,

"Der hoppets matta blofs kring ångren långfamt fväfva.

Hvad fuckar! Hvilka rop! En mängd i hoppets fpår

En annan fjerran bårt, följd af förtviflan går.

Där i en ödemark jag dig, O, Judas fihner.

Hur dig hvavt enda fteg Gethfemane påminner!

Du hvilkas hör: Min van! ack! med Meffie röft.

Du honom korsfäft fer, fer fpjutet i Hans bröit,

Och nalkas, bäfvar bårt Strax för dit vilda öga

Mattbias tågar fram bland Änglar i det höga,

Och
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Och et förfärligt fkratt ur Satans kulor hörs.

Du ryter Glada hopp! han af din fackla rörs.

Hvad ånger! Hvilken fuck! Meslias! Judas gråter,

Blef vid Din död han glömd? Du fade: Jag forläter.

Nej, Sulma! i en rymd, mer Himmelfk, mera klar

Förgäfves du min blick dig forgfen undandrar.

Jag fer et älikadt blod din Qrngga här beflikka.

Hvad! du ej Ängel ren ? kom, at dit qval uptäcka.
På detta nattens rnoln, der fafans tyitnad rårj

Hvi fitter du få ftum, med vidt - utflagna hår?

Och ångren i din blick5 och plågor i dit hjerta?

"Ah! brottflig är jag dömd til många tiders fmärta.

Ve den, fin moders röft i åldrens vår ej lydt!

Hur långfamt ftraffet är, fen nöjet vigglikt flytt!".

"I enflighetens fköt den kärlek blott jag kände,
Som för en ömfint mor hos mig Naturen tände.

Ejj med et ikuldfritt bröft, jag hade önlka lärt,
Och verlden var för mig det tjäll, Gud ofs befkärt.

Men, olycksfulla ftund! en hemlig drift mig ledde

Cit aftonrodnans fläp fig öfver hafvet bredde.

F Tair
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Jag der på ftranden fatt, af ljufva känflor ftum,

Och fag et vingadt fkepp framhäfva vågens fkum.

Hvi flydde Sulma ej då hjertat mer uprördes?

De ftarke ankartåg i djapet furra hördes;

Då, Ruftan! dig det var y fom förft mit öga fåg.

Du kom: jag fuckade, och til min fot du låg.

Gud! Domare! jag än i brottet nöje finner

Hvad mörker! Nåd! ack,. nåd! —Se hoppets blofs förfvinner.""

Nej! af et moln det höljs. Gif ångrens tårar lopp ,

O, Sulma! efter dem går hoppets ftjerna op.

"En tid, och än en tid! ack! välförtjenta ödenv

Mit hjerta darrade imellän brott och döden:

Jag haf och Rullan fåg. Hvar var du, o, min mor!

Då dig, at öfverge jag inför Ruftan fvor?

När mörkret fkyddar dem fom föddes at bedraga,
Utur din ömma famn jag fkulle flykten taga.

Ack! om min ålders vår du trogen omforg bar;

Och på din ålders höft jag grymt dig lemnat har."

"Der laftens gnifta väcks, naturens Iågor fläckas,

Och brottet ger ej tid, at tanka och förlkräckas.
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Dock, med hvad okändt qval det tjäll jag återfåg,

Der ien i hvilans fköt den bäfta moder låg!

Tyft, fom en vålnads gång jag i defs famn mig lade.

Defs hjerta häftigc ilog, och likfom til mig fade:

Hdr under detta jag, Sulina! burit dig.

Mit larn! mit £nda ham! hvi ofverger du mig?

Eland fömnens vågor dock jag fnart mig fjelf förglömdej

Fn brottflings fömn, hvad fömn ! jag rytte, gret och drömde.

Högt på en klippas fpets mig tycktes at jag låg,

Uit Ruftan fimmade uti en blodröd våg.

Strax klockprs forgfna ljud från Templets torn jag hörde,

Då til en öppen graf mig hämdens Angel förde,

Och vid det hemfka dån af mullen kiilan gaf,

Min moders vålnad fteg utur den kuina graf.

En dolk med Ruftan s blod åt mig hon långfamt

Men ftrax ur fömnens djup mig ufvars läten väckte."

"Natt! vitne til min flykt! hur i dit muina fköt

På mofsbetäckta berg jag faknans tårar göt.

Förhärdelfe och ftraff och ånger brottet följa.

Hur ljuft var mig det dån 3 fom ifrån ftrand och bölja

I Ikogen fkallade! Jag glömde, gladdes, loppj

Men bårta Ruftan var, och feg 1, dygd och hopp."



Så, Sulma! älfkaren, fom gret fin döda maka,

Fick i en Himmelfk dröm förflutna nöjen fmaka.

På hennes moders-arm defs kärleks förftling låg,

Och uti hennes blick, han hälfans löjen fåg.

I känllor dränkt fin arm han efter makan fträckte,

Då honom hennes barn i forge-kläder väckte.

Hvart flög du, forgfna hamn! i detta ögnablick!

"Förvillad3 hämdfull, vild, jag djupt i Ikogen gick.

Der öfver träd och berg fig nattens fafor fpridde,

Förmörkad manan blef 5 mot ftormar ftormar ftridde."

Bland hagel-fkurars ras, ur moinen blixten bröt,

Och jorden bäfvade, och hafvet fjerran röt.

På ftormens vingar ftrax en härjnings vigge fändes,
Och bergen kroflades 3 i lågor Ikogen tändes.

Förtviflan, harm och ikräck upfylde nu rait bröft,

Och dundren gofvo fvar på Sulmas klago röft:

ack! af dig, Barlar! aj digledragen!
Du vildjur! mårdare! ej an af äfka?i Jlagen!

Til menlosbetens fali dit fldgte fnille fdtt,

Hvars fiyrka åfver ofs> dr mod at gora brott.
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Mä jag i afgrunds djitp , faft plägad fjelf, dig finm!
Nej! mä jag Ui den eld, bvari du der fkal Irinna!

Flyg, ä/k vpfylda molnl fiyg til det falfka baf,
Der bar ja! kroffa! bränn! Det bjerta jag dig gaf,
Den Sulma du bedrog, fkal dig i döden foi ja.

Min vålnad våntar dig pä bafvets /varta bålja"

"Ej viggen mera fnabb, än jag i djupet for.

Tör hända i en dröm du fåg det, ömma rnor!

Tör hända vid den blixt, fom då dit hjerta rörde,

Den medömkfamma våg mig på en klippa förde. ■
Der lag jag blodig, fvag, med ögat lyft åt fkyn.

1 åikans eldar, Gud! hvad bilder för min fyn:

Min mor i dödens famn Jör Sulma ber och gråter.

Af ftraff blir hjertat hårdt, men rörs då man förlåter.

Snarf på en fraggig våg, jag tyekte Ruftan gick,

Och tilgift, hjerta, alt af mig han återfick.

O y dod, få var mit rop, du äfven mig fårfoljer!

Ackl i en evig natt du aval och nbjen båljerj.

Mig vägras dock dit lugn! Forbarma dig) o.> haf!
Den jorden frdn fig dref} du ofta friftad gaf.
Nej! jagfcrlorad är dock, orjak til min fmärta f

Fårdrif o, Ruftanl ej min fkugga fran dit bjerta.
Fe3
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Ve mig! O, äfkans Gud! O t bafvets Herre, hor!

Nej } jlorm! forftro mit ftoft jagälfkar, ocb jag dår,r

"Så taite jag och gret Men Domarns thordön ikallar.

Hör, Ruftan! Sulmas rop. Hon dig i blixten kallar.

Hör! det är Sulmas röft. Hon gråter fram dit naitin.

Är du bland nattens moln? Är du i dundrens fainn?"

*'Här är jag, Sulma, här! Jag fjerran hört dig klaga.

Nej! Ruftan var ej född en ofkuld at bedraga.

Knapt jag med hoppfullt bröft på ftranden lemnat dig}

Förn fömnens tunga moln med glömfkan oragaf mig.

Jag vakcade, hvad fkräck! jag vädrens hvining hörde,

Flög up; och vågen röt, och vidt från ftranden forde.

Förgäfves ali min bön , när åt det biftra haf,

Jag på en planka mig förtviflad öfvergaf..

Hvad fkulle, fade jag, en älfkare ej våga?

Hör han ej fjöars fvall, han fer ej dundrens låga:

Han blott den flicka fer, fom ali hans fällhet gör,

Och mifsnöjd är, at ej han mer än engång dör.

Men fåfangt fökte jag en älfkad ftrand at hinnaj

Jag mot en klippa drefs der, trogna älfkarinna!
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Der fårad, matt och blek et dödens rof du låg.

Jag ropade dlt naran, du gret och på mig fåg.

Har ångren, fade du, har ångren fört dig åter?

Den Sulma du bedrog, I det hon dör, förlåter.

Du dog. Beftört och vred jag höjde up min röft :

O, Sulma! Sulma, hår! Med dolken i mit bröft

Och dig uti min famn, at kröna vara öden,

Jag ftörtade mig nerj fann hafvets djup, fann döden •

Men lugnet fann jag ej Det åfkar Sulma, fly!

En tid och än en tid!"

I hoppets lätta fky

De för min rörda fyn, dock klagande förfvinna.

O, ångrens kala hem! fkal här jag Werther finna?

Naturens ömme fon! I nattens töknar höljd,

Du mulen vandrar här af Dauras (f) vålnad följd

Charlotte! Charlotte! en blick, en blick frånHimlars fköte^
Men fe! de öpnas ren Flyg til din älfklings möte.

Hvar

Sones of Selma,
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Hvar är du, Juliette? Romeo ropar dig.

Hör! midnatts klockan ilår din fkugga döljer fig,

Då Julia, hur ömt! i minnet kallar åter

Den kärlek, Rousseau än i Änglars famnbegråter.

Kom, klagande Comminge! i fkuggan af de träd,

Der obeflöjad går din trogna Adelaide)

I denna myrten-dal fig kloftrets hvalf påminner,

Och rädd i fanden fer, ora der fit namn hon finner.

Hur ljuf den ängflan är, fom kärlek hjertat gör!

Men denna eld, få ftark, för lyckans vindar dör.

Ack! då i tvanne bröft en evig låga brunnit,

Har Ödet fkildt dem åt 3 förn de fin önfkan vunnit.

Hvem, vädrens hvining lik, ur glömfkans öken far,

Med lidelTernas eld i htmfka blickar qvar?

Dta hop, i hvilkens fjäi fit ljus förnuftet fläckte,

Än kärlek utan hopp en uifint känfia väckte;

Och än dig harjat ha förtviflan, mägtig, vild,

Förluften af en vän, en framtid, nattens bild.

Ju flera känilor fig i hjertat iymma hunnit,

Ju flera Himlar ock i Skaparns fköt det funnit.
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Hvart flyr jag?- • - Mörkrets djup! och eld, och brak, och dam!

Ur helvetet en fjö af plågor fvallar fram.

Se Domarns thordöns fvärd Och hvilken (kara rafar,
At uti evighet i evighet? —— jag fafar

Förfonare? Hvad qval! —fe de fördömda, fe

Kring hämdens ljungelds Thron i marter krälande!

En plågo-anda främft med hoppets fackla fväfvar,
Då löinlk i deras fpår förtviflan ofedd bäfvar.

Hvad frögd vid hoppets Iken! ~— Strax fyns ej facklän mer,
Förtviflan rufar fram, och plågo-andan ler.

Monark! för Thron och magt, hvad dock dit öde blifvit,

Du, fom med biodig hand åt bödlar bilan gifvit?

Tigriiina! ja! du härj du diademet bar,
Med fegrens lagrar krönt, dem flaven åt dig fkar.

Ej med den fpira fom genom mord du vunnit, ,

Din härjnings-fackla ock kring halfva verlden brunnit.

Hur många änkors tjäll, hur faderlöfas blod,
Ha icke Jkatta fått, rys! til din äreftod.

Träd fram! Hvad brott, du här på hämdens tafla finner!

Din egen makas blod, fom bland millioners rinner!
Dit folk, fom hungrande i dagens tunga gick!

öch deras arbete, dit rof för ögnablick!

G Skrvt
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Skryt, ufle! pråla nu med välden, flafvar, ära

Men jag ock mänfkja var; dit bröft nog plågor tära

Jag ömma, bör och be.

Alt til Si» fot Hau lagt.

Blott i Din kärlek, Gud! mig dyrka lät Din magt.

Ach! hvilka brott --
- - jag flyr —De ftörre fafor fprida ,

Än marter utan tai, fom deffa vildjur lida.

At minnas ali Din nåd af Dig, Förfonare!

Ej älfkas - hjerta ha ack! det är helvete»

Tungt 'Sfver djupets vidd de fvarta eldmoln falla,

Och under Domarns Thron bland liormar dundren knalln,

I lågor och i dam en Ängel fvärdet drar,

Och Satan rytande op ur tartaren far.

Kring hans uprefta hår en afgrunds- drake hvälfver,
Och fynden i hans blick med höjda vingar fkälfver.

Der flamma afvund, hat 5 och mord, och rof-begär.

Uppå fin högra arm en blodig fköld han bar.

Med Eväs tåreflo*d i fkölden riftadt blifvit

Den feger, hennes brott I Eden bonom gifvit.

Der vifas alt det qval Mesfias lida fått,

Och ali den ufelhet 3 fom jorden undergått,
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Och atheifters namn, fom trotfat dödens möte,

Och nederft Satans bild i afgrunds - löjets fköte.

Et moln hans bälte är, der ouphörligt ilår
Den åfka, från Guds Thron ner i tartaren går.

Och i hans heta fjät, hvars ångor kunnat dräpa,

Långt från hans hjeffa ner millioner ormar fläpa.

Sh tvingas Satan fram vid domsbafunens ljud,

Och Ängeln ropar: Sef fali ner! och tilbed Gud!
Han faller. Men hvad harra hans ilfkna upfyn bådar!

Du, det är Domams röft, du här Mesfias Jkådar.
Sd evigt på Min Tbron, Jag Gud, Min fpira bar ,

Sa evigt, Satan! du från Mig fårbannad Sr.

Meslias i en eld på vredens moln förfvinner,
I det en ftilla bäck vid Satans fot uprinner.

Han njuter: glömfkan ftrax hans varelfe betar,
Som i Seraphifk drägt til Änglars Throner far.

För honom Michael i evighetens falar
Om Cherubimers magt och männfkjors välden tala™
Der fer han ofedd frögd, der hör han Guds beflut,

Och Änglar i hans fköt fin Himmel gjuta ut.

Hur hänryckt Satan nu, näft Gud fig fällaft prifarj

Men ftrax Meslias fig med alla Änglar vifar.
Den Tbron, dig amnad var, du vid Min Egen Jer.
Njut ali Seraphifk frögd! fen 3 Satan, ftorta ner!

62 A,
Sen
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Se/t flörta ner! Min hamd dig aldtig afveygifver.

Kånn forjia Jlaget ,
kinn!

Och ftörtad Satan blifver,

Faft vredens åikor gå} hans rop långt högre hörs,

Och Himlars Himmel fjelf af häftig fkakning rörs.

När Anglars tankar n&r til Satans afgrnnd ila,
At hinna den, hvad djup! de trenne gånger hvila.

Fen döden mot fig fjelf den grymnia lian fhäckt,
Och öfver chaos fer, ftum, enfam och förlkräcktj

Cå den fördömda här, fom Satans Änglar värit,
Ur mörkrets kulor fram til Domarns fötter farit. •

Ack! efter långa qval, hvad öden vänta Er?

Du dod, få är Hans tai, bår oj>, at vara merf

Til intet Vlif du här , at Satan tr6fl_ ei finner!
/*■</, #fö Vardes väRK, förföinn! ;?

Och alt förfvinner.

Hallelujaf

Men Han, fom är och blir, intager Himlarna;

Då Adams frälfte barn med Ängla-fkaran hafta,
Til foten af Hans Thron, at fina kronor kafta.

Der ljunga Himlar fram, och verldar fkapas der,

•Tils för Hans tanke ej et chaos öfrigt är.

S L UT.
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