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Tili läsaren.

Döm ej strängt dcn som' för första gången,
Uti diktens sköna lunder går!
Tili min tanke se, se ej tili sangen,
Sangen aldrig Pindens guldspets når.

Yackra tankar födas i mitt sinne,
Ofta dä jag jordens fägring ser,
Men de bästa stannä dock derinne,
Gömda, glömda funua aldrig mer.

Skönt det vor’ att kuuna tanken smycka
Uti blomsterdrägt soin mängeu ann;
Ack! men jag när aldrig denna lycka,
Tidigt ren jag det med saknad fann.

litan ledning går jag pä den hana,
Soin så ljufligt lekor för min blick;
Undra derför icke pä don vana
Att gä vilse, soin min ande fick.

Djnpt jag trängtat varmt för sangen brunnit,
Haft idolen ständigt för min syn;
Men långt förr än jag nr gruset hunnit,
Vigda Jyrän klingat ron i skyn.



Skona derför den man ej förunnat
Skaldens lott, hans lyras rena Ijnd.
Tänk: „du bättre sjungit, om du kunnat!"
Älska tanken litan blomsterskrnd.

Värt fosterland.

Åt dig, du dyra fosterland, jag bjudev
En sång ur hjertat, kärleksfull och varm!

Pörsmå den ej, fastän den grannt ej Ijnder,
Ett barn af känslan, fast dess drägt är arm.
O! att jag ägde diktens sköna gåfva,
Med höga toner då jag skulle lofva
Mitt hem, min bygd, mitt dyra fosterland,
Ooh sända sangen vidt kring fjerran Strand!

Vi Suomis barn, vi icke ville byta
Mot söderns lundcr vara skogars sus.

Mot silfvervågor soin på guldsand flyta
Ej vi försaka vara bäokars brus.
Som österns söner älska sinä slätter,
Vi älska vara klara stjernenätter.
O! niinin den sjiii i fjerran, eller när,
Som ej sitt dyra fosterland har kär!

De aro vara, dcssa blåa sjöar,
Ooh den är vår, den friska, gröna skog!
Och vidt omkring vi se de skär och öar,
Der vara fäder armod gladt fördrog.
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Vi icke kanna praktens granna salar,
Vi kanna blott vär hembygds enkla dalar,
Der trasten sjnnger, orchis växer vihi,
Der nti källan solen ser sin bild.

Väl fattigt man vårt fosterland må kalla
På gods och guld, men ej på glädje dock.
I dal, i skog, på strand hörs sånger skalla,
Och rikt vårt land är uppå kärlek oek;
Ty tro, ty kärlek har sitt hem i norden,
Bj flammande, som på den södra jorden,
Och ej så flygtig; men för lefnad lång,
Man i vårt land kan älska blott engång.

Vi älska vara fosterländska dalar,
Vi älska våra furukrönta berg.
Alit här om våra fäders minne talar,
För detta land de offrat blod ooh merg.
Högt mä derför du klappa, fiuska hjerta,
För fbsterlandets bäde fröjd ooh smärta,
Ooh gerua, gerna tåla hvarje lott,
Sä blid, som mnlen, du af himlen fått.

Ja, oin vi fördes tili Hesperiens länder,
Om der oss räcktos fröjder tusental,
Vi längta skulle dock tili Suomis strändor,
Hit, tili vår kara, dyra fosterdal!
Vi gerna söderns njutningar försaka
Och vända hit tili vara skär tillbaka.
För dig,- för dig stå vara bröst i brand!
Välsignadt väre du, vårt fosterland!
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Tili ”Fjalars” skald.

Hvarför, hvarför får mau mer så säilän,
Dricka ur den friska blåa kallan?
Sångarkonung! säg, hvarför hvar dag
Mora fjerran hörs Din lyras slag?

Fjerran! ack, i hvarje hjerta gömda,
Engftng hörda, sedän aldrig glömda.
Hnru raängen fridfull „Juleqväll“
Har ej Du sändt in i Suomis tjell!

Alit det enkla, rena och det sanna,

Finnen man hos diktens blyga „Hanna“.
Frisk som daggen nordens ljusa vär

Öfverallt i Dina sänger rär.

Men som länade frän högre zoner

Klinga Dina strängars rena toner
Yid „Nadeschdas“ kärlek, djup ooh varm,
Sprungen liksoin ifrån englars barin.

Skaldekonung! skön Du jorden mälar
Som den borde vara, gyllne strålav,
Himlens klarhöt hvilar öfver den.
I Din själ göms äfven himmelen!

Himlons färg Du lånar „Fjalars" sfinger,
Hänförd dit jag blickar många gånger;
Tills mitt öga skymnies af don tår

Som ifrån mitt Mia hjcrta gär.
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Skaldens rena toner herrligt strömma:

Hvem kan dig, Oihonna, nänsin glömma!
Morgonsky! du „ svala vågors mö“ ,

Med din blick af eld, din barin af snö.

LjufVast dock är du, ibland dem alla;
„Sångens bleka mö" man dig plär kalla,
Gylnandyne, sorgsna midnattsdröm!
I mitt hjerta dina toner göm.

Alit, det alit, kan ingen från oss taga,
Dyre skald! haf taok för „Pjalars" saga!
I det diadem Din panna bar,
Pjalar, Pjalar diamanten är!

Sä jag tänkte då jag Pjalar hörde;
Men när åter lyrans sträng Du rörde,
Se! dä steg det högst Ditt sångarmål,
Högst i „Sägnerna af Pänrik Stål“.

Skönt Du diktar så i fröjd som smärta
Tonen går ur Suomis eget hjerta.
Skönt Du målar vara dalar, fjäll,
Så ook lifvet i de låga tjäll.

Låt igen Din lyras toner klinga,
Fjerran hän kring land och riken svinga.
Låt Ditt land få lyssna än engång
Tili Din rena fosterländska sång!



C. J. lAlmqvist.

Du skald som med Din lyra verlden tjusat,
Du irrar biltog nu på fjerran strand.

De toner, som så mången själ berusat,
För alltid tystnat i Ditt fosterland.
Ty Skandien har sin fallna son förskjutit,
Ooh nordens folk sitt hjerta för dig slutit.

De svarta blommor som Din tanko brändc,
O! hvarför folio de ej straxt tili stoft!

Du dristigt dem uti Ditt land utsände,
Och vida kring de spredo giftig doft.
Säg dä så mycket ondt Din själ förråder,
Hur kan det sköna bo i samma åder?

I dina sänger söderus flamma glödde,
Så färgrik, skön, phantastisk och så klar.
Ditt hjerta brann och diktade och blödde, -

För nordens snö för varm den dikten var;

Ty norden älskar bleka rosor bara,
Som blomma bland dess gyllne stjerneskara.

För dig nu äro diktons himlar slutna:
„G.uldfågeln sörjer uti paradis!"
De „rosor" uti diktens histgård brutna,
Vid Skaudiens bröst de frysa bort tili is.
Det tiiins ett land, som ömmar vid din gmärta,

Som trycker Dina rosor mot sitt hjerta.

Een sorgeflor mau hängt omkring Din lyra,
Och sängen sörjer djupt sin viisua son.
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De sköna „drömmar“ dem i svännisk yra,
Dn drömt bland moinen, detta hiralalän!
Alit sörjer, gräter, lider ooh beklagar
Det öde dig från sångens guldland jagar.

Ply talina ande! fly från jordens jommer,
Sök ängerfull Allfaders milda famn.
Tili högre ton Du sen Din lyra stämmer

Och ber om näd i Frälsarns helga namu!
Och Hän förlätelsen förutan like,
Den biltoge visst upptar i sitt rike.

Matliilrte In l)<- Bötou.

(1855.)

"Flicka! hvem tjusar ej din sång,
Så ljuf, så skön?

Säkert der gömmes mångengång
Bn engcls bön!

Toner, soin tili mitt hjerta gå,
Skall cr ej mer jag höra få,
Sväfva, sväiVa på er tili skyn den klara?

Lärka! soin jublar i det blå,
Alit nied din vän.

Uerua jag hör din ton också

Bngång igen.
Skönare dock den sängen klang,
Som från ditt varma hjerta sprang.
Ljufva, ljnfva! skall den jag nånsin glönnna!

7



8

Toner jag hör fi'ån blommig skär
Ibland, ibland.

Svanen sitt afsked sjunger der
Vid stjernans brand.

Flicka! när sorgsen är din själ
Sjunger ock du, som ett „farväl",
Lookar, loekar en tår ur hvarje hjerta.

Talltrast! som dina toner slog

I sonimarqväll;
Herrligt de klingade i skog

Och jag var sali.
Flicka! då tänkte jag som så:

Eenast dock nordens fåglar slå!
Drömde, drömde att dig, blott dig jag hörde.

Tjusfull är Philomelas sång
I Arnos dal!

Suomi ock äger någongång
En uäktergal!

Säg, är din ton så underfull,
Flicka! af silfver eller gull!
Talltrast, talltrast och näktergal tillika!

Sångfågel! dröj i nordens vår
Och sjung, och sjuug.

Sängen borttorkar mången tår

I tid så tung.
O! huru rik är oj din lott,
Sängen kan fröjda, fröjda blott!
Lemua, lemna åt oss ännu ett minne.
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Noialens vinter.

För söderns barn beskrif ett land i norden
Der marken syns af bländhvit marmor täckt,
Der sjön en enda diamant är vorden.
Der träden glänsa nti silfverdrägt;
Näinn sen en luft så klar som söderu äger,
Men mera frisk, mer fri, mer ren och skär;
Ooh fremlingen med djup beundran säger:
Att detta landet jn ett feeland är!

Och när hans öga sen engång får skåda
Det landet i sin rika, hvita skrud;
Då Januari får dess pi-akt förråda

Och svepa silfVermanteln kring sin brud;
När sedän himlens hela stjerneskara
Belyser denna nordens vinterprakt,
Då tyoker söderns son det landet vara
Ett verkligt feeland med sin tjusningsniakt.

Ja, skön är norden i sin vinterhvila,
Så friska sinnen ger dess friska snö.

Och glädtigt ser mau nordens söner ila
1 pilsnäbb fart uppå sin blanka sjö.
Htir underbara sen de runor glindra,
Der uti isens kalla silfverfanin,
Då Karlavagnens alla stjerubloss tindra
Uti den skrift, kanske ett älskadt namu!

Du solens burn! säg! vill du riktigt Anna
En nordisk vinters hela majostät:



När norrsken nti sprängkall morgon briuna,

Ut, i det fria, styr då dina f jät.
Hör forsens vilda vågor mäktigt dåna,

Hör timrets tali i rimhöljd furuskog;

Men höga nord! den svaga ton ej hana,

Som att din prakt besjunga ej förslog.

Vili du dess glada yinterfagring skåda

Du söderns son! gä ut i solig dag;
Du glädtigt lif bar öfverallt ser råda

Och friskhet drioker i bvart andedrag.
Du fägelqvitter hör i skogens toppar,

Med bröst af purpur lysor domherrn der;

Du tror en flamma röd det är soin boppar
I klara snön, i blåa luften här.

Gå, skåda sen vid ibrsens hala branter

De tusen blommor utaf iskrystall!
Här blommar vintern vidt kring alla känter,

På fjäll, i dalar, och vid Vattenfall.

Här måste fty alit lifvets qvalm och smärta.

Koni hit, och andas ut, betryckta bröst!

Koin! hvila dig vid nordens friska hjerta,
Kom, lyssna tili naturens egen röst!

Barnens julfi-öjcl.

(1850.)

Skön är julen här i norden:
Städad, snöbetäokt stär jorden,
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Rimhöljd hvarje dal.
Himlens klara julljus brinna,
Barnen sälla målet hinna,
Julen liemtar
Fröjder litan tai.

Skjmdom julen nu tili möte:
Der i hcmmets lugna sköte
Een alit fejadt står;
Modren ler; med varma blickar
Gladt hon tili de sinä nickar;
För de kiira
Hennes hjerta slår.

Se, vid slutua dörren hara
Star församlad barnens skara,
Granön der är gömd.
Hjertan klappa, ögon trängta:

„ Mamma låt cj barnen längta,
Finns cj julbock,
Granen, är den gömd?"

„Barn! var stilla!" modren nmiiar

„Annars går det som er anar,
Ni oj jalbock få!"
Häpna blickar barnen sända
Tili sin mor det kimde häuda
Dem dcn sorgen;
Hon kan riktigt spå.

Mon, när än en stund förrunnit,
Tälamodot hai- försvnnnit
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Hos dcn yra flock.
„Mamma!" ropar en, men bländas
Af de granna Ijus som tändas.

Omkring granen
Hoppar luden bock.

Högt i tak sig glädjen svingar:
Gladt i sal'n hvart utrop. klingar.
Jubla barnaröst!
Men i tåren i clitt öga,
Modor! ses en engol löga.
Barneng glädje
Fyller ljuft ditt bröst.

Der, ett bord med mandel, nissin,
Applen, päron flere dnssin!
Granön hänger full
Af konfekter, blomsterkransar,
Glitter, ljus ooh silfverfransar;
Men det bästa:
Dockor utaf gull!

Julbock! kom mi fram och hemta
Klapper åt de små, som skämta
Kring din ludna skrud.
Easkt! se så, hvad glädjeyra!
Hvem kan sig un längre styra?
Hästar, trummor,
Ooh trumpeters ljud!

Men i modrens fanin dcn lilla
Sitter med sin dooka stilla,
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(jläds åt brokig drägt.
Syskonen i salen stqja,
Samlas kring en herdekoja,
Piskor smälla,
Trumman rcn är spräckt.

Liten piit i sinä händer
Bär en bild af Karl i Bender;
Star vid pappas knän.
Nyss han i Regner fått lära
Karl den tolftes namn att ära
Alska, dyrka
Hjelten, som gått hän.

När man alit så vai betraktat;
Och sig första yran saktat.
Hand i hand sig slöt.
Kringom granen bildas ringon,
Glada barn, i dansen svingen!
Ack! att stormen
Ej er glädje bröt!

Rörande är barnafröjdcn:
Englarne i stjernehöjden
Blioka mildt derpå.
Barn blott du kan glädje finna,
Tjusadt kan ditt öga brinna;
Ljus och glitter
Kan dig fröjda så.

När man tröttad dansen lemnar
Ocli tili gamle Blund sig ämnar,
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Se! hvad bjudes da?
Aftonvard det an skall vara,
Mamma tänder grenljus, bara
Att förnöja
Sinä kara små.

Glädjen yänder straxt tillbaka:
Hvad den sota gröt skall smaka
Oeli den lilla bål!
Barnaskaran ler och hoppar.
Manuna ger dera några droppar.
Från guldbägarn
Drickes pappas skål.

Tortan mau ej heller glömde,
An en bit tili morgon gömde
Bfter barnased.
Sist mau ock p'å hvilan tänkte,
Rosig kind mot kudden sänkte;
Men sin docka
Lillan tager med.

„Barnabönen" sakta svingar
Upp tili skyn på lätta vingar;
Gerna hörd ändå,
Fast ett grand af qvällens glittev
Ack! ännu vid vingen sitter,
Himläfadren
Hör så mildt derpå!

.Tulen med dess fröjdor bjerta
Bistas djnpt i barnets hjerta



Glömmes aldrig bort.
Uti lifvets qvalm och hvimmel,
Klart man mins sin barndomsliimmel
Och sin julfröjd,
Som var skön, fast kort.

Lilla Ella.

Hvem känner ej den sorguppfyllda sagan
Som yinden sjöng pä S:t Helenas ö?
Hvem har ej hört den dystra, bittra klagan
Som nti tiders tid ej bort skall dö?
Hvem tänker ej med undran och med smärta
På verldsbetvingarn med sitt stolta hjerta!

Ren mången lyra klingat tili hans minne,
Ren mången lager smyekat har hans graf;
Men ingen sjungit om det barnasinno,
Som njutning åt hans muina dagar gaf.
Sof, lilla Ella, i din blomstergömma,
Yid lyran yill jag nu hos dig mig drömma.

Det var en dag, (så var den sägn jag hörde:)
Då kejsaren i lagerns skugga låg;
Ooh vinden tog hans längtanssnck och förde
Den bort mot nord, hän öfver land och våg:
„0 Prankrike! mitt sköna land!" han klagar,
„Hvi skiljde mig från dig mitt ödes lagar?"

Så låg hän länge nti minnen fången
Ifrån sin äras lagerhöljda stig.
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Så låg hän, märkte ej den lätta gången
Utaf ett barn soin sakta närmar sig;
Tili honom inför hvilken verlden bäfvat,
Den lilla sylphen tyst och sakta syäfvat.

Tag alla rosor ifi-än solvarra söder,
Tag alla liljor ifrån kylig nord,
Tag ali don fägring jord ooh himmel föder,
För hennes bild dook flnns ej namn, ej ord!
Med hapen min hon först pä kejsarn blickar,
Sen ler hon älskligt, och ät honom nickar.

„Du ser så ledsen ut, så synd jag tycker
Om Dig, hvad felar?" börjar Ella be:
„Mig felar alit mitt barn! mig lifvet trycker,
Mig felar Frankrike och en armee!
Du vet ej hvad det är att ensam vara,
Du leker bort ditt lif med blommor bara".

Så kejsarn; men helt lifligt Ella menar:
Med blommor leka kunde han också.
Hon rosor, liljor tili en krans förenar
Och lofvar efter sinä dockor gå.
Så många lekar de tillsammans öfva,
Blott lilla Ella kan hans smärta söfva.

Hans sinne ljusnade ooh dagar flydde
Han säilän ifrån Ella mer vai' skiljd;
Men nya känslor snart hos barnet grydde,
I hennes bröst brann hög och klar hans bild.
Med tårar fyldes ofta hennes öga
Och drömmande hon såg emot det höga.
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Tropikens himmol vecklar ut hvar blomma
Längt förr än man det ana kan i nord;
Den tid för blomman Ella ook skall komma
Dä hjertats känslor glöda nti ord.
Men förr’n dcn tidon kom, hon sof, den lilla
Bland blommor gömd, i mullen tyst ooh stilla.

Men guvernören uppå S:t Helena
Mcd oro såg Napoleons stilla fröjd,
An mer, han hclsan såg med fröjd sig ena,
Och nu att honom få nr vägen röjd
Han både dag ooh natt sin hjerna gnifvar;
Hans mörka själ på afgrundstankar rufVar.

Ooh lilla Ella verktyg skulle blifva:
Hän söker tjusningskraften taga bort;
Ty barnets oskuld kunde tjusa, lifva
Den vän hon vunnit har sä inom kort.
Se hur hon lätt syns genom skogen ila
För att vid vännens bröst fä drömma, hvila:

„ Hall! vänta, sköna barn!" så frestarn säger;
„Jag viii förtälja dig en saga blott".
Han orden ej så noga öfverväger,
Men nöjd han henno ren att stanna fått.
„Jag ej har tid, man väntar, skynda bara!"
Så Ella, som ej anar någon fara.

„Hvad allt förmär dock ioke du mitt barn!“
Med tonvigt mörke mannen talar sä;
Men fastare ännu nti sitt garn
Hau snärja vill dcn lillas själ ändå:
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„Den man som verlden ej betvinga kunnat
Du honom fångat; dig det blef förunnadt! 11

Een Ella lyssnar: ack! de orden smeka
Det unga hjertat, ty hon fåfäng var;
Ooh föga mer hon tänkte pä att leka,

Eör snart det onda frö’et frnkter bar.
Med glädje märker frestaren sin seger,
Och än engäng de mörka orden säger:

„Ja han, soin verlden ej betvinga kunnat,
Mitt barn märk noga dessa minä ord:
Du honom fångat, dig det blef förnnnadt,
Du vunnit mer än någon ann' på jord!"
Med dessa ord han Ella ensam lemnar,
Af tankar snart det lilla hufvn't remnar.

I matsalongen mellertid bland vänner

Satt kejsarn tyst, ty Ella dröjde än.
En liflig längtan ren hans hjerta känner,
Hän saknar ju sin lekkamrat, sin van;
Men se! hur plötsligt blicken eldas äter:

~Ah Ella! väl du dröjt; men jag förlåter!

Earväl i herrar! så, 1111 skall vi leka;
Men livad? säg Ella!" „Och Du vet det ej?"
De svarta lockar herrligt kinden smeka
Oeh Ella flyger: „Jag tar fatt på dej!
Du sprang ju bort i går, ja, vänta bara!
Jag snart dig fångar, det har ingen fara!

18



19

Ooh kejsarcn ooh barnet lekte båda:
Hans anletsträlar, hon är idol lif!
Det yar en jagt, helt ny ooh sköu att skäda,
Hon tränger in pä honom: »Hait! Dig gif!“

»Nej! icke än“. Hän i en vrå sig smyger,
En tanke snabbt i Elias hufvud flyger.

Hon dörren rycker upp, helt yr af seger,
Ooh med utbredda armar spärrar tili
Det lilla mm som kejsarn ännn äger;
Ooh nu den man hon fängat som hon vill.

- »Pardon, pardon!" hörs kejsarn gladt utbrista,
„Bj mer jag flyr, jag ger mig i det sista!“

Af ren trinmf nn lilla Ella lågar,
Mcd liögt nppbnret hnfvud står hon der.
Nu först de mörka ord hon yttra vågar,
De föllo henno nu i niinnet här;
Hon rätt dem ej förstod, likväl de tändc
Det stolta hjcrtat, och dess lycka brände.

„Den man, sorti vcrlden ej bctvinga kunnat"
Så Ella siiger ooh på kcjsarn sor:
„Jag honom fångat, mig det blef förunnadt,
Här i en vfå, här nlig om nåd han ber!"
Nli sagdt det vaf. Ack! slaget nn var gifvet
Och Elias paradis i grund nedrifvet.

Med stilla yärdighet, men blek som döden
Bort kejsarn gick förgäfves Ella ber:

„Förlätelse!“ den bön är varm som glöden;
San aldrig doek med Ella talar mor.
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Pä plågans tunga bädd hän snart sig vänder,
Och böner Ella npp tili himlen sänder.

Hon hyarje dag med tärar kom tillbaka,
Hon bad, hon bönföll att fä se sin vän;
Men Ella fiok den bittra dryoken smaka
Ur qyalets kalk, ooh bräddad syntes den.
Prån yännens hjerta Ella var förskjuten,
Och paradisets port för alltid sluten.

Dn anna barn, aek! dig med blommor smyoka,
Ooh kedjan utaf guld hans minne bar;
För lifvet ren är slut din frid, din lyeka,
Han ej viii se dig, aldrig se dig här.
En enda gång hon tili hans bädd sig vågar
Med tårfull bliok, ooh hjertat ber ooh lågar.

Men hård var viinnen mi, han slöt sitt öga
För Btaokars Ella, gom der knäböjd låg.
Hon smekte, bönföll, aok! det hjelpte föga,
Han icke ens uppå den anna såg.
Hans hand hon grep, hon den med kyssar höljde,
Ooh heta tårar bleka kinden sköljde.

„Förlät, förlåt! jag mer ej vill Dig fänga,
Se pä Din Ella! blif blott god igen!“
Så bad hon under suokar, tärar många,
Men tyst orörlig der läg hennes yän.

Dä Ella uppstod, men med brustet hjerta:
„Faryäl!“ hon hviskar i sin djupa smärta.



Ocli borta blcf lion febcrn henne brände,
Med blommor smyckad låg hon som en brud,
Ooh gyllne kedjan jenit i banden yände;

1 guld och blommor bort hon giek tili Gud.
Förbi var alit! Napoleons hnlda engel
Var nu en liten, vissnad blomsterstängel.

En liten graf der reddes snart i mullen,
En gnif af rosor höljd, på grönska rik;
Ocli Elias vän hvar dag vid blomsterkullen
En ros sen bröt som Ella var så lik.
Se tåron! tårcn i hans hjelteöga;
Gläds, lilla Ella, i din hinimel liögn!

Ooh hvarje dag, i höst, i vår ooh sommar,
Tili lilla blomsterkullen vännen gär;
Ooh Elias ljufva bild sä herrligt blommar
Gömd i hans bröst, dit ingen blioka får.
Meu tideu fiög och bort tili stjernelanden
Snart flyddo ook den trötte hjelteanden.

Du seglare, der pft de vida hafven
Som kosan styr tili S:t Helenas ö;
Besök der dä den tomma hjeltegrafven
En qväll dä solen häller pä att dö.
Bryt dig en qvist af dessa tårepilar,
East der i skuggan hjelten mer ej hvilar.

Men glöm ej heller att dig låta föra
Tili blomsterkullen, mollan klippor gömd:
Det lilla fridhem skall ditt hjerta röra
Ooh Elias tysta graf ej skall bli glömd.
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Dig bryt en blomma förr'n du bort skall vandra,
Din ros, din pilqvist sen lägg tili hvarandra.

En suoli frän tompcltoriiet.

Hon böjde sin stolta panna
I bönen sä ödmjukt ner;
Bj drottningen mer, den Sanna

Mäntynen här nu man ser.

. Ron länge från glans och riko
Hon vändt sin tanke ooh håg.
I hjertat en engels like
I stilla andakt hon låg.

„Lät, Herre! Din frid hugsvala
Min anna, betryckta själ!

O! lät mig med hat ej betala
Dem mig ej ha’ velat väl.

Det flmies ett ord - ett onda
Jag länge hait svärt att förstå;
O Herne! mig värdes sända,
Ett ljus för det ordet också.

Förläta det heter ooh bedjä
För oy.än så väl som vän!
Ooh sen bryt, o Fader, den kcdja,
Som fängslar min ande än“.
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Sä bad Offisarcrnas dotter,
Med blicken af tärar sknm;
Så vexla vårt ödes lotter,
Sä vexlar ock tid ooh rum.

Konung Erik XlV:dc.

Jag har ej rike, jag har ej land
Jag, är en kung utan krona!
Jag tryoks sä tungt ntaf ödets hand,
Jag kan min skuld ej försona.
Se tili min änger, se tili min sorg,
O Horre! öppna min fängselborg,
Mig frän förtviflan förskona.

Det var on tid jag var Sveas kung,
Och fröjdeeldar jag tändo;
Mon ofta tycktes min krona tung
Och hjertat lärigtan blott kände.
Då kom från himleu en stjerna blid,
En liten fågel sjöng ljus ooh frid,
En stråle solcn mig sände.

O! hjertats saliga, Jjufva väri
Du blyga blomster i dalen,
Du klara hägriug frän fordna är,
Du enda lindring i qyalen.
O! dröj, du strimma i fängons uatt!
Du hulda minne, mitt hjertas skatt!
Min ros frän konungasalon!
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Farväl, o jord! jag är trött ocli arm,
Mig döden hvila boreder.
Må kronor krossas i- verldens larm,
Pör mig dess soi har gått neder.
En engel ser jag med bleka drag,
Min blida stjerna i sorgens dag,
Som Ijuft tili hiralen mig leder.

”Marien stig-”.

Ifi-ån min barndoms glada dar
Jag mången saga äger qvar:
Hur ofta då i yinterqvällen
Vi samlades kring spiselhällen,
Vi små, omkring vår mor, vår van,
Vi lyddes tili mång' saga sen.

Nu är hon borta, denna mor!
Och jag jag växte och blef stor;
Men bibehöll mitt barna&inne
Med alla sagoraa derinne.
Ack! iin liksom i hemmets tjäll
Jag sagan mins från Norges ijäll.

Annu i dag der fins en stig,
Marie, den nämnes efter dig,
Du sköna mö fr&n Westljorddalen,
Som kände sällhet, kände qvalon.
Yid Ejukanforsens afgrundsrand
Man skönjde stigens bruua sand.
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På fjällets stig med vingad gåiig
Man såg Marie alit under sång
Sin älskare tili mötes ila,
Att förr få vid hans hjerta hvila.
Ack! ej för kärlek fara flns,
Man blott hvarann' sin kärlek mins

Marie ifrån sin barndom ren
Har älskat Bjstein Halfwordsen:
Hur ofta vid hans • varma blickar
Hon rodnar lilla lijertat pickar;
Ooh hemmet yar den lugna yerld

Der barnon växte litan flärd.

Så barndomsåren gingo om
Ooh annan tid i stället kom:
Nn deras kärlek oek stod mogen,
Så ren den var, så varm, så trogen.
Men girighet ooh grymt försåt,
Dc unga tu snart skiljdo åt.

Ooh åter flydde många år,
Med dem ook blommans bästa vår,
Men lika vannt uti sin smärta

Sin vän Marie bar i sitt hjorta.
Och Ejstein der i fjerran land
Var trogen som vid hemmets strand.

De väntade, den tid yar läng;
Men slnt omsider tog engäng,
Ooh Bjstein vände glad tillbaka
Att få sin ungdomsbrud tili maka.
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Alit var så kärt, sä välbekant,
Ooh stigen sen vid Ejukans brant.

Marie med längtan i sin blick
Tili mötes här sin älskling giok.
Hän kom lian säg de dyra dragon,
Af fröjd hur blef hau ej betagen.
Aok! för den stund som närä läg
Hän glömmer Ejukans vilda väg.

Han ilar frani hans öga ler,
O, du Pörsyn! han störtar ner!
I hennes namu hans själ sig tönnner,
Ooh Ejukans afgrund honom gömmer.
Sof, armo, i den djupa graf
Som trogon kärlek åt dig gafl

Och tiden gick sin jemna gång;
Mcu på den smala dödens spång
Med stilla vanvctt på sin pauna
Hvar dag en blek gestalt sågs stanna;
lion länge sor i djupct ner

Och glädjc mildt i blicken ler,

„Nn taiat har jag mcd min väli!"
Hon tyst der hemma hviskar sen:
„Han ber mig ieko länge dröja,
Ooh jag men hvarför skall jag röja
Vår kärleks djnpa hemlighet,
Hvad jag har lofvat nog hau vet!"
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Och äter bort hon giok en qväll,
Yid Rjukans brädd hon stod så sali:
„Nu är jag redo, mer ej bida,
Min älskade! snart vid din sida
Din brud fär hvila glad ooh nöjd,
I evig ro i eyig fröjd!“

Ooh Rjukans väg nu bruden tog!
Hon ren emot sin brudgum log.
De hyila der, sä salia, trogna,
För bättre verldar tidigt mogna.
Men yinden öfver fjällens rand
För sagan hän kring sjö ooh land.

I I:« l" i-iin och Hllclegunda.

I fordna tider, ja, sä längt tillbaka,
Att nutids minne det ej mätä kan;
Yär Serres öga tröttnade att vaka
Kring Norges bygd, i sagan sägor man.

Och onda andar makten genast togo,
Det kändes nog i Norges gamla fjäll,
Kriug landet de i mörka härar drogo,
„Stormannadauen" *) fördes i hvart tjiill.

Kring land ooh rike drog don, och förödde
Det anna folk som här i sekler bott.

*) Digerdöden.



I tjäll, i rik mans gärdar lågo strödde,
Alit hopar utaf döda, döda blott!

Men äter nädens soi ifr&n det höga
Föll ned ooh lyste kriug det anna land.
En enda bliok ifrån Gud Faders öga
Förjagade de mörka makters band.

Der läg ett tjäll i Uddvigs dal pä stranden,
Bngäng befolkadt, det stod öde nu.
Men tyst! se kallan der ooh invid raudon
En blek gestalt i gräset hvilar ju.

På dragens skönhet straxt mau Halgrim käuner,
Han andas ack! han ensam lefvcr qvar.
Han stiger npp att söka folk och vänner;
Meu alit „stormannadauen" skördat har!

Sä skön log vårens himmcl öfver jorden,
Ooh lärkans toner hördes högt i sky,
Ooh blyga sippan, älskadt barn i norden,
Ur späda knoppen redan syntes gry.

Men Halgrim gick från dal tili dal med amärta,
Ej något vallhorn hördes mer i skog.
Ooh måugen suck bröt ur hans varma hjerta,
Då iugen bliok niot honom mora log.

Det är sä tungt ändä att ensam vara;
Ooh djup förtviflan smjger i hans själ.
Hän ock vill dö, det är sä godt att fara
Dit npp tili Fadren, anna jord, farväl!
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Och Halgrim steg dit upp på fjällets branter
För att sin graf i djupet sedän få:
En afskedsblick ännu kring alla kanter
Och sen ett språng hvad hejdar honom då?

Hvad är det som hans händer sakta smeker,
Hvem klagar så, fast ej med menskoröst?
Hvems är den trogna bliok som så beveker
Hans varma, lidande och sorgsna bröst?

Hans hund det är, som honom än påminner
Om trogen käiiok om de fordna dar.
Kring hundens hals hans öga återfinner
Det band som Hildegunda virkat har.

„Du är ännu då qvar? ett troget öga
Mig följer än haf tack, o store Gud!
Din vink förstär jag, Fader i det höga,
Jag vill då lefya, följa Dina bud!“

Så ur sitt rörda hjerta Halgrim talar
Och ned frän fjällets branta hällar går;
Hän åter yandrar i de öde dalar!
Men vida kring allt samma tystnad rär.

Så förde honom ock hans kärleks minne
Tili Gravensdal, der Hildegunda bott:
„Nog stär väl hyddan qvar; men aok! derinne
Det dyra stoftet af min älskling blott!“

Så Halgrim tänkte, dä hän ned i dalen
Bn herrlig afton styrde sinä steg.



Hän solen slockna säg i ethersalen;
Mon Samina tystnad hela nejden teg!

Se der i famnen pä den blåa vågen
Ett litet näs med löfskog stilla ler:
O! sägen skyar som deruppe tägen,
Slär liär ej nägot raenskohjerta raer?

Men hvad! hvad syns der borta öfver limden,
Är det ej rök, som sakta hvirflar opp?
Ett glädjeskall utaf den trogne hunden
Snart Halgrims arma hjerta bådar hopp.

Hän störtar fram, tili hyddan der vid näset;

Ett bländverk, Gud! är det ej ifrån skyn!
Yid hyddans dörr, hvem står yäl der i gräset,
En flicka? eller mänu’ en andesyn!

Ett rop af hög, af outsäglig glädje!
Och Hildegunda läg i Halgrims fanin.
Vi tili dig jord, tili dig du himmel vädje,
Fins väl för sädan sällliet nägot namu?

I Gravensdal ook dödens engel harjat:
Den skördat allt, som lefde der sä nyss.
En blomma ensam lifvets engel bergat;
Aok! lion ren flägten känt af dödens kyss.

Der stod pä kiillon Hcrrans helga tempoi,
Af solens sista gald sä klart beljst.
Dc nnga två med andakts rena stämpcl,
I sinä drag, knäböja der sä tyst.
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Allfader vittue var tili den föreniug
Som tvenne hjertan här tillsamman slöt!
En riug tog Halgrim: „fattar du min mening,
Min brud?“ hän den i tvenne hälfter bröt.

Den ena hälften räckte hän åt henne:
„I Padrens, Sons ooh Helge Andens naura!
Och solen slöt en gloria kring de tvenne
Som rörda lägo i hyarandras famn.

Och vinden hviskade i trädens toppar,
Ooh öiVer dalon aftonskuggan smog,
Och daggan . stäukte sinä silfyerdroppar,
Och tyst upp tili Guds himmel bönen flög!

INakterg-alen.
(1854.)

(Grcfviiinan Helene Stcwcn-Steiiiheil (illegiiad.)

I qvällens frid då solen sin sista purpur strör
Pä jorden ner ocli v&gen sakta klingar,
Och dagens oro tystnar, en ton jag ofta hör,
Som kara minnen tili mitt hjerta bringar;

Den ljuder som ett jubel af fröjder utan tai,
Den ljuder som en klagan af sorger ooh af qval
Den tonen nr ett litet sångarhjerta.

Jag jubeltonen hörde en ticl sä mängengång
Då sinä stjernbloss qyällcn sakta tände.
Ooh smärtan jag förnam i den lilla fågelns sång
Då kylig nordan snö kring vingen sände.
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Men käuner du, o hjerta! ej kärleks fröjd och qval,
Sä lyssna här tili Sagan om nordens näktergal,
I nägra enkla rim tillsammanbunden.

Der Ifig bland löfvons grönska ott litet fågelbo,
Ett ljnfligt sångens hem i kuina norden:
Och näktergal'n der drömde och slog sin drill i ro,
Och visste ej af någon sorg på jorden.
Men neckens harpa tystnar i månskensnattens glans,
Och ängens elfvor stanna i luftig blomsterdans,
Och lyssna tili de underfulla ljuden.

Och näktergafn i löfven sä rika toner slog
Och ögat höjde upp mot stjernströdt fäste,
Der klarast ibland syskon en gyllne stjerna log,
Sora var af smä guldvännerne den bäste.
Då syskoncn dernppe ren slocknat längesen,
Don dröjde qvar sä ensam, den spred sitt klara sken,
Och tände eld i litet sängarhjerta.

Hvar qväll på djupblå himmel den stjcrnan lyste klar
Och blickade så troget på den ömma:
Och näktergalens sång klang så ljnf och nnderbar,
Hur knndo stjernan den väl nånsin glömma.
Hon lät sin ljusflod strömma i vännens hjcrta ned
Och skref med gyllne runor sin fasta stjerneed
Om ovig tro tili sångens barn i norden.

Och kärlek log i toner, och kärlck log i ljus!
Man drömde ej nm fröjd som kunde bytas.
Man glömt alit jordens mörker, dcss yra, köld och brns,
Hnr knndo viii den sällliet så förbytas?
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Men kylig vind fräu nordän med shö och stormars makt
Kring sängens barn helt plötsligt sågs halla isig vakt,
Och sorgsen svepte stjernan sig i moinen.

Oeh nordanvinden reddc en snöhvit brölloppskrans,
Och näktergalens varma lijorta blödde.
I kyligt hem hon klagar alit nnder prakt och glans,
Som isig vind kring henne sorglös strödde.
Tili kara stjernevännen så matt hon blickar opj);

Men ack! uti dess strålo cj iner hon finncr hopp,
Ty sorgsen gömmer stjernan sig i moinen.

Så klaga, liten fågel, och sjuhg din smärta ut

Och sträck mot höjden längtansfulla vingar;
Kanske de tnnga moinen dock vika bort tili slut,
Ooh älskad ton i kärlek återklingar.
Engång kanske deruppe din vän dvi återser,
Och hjertats sorger tystna och kiirlok evigt lev
I ljus och toner herrligt sammanbimden.

Flyttfåglarne.

Ron vårsolen helsar vår älskade nord,
Ocli luriderne grönska på fädernejord:
Då griper oss längtan tili hemmet tillbaka
De skogar af lager vi gerna försaka,
Och ila med innerlig lnst
På luftiga vingen tili hemlandets knst!

Vi längta, vi sakna i fremmande land
Den ljufliga våren ])å fädernestrand.
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När majsol vår lätta beklädnad här bränner,
Då samia tillhopa vi skaror och vänner,
Vi ila —' tili norden vi fly,
På hiftiga vingen i blåuande sky.

Visst färden blir lång i det glansande blå,
Men f'öp;a vi hvila och rasta ändå;

Ty hemmet oss vinkar med skogar så friska,
Om kärlek de grönskande dalarna hviska.
Vi ila med strålande fröjd
På luftiga vingen i svindlande höjd!

Vi sjunga vår vaggsång i grönskando tjäll

Och skngsfrnn hon lyssnar i midsoinmarqväll;
Och necken sin gullharpa hvilar i säfven,
Och undrar på sångarn i blommande väfven.
Vi ila, vi ila tili nord,
På luftiga vingen tili hemlandets jord!

När stjernoma tindra i himmelens sai,
Och midnattcns flor höljer höjdev och dal,
Då gömma vi hufvudet tyst under viugen
Och slumra så ljufl under stjerniga ringen.
Vi ila så gladt på engång,
På luftiga vingen med jublande sång!

När morgonen gryr öfVer skogar och sund
Och sipporna öppna blå ögon i lund,

Då helsar vår lofsång de välkända ställen,
De älskade dalar ooh sjöar oeh fjällen.
Vi ila så snabba i flygt,
På hiftiga vingen tili hemmet så tryggt!
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När skogen ses låga i middagens brand,
Uå tystnar vår sång omkring sjöar och land!
Då sitta vi små i vår gungande hydda,
Vi hviska vår kärlek, hvarandra vi skydda.
Vi ila med längtan och tro,
På luftiga vingen att söka vårt bo!

Så skyndom vår färd öfver land, öfver våg,
Tili våren i norden vi styra vårt tåg,
Der väntar oss friden, dit hinner ej sorgon;
Tv kärleken vakar i grönskande borgen.
Vi ila, vi skynda oss då
På luftiga vingen i yillande blå!

Se! redan vi skönja vår fädernedal,
Och lummiga lunden af hängbjörk ocli ai!
O! tröttna ej, vinge, snart målet du hinner,
Snart hvila i älskade hemmet du finner.
Så ila, O! ila så säll,
På luftiga vingen tili hembygdens tjäll!

Trauoma.

Med vemod i hågen på tufvan jag låg,
I kylig ooh villando skog;
Ocli såg uppå molnenas sällsamma tåg;
Men aldrig jag ville få nog
Af den synen.

Ooh solen den gömde sitt gylleno skeu
Bland lindarnes vissnade blad;
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Mcn högt upp i skyn sågos tranorna ren,

Som styrde sin dröjande rad
Genom moinen.

„Hvarthän gäller färden, du vingade hop?
Säg, hvarför så tidigt du tav

Farväl ntaf norden med sorgliga rop,
Ooh lemnar oss saknande qvar
Uti hemmet?

Än klart lyser solen och tömmer sitt gull
Helt varmt på din vinge ibland,
Och tufvan dcn lockar, så röd ooh så full
Af bär, på din fädernestrand
Dig att dröja".

Så lag jag och täukto, mcn fjerran i sky
Längt liögi'o än ögat kan nå,
Mot söder de vingade skarorna lly.
Der palmerna grönskande stå

Och dem vinka.

O! ägde jag vingar som fåglarne der,
Visst flöge jag bort; jag ocksil;
Ty hjertats hesperien fliincs ej här,
Jag vot det; nien stannar ändå

För att sakna!



Ejderfageln.

Bland Norgcs nakna fjäll och skär
Sitt hemvist Ejdern har;
Så fri och trygg hon ilar der
På mjuka vingars par.

I klippans fanin i fred ooh ro,
Ej störd af stormens röst,
Hon bygger omsorgsfullt sit.t bo
Af dun från eget bröst.

Mcd vingcn kring de spada sträckt,
Ilon slumrar liitt en blund;
Af dagens första stråle väckt
Hon flyger bort en stund.

Men hvilken oro i de slag
Den snabba vingen gör!
O, moder! säg, hvad hvarje dag
Dig från de diua för?

Bj fins på klippans nakua häll
Ju föda åt de små.
„Jag dyker ncd i skummigt tjäll
Att silfvcrstimmcn få.

Sen ilar jag så glad ooh nöjd
Tili ungarna igen".
Ack! moders oro, moders fi'öjd,
Vid intet liknas den!
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Guldfiskarne.

Hur morgonsolen lyser huld
På vattnets klura yta,
Der fångna för sin fiigriugs sknld,
De fiskar små med fjäll af guld,
I lätta ringlar flyta.

En glasskål iir den trånga verld

Som Indiens barn här gömnier:
Tili hvila cfter dagens färd,
En bädd af sand dcm är beskärd
Der än en solglimt drömmer.

Hnr' sir er viii tili mods i små,
Der i ert tysta rike?
Ack! siikert saknen i ändå

Tropikens sjö, så ljuf, så lila,
Dess luft förutan like?

Pust jag det språk ej höra kan
I här i tystnad tiilen;
I gyllne sniå, likviil jag fann
Att j förtiiljen for hvarann'
Oin lilan hemlands salon!

Ack! jag er föra kan ej mci'

Tili hcmmets sjö tillbaka;
Mcu hvad af värd man ömmast gcr
Hvad bäst af kärlek, gov jag er,
Min lilick skall kring er vaka.
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Dian! niiton.

Smä perlor funnqs i hennes hjerta;
East litot grus kring dom stundom lag;
Der gömdes blomraor så sköna, hjerta,
East litet stoft man i kaiken säg.

Mcn aldradjupast i hjertat drömdo
Bu diamant dock, sä reu ooh klar;
Ej verlden visste livad skatt hon gömde
Den nnga hvad hon på djnpet bar.

Ty yr hon log allt i verldcns hvimmel;
Ooh perlor strödde hon kring ooh grus;
Men moln der stego pä glädjens himmel,
Tili raörker byttes dess falska Ijus.

Ooh sorgon upptog de perlor alla,
Ooh bort föll gruset i samma stund;
Ooh aldrig mer man ett stoft säg falla
På blomstren smä, der i hjertats grnnd.

Ooh diamantcn, som logat langon,
Nu lysto strålandc, klar ooh skär!
Ack! sorgen lockar i dagen mångeu
Förborgad skatt soin ett hjerta bär.

Vallilielcan.

Ljnfligt är att sjunga nti skog,
Pä min visa svarar echo nog!
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Glad jag vallat- rika jorden
Friskt ler Ulvot här i norden,
Bort min lott jag ej vill byta
Mot ali glaus!
När morgondaggen darrar iin på gräset,
Smyger jag ur hyddan der vid niiset,
Grår att vilda blommor bryta
Tili en krans.
Hjorden nu lyssnar tili vallhornets ljud,
Glädtigt den hörsammar välkända bud;
Lammen små i friska skogen
Pröjdas undei- lätta språug!
Ooh jag sjunger dagen lång,
Oni kär vännen, som är trogen.

Ljufligt är att hviska vännens namti

Sen för eoho der i skogens famn,
Ljuft ock är i skogens gömma
Om sin tro, sin kärlek drömma;
Flärdens hein ej kunde skänka
Dylik lott!

0! hur litet lnenniskan behöfver!
Luft och frihet föga derntöfver,
Ooh, att hjcrtan sammanlänka,
Kärlek blott.
Snsen i vindar i björkarnes topp,
Oppna konvalje din doftande knopp,
.Tubia, lätta fågelskara',
Njutoin glädjcns, vårens dag!
Kärlek är naturens lag.
Lifvet är en brudfest bara!
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Qvällens vind soin öfver nejden far
Manar mig att samia hjorden snar,
Hemåt mi vi styra färden
Från den friska, gröna verldon,

Tyst! jag hör ett vallhorn klinga
Långt i skog!
Lyssnen fåglar små bland lundens kransar
Tystnen vindar der i trädens fransar,
Ack! de ljud, mig helsning bringa,
Hör jag nog.
Aflägsna toner, jag känner er väl,
Pulla och sköna ni trängt tili min själ!
Skynda tili din flickas möte,
Kom, o kom, mitt hjertas vän!
Salla äga vi igen,
Himlon i livarandras sköte!

Bärploekerskan.

Med skäppan uti handen
Jag vandrar ut,
Och smultron intill randen
Nog får tili slut.
Mig moi- der hemma manar
Tili Uit hvar stund,
Hon ser väl hur jag spanar
I hvar sekund.

Och tänker uppå välinen,
Soni har min tro,
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I blommor, j nog kannen,
Att ingen ro
Vili trifVas i mitt sinne
I stugan der,
Det är så qvaft dcrinne,
Och frihet här!

Klart öiVer sjö och dalar
Hans sång jag hör;
Vid strand han fällcr alar
Och bränsle för
Tili vintern i sin hydda
I dalen röjd:
Att inig för kylän skydda
Vid brasans fröjd!

Så sägor lian och skämtar
1 glädtig lok;
Ali värme inig dook hämtar
Hans ljnfva smek.
O! då man så kan skalkas
Alit med sin vän,
Fast snö ooh kylä nalkas,
Ej känncs den!

En ginväg genom skogen
Han alltrd tar:
.lag yäntar honom trogen
Tili mig den drar.
Hau ler så gladt och plockar
Sen bar en stund;
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Men ljufsta bäret lockar
Uppå min mnnd.

Ack! redan qvällen skymmer
Och solens gull
Dit bakom skogcn rymmer,
Ooh skäppan full
Jag masto ha', Gud nåda,
Det felar än!

Der kommer han! vi båda,
Vi plocka sen.

Zigenarflickan.

Nattens skuggor sänkt sig neder,
Fågeln sig tili sömn bereder
Djupt i lummig skog.
Men emellan trädens stamraar,
Hvarost okien klarast Hammar,
En zigenarhord sitt läger
Uti tystliet slog.

Skön är grnppen der den hvilar:
Hellre dock mitt öga ilar
Bort tili träskets strand:
Lyssnar der hur steppens dotter
Klagar öfver ödets lotter,
Som på jordcns rund föraokat
Henne hem och land.
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Bloniinor flätan sammanbiudcT,
Bloinmor lo på bruna kinder,
Ijäppen glöder vanu.
Hon sin fägring aktar föga,
Vemod bor i nattsvart öga;
Sorgens, orons mörka andar
Uti hennes barm.

Nattlig vind i skogen jagar,
Och i brutna toner klagar
Mörka fiickan så:
„Vindeu lik är jag på jorden,
Eridlös, arin, on flykting vorden !

Kan om här jag tåligt bidar
Frid i grafven få!

Itiilieuslsnus henikoiust.

O, Oara Patria! jag ser dig åtcr,
Jag helsar dig, Italias rika vår!
Se, hur mitt öga glädjetårar gråter,
Hör, hur' mitt hjerta högt af glädje slår!

Jag scr er åter, aznrblåa vågor,
Jag hör igcn mitt hcmlands melodi!
Blott södorns barn kan fatta söderns lågor,
I södern alit är eld och poesi!

Hvar fins en hinnnel soin mer praktfull glöder,
Hvar fins en luit soin din så bålsamrik!
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Ack! doft och njutning fimias blott i södci',
Blott Bdens fägring är Italias lik!

Berusad går jag i orangelunder,
Och lyssnar tjust tili niiktergalars sång.
Vid hvarje, steg mig möta nya under;
Var helsad, bella Patria, än engång.

Så glad med mandolinen nti handen,
Jag stär på Amos sköna blomsterstrand;
Här yidgas bröstet, fri sig kännor anden
Hnr ljuft att här fä ha’ sitt fosterland!

Se burn popplarna med yestan leka
Kring dessa villors lätta, hyita rund;
Se rika murgrönsrankor marmori! smeka,
Om sällhot biktar här hvar blommas mnnd.

Hvad sknlle jag i bleka nordanlandon,
En solens blomma i dess kalla snö?
Med tränad säg jag mot den blåa randcn
Som gömde bort mitt Bdens blomsterö.

Med svanorna, som högt bland molnens hvimrael
Tili södern flögo, sändo jag ett bud,
En bjertats helsning tili Italiens liimmol,
Bn bön om blott ett enda hemlandsljud!

Och bönen hördes: låiigt förr'n nordens sommar
Haun blomsterströ dess kalla silfverstraml,
Jag såg dig åter, dyra hem som blommar
I cvig fägring i mitt hjertas land!
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lion nvckfullai

Plicka! säg hvad är soni v&llar
Att du, fast af nyeker full,
Så min hela själ förtrollar,
Ger mig äu en stund af gull,
An af idel harm den andra;
Ack! men bör väl jag dig klandra?
Ty med alit kan mau förstå,
Att du iilsklig är ändå!

Fast utur ditt öga lågar
Hjertata djupa eld mot mig;
Aldrig, aldrig dock jag vågar
Lita fullt och fast på dig.
Varm du tycks den ena dagen,
Kali den andra. Och bedragen
Vili jag dig ej förebrå;
Ty du iilsklig är ändå!

An du ler; iin kan du gråta,
Tankfull är du ock ibland;
Stundom öppen, än en gåta,
Tänder du mitt bröst i brand.
Bn du stundom håller fångon,
Piere fängslar andra gången.
Ljus och mörker hos dig rå;
Men du iilsklig är ändä!

An i valsens vilda yra
Plyr du bort med vågfull barin;
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Är ej nöjd en enda styra,
Ger cnhvar en blick så varm.
An vid stjernors ljus du drömmer,
Vida verldon så förglömmer;
Men jag svära viii derpå,
Att du älsklig är ändå!

Ena timnien kan du vara
Full af lii' i bliok ooh ovd;
Andra timmen knappast svara
På den fråga dig blir gjord.
An af söderns eld du brinner,
Isig köld man sedän finnor
I ditt ögas klara blå;
Men du älsklig är ändå!

Yr och barnslig kan du leka;
Flioka! sällsam är din makt!

Med din bliok mitt hjerta snieka;
Mig i bojor har du lagt.
Vok och svärmisk ena stunden,
Blir du trotsig i sekunden;
Fast du är än si, än så,
Blir du älskelig ändå!

• Bna stunden yill du dröja
Ständigt qyar i lifyets glans,
Andra stunden vingcn höja
Upp tili stjernors gyllne krans.
Plicka! fast du jenit mig plågar,
Jag mig ständigt, ständigt frägar,
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Huru det sig komma inå,
Att jag älskar dig ändå?

Svarot hörs mitt hjertä hviska
Glad jag lyssnar tili dcss röst:

Gyllnc koni och blommor friska
Gömmas i ditt varma bröst.
Lifvets allvar tids nog hinner
Taga bort alit ytligt skimmer,
Sen niir goda englar rå
Blir du älskligast ändå!

Två fsångfåglar.

Ooh lampor str&lade, musiken Ijöd,
Thalias tempel på „Othollo“ bjöd,
Een mängen ton bortklingade ooh dog,
Man bidde än, man ville ej fä nog:
I jubelstorm nu bröt den bidan ut,

Ty „Desdemona“ syntes dook tili slut!

O! hvilken klang i denna stämmas guld!
Hvem är du tjuserska, med Mick så huki?
Sångfägel säg, hvar tog du väl ifrän
Den tonen? männ’ af englarne ett län? ,

När dig jag hör, mitt hjerta då pä nytt
Pär blomning, lif ooh ali den fröjd som flytt

Och verlden lyssnade ännu engäng
Alit tili den underfulla fftgelus säng,
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I lifvets högsta glans ännu hon log
Då tili farväl sin sista ton hon slog,
Och jnblande upp tili den bläa borg,
Sitt hein, hon flög; men jorden håde sorg?

Tili tröst blef m innot, ej mau klaga bör,
Det sköna tjusar, blommar kort och dör;
Men mångengång ännu jag stilla lyss,
Och tycker då, liksoin i drömmen nrss
Mig höra toner utaf Malibran,
Som engång sångens skönsta lager vann.

Jag åter i drömmen hördo
En stämma så ren och skär.
Det var som när månen darratr
På vikarnes silfver här;
Och åter som barndoinsminnen,
Som ungdomstängtan ocli dröm,
Som blommornas sång i vinden.
Som svanens på nordens ström.

I salig, onämnbar tjttsning
.Tag lyssnade stilla på
Den tonen, som ]jöd så sällsam
Men kär och bekant ändå;
Det var som Hesperiens rosor
Man flyttat i nordens snö;
Det var en tonernas perla
Ur nordens blfmande sjö!

49
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Än herrlig den sangen klingar
Vidt fjerran kring land och hstf,
Och svalka åt mången blomma
I sjuka hjortan den gaf.
Hvar finnes en ton så älskad
Så ristad oplånligt in.
I tusende varma minnen,
0 Jenny, så skönt som din!

Gatdanserskan.

I blommor och glitter hvar dag jag mig pryder,
Ooh vandrar så iit med guitarren i hand;
Min lott är att sjunga och dansa jag lyder
Den villigt, men tänder ock hjertan i brand.
Att trolljud det fhms i min stämma, maa känner,
Och idel behag i min sväfvande dans;
Men ack! ingen varsnar den tår som mig bränner,
Kn fremmande pcrla bland glitter och glans!

Hur ofta, da nti gitanan jag sväfvar
Ooh böjer mig vid kastagnetternas ljud,
Ett yomodigt minne min själ genombäfvar
Ooh tung jag då kannen min glittrande skrud.
Men vemod ooh minne mä vika tillbaka;
Ty glad „Andalusiens ros“ vill man se.

Hon blommor ooh guld skulle gerna försaka,
Om äter sin själ hon dess frid kunde ge.

Bngång vai- jag barn! så med saknad hon talar.
Vai- sorgfri ooh glad nti tanke ocli håg.
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I minnet jag ser Andalnsiens dalar,
Der mossiga hyddan bland yinrankor låg;
Och lekfullt jag tog tambnrinen i handen,
En guldvingad fjäril bland blommor jag flög;
An suset jag hör frän en palmlund yid stranden
Dit tröttad tili faderligt bröst jag mig smog.

Hur log ioke mot mig hans älskade öga,
Hnr ömfströk hau locken frän glödande kind,
På kommande dagar jag tänkte sä föga;
Men snart komrao sorger likt härjande yind;
Ty grafvarnos grönska min fader betäokte,
Frän hyddan med tärar yi vandrade bort,
Min moder och jag, men de tärarne släckte
Ock dagen för henne, min lycka var kort!

Snart arraodets börda sä våldsamt oss tryckte,
Den älskade blinda led hunger och nöd;
Jag grep tambnrinen ooh rik jag mig tyokte
Om dansen mig gaf en bajocco tili bröd.
Men upp tili madonnan min moder sig yände
Med lägande bön för min oskuld och ro.
Ack! danserskans hjerta den ro mer ej kände,
Som blott hos det sorgffia barnet kan bo.

Lik tiden jag flög på osynliga vingar,
„Andalusiens blomma" mau kallade mig!
Snart tog jag pistoler och gyllene ringar,
Alit, älskade moder! jag offl-ade dig.
En gåfva allena så troget jag gömmor:
En yppig bnkett vid min flämtande barm.
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Dcss ljufliga doft med berusning jag tömmer!
Hyi blir jag ora hjertat sä nnderligt yarm?

Dä nyss i fandangon jag tjusande syingat
Och Spaniens dyrkan så stolt tog emot,
Och åter och åter mig dansen bevingat,
Dä kastades denna sä ömt tili min fot.
O, moder! i böljande hopen mig brände
Änyo den blick sora förjagat min frid,
Buketten jag tryekte mot hjertat, men kände
Ett stygn utaf sällhet och pläga deryid.

Dn helga madonna! mig värdes beyara
För frestarn jag känner lmr lian bör se ut!
Ack! rena min själ, och för himlen den spara,
För lockande rösten niitt hjerta tillslnt.
Väl munnen kan le, men min själ djupt begråter
Sin barndomsfrid, hvarför bortgaf jag den!
Tag guld och tag glitter, men ack! gif mig åter
Min ro, gif den engång på jorden igen!

Don gamla.

Ser dn invid skogssjöns stilla vik,
Hvarest björken gladt för vinden niekat-,
Af en hyddas tak en mossig flik,
Lyst af solens railda afskedsblickar.

Tom är hyddan, ingen vänlig hand
Yid den läga spiseln mora sysslar.
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Tyst är nejden, blott en ensam and
Mcd sraä ungarna i vasseu pysslar.

Sätt dig här, rid gråa stugaus dörr,
Lyssna så tili minä enkla toner
Om en själ som andades här förr,
Men som flugit upp tili högre zoucr.

Atti vintrar fällde ren sin snö
På den gamlas sorgctvngda hjessal
Mängen blomma säg hon döden strö
Eundt omkriug, oeh än sin lie hvässa.

Make, barn ocli vänner ren gått bort, '
Hon var ensam qvar ntaf dem alla:
„Vägen tili Din himmel är ja kort,
Värdos mig, min Gud, ock engäng kalla!"

Så hon bedt i många, långa år,
Mången långtans suck tili Fadren brunnit;
Skurnma ögat gråtit mången tår,
Likväl tårekällan ej förrunnit.

Mcn förgätyes böueu, tären är,
Himlaporten synes än tillsluten.
Puli af sorg hon lifvets börda bär,
Räknar dagen, timmen ooh minuten.

Många gånger sftg lion likväl än

Vårens flägtar skogssjöns spegel krusa,
Mången sommar hörilc lion igen,
Vcstanvinden uti björken snsa.
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Då grep djup förtviflan hennes själ,
Upp tili moinen lyfte hou sitt öga;

„Du har glöint mig, ja, jag ser det väl!
Du har glöint mig, Fader i det höga!‘‘

»Sjelfmant vill jag komina upp tili Dig,
Vili mig sjelf inför Ditt anlet ställa;
Tungt är lifvot här pä jordens stig,
Låt min längtan för Din domstol gälla!“

Stapplando den gamla framåt går,
Längtan, längtan blott i ögat brinner.
I den blåa graf hou hvila får,
Uti böljan hennes suck försvinner.

Se, der upp i skyn, det klara skeu,
Der är andon, fri från sorg ooh trängtan.
Säkert himlehs Gud förlåtit ren
Hennes villa ack! för hermes längtan!

Fiskaren.

Sista gång jag iin viii skåda
Träsket der, när qvällsol ler;
Djnpa skuggor ron bebåda
Att min lifssol snart går ner.

Se cngåug den blaiika fjärdcn,
Bruton blott af fiskars slag,
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Se dim gludii blomsterverlden,
Höra lifvets andedrag.

Slooknande hans öga dröjdc
Au vid' sjö och dal och skog;
Leende en suck lian höjde,
Hjcrtat sista slaget slog.

Jag'argossen.

Ren böljan ler så fri och klar
Ren vårvind säfven rör;
Se, änders floek ren par inu juu-,

Mitt lod dom träffa bör.

Der lefVa de så gladt sin dag
I vassen, deras hein.
Der bygga de sitt bo, skall jag
Viii niinnas störa dcm?

„Hvad! nännas!" scr nmu på, jag tror
Att våren gjort mig vek.
1 våren idel kärlck bor,
0, kärlek! ljufva lek!

Bort drömmar! pang! se det tog fart,
Det vai- ett herrligt skott!
Nog laddar jag min bössa snart,
Men oj för änder blott.
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Noj, djnpt i skogens gröna sai
Min snabba fot mig för,
Der gömd emellan hiigg och ai
Jag orren knttra hör.

Och der emellau ston uch suår
Jag haron springa ser,
Jag följer ilande hans spär
Och liigger honom ner.

Och echo sen från häll tili hiili
Opprepar skottcts ljud;
I dalen liggcr der ett tjäll,
Dit echo för ett bud.

Och hviskar tili niin ilicka så:
„En helsning jag dig för,
Nog jägarn hjerta hai- äntlå,
Fast kali lian synas bör.

Oranen.

Hvar fins viii ett träd i vår älskadc nord
Soin graneii så skönt,
Så oföränderligt på vår jord
Med ungdom bekrönt?
Trött sångfågeln sänker sin vinge, och gömmcr
Sitt hufvud och dröinmer

1 grancn.
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DA. träden stå prydda tili midsoinmarfest
I blommaudc dal,
Hvom pryder den grönskaudc kransen väl bäst,
Och knopparnes tai,
Horn. skifta i rödt och som lysa så skära,
Kan andra dem bära
An granen'?

Linnean den sprider sin älskliga doft
I skogarnes famn;
Och grönsiskan sjunger i grönskande loft
Sin älskades namn.
Och skogsfrun de raystiska sagor berättar
För lönliga vättar,
Kring granen.

Hur stolt står lion iiii nndcr störniarnes ras

I grönskandc skrud,
Då iEolus stryker sin mäktiga bas,
Vildt äskande ljud.
När kyliga vindar små iäglarne jaga,
Sin tillflygt de taga
Tili grancn.

Men kommer så vintern mcd isando niakt
Och mäntein besår
Med stjernor af rimfrost i glittrande m-akt,
Och perlor består
I grönskande kronan, ocli norrskenet brinner,
Då hcrrligast fiimcr
Man graneii.
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Snödro jaj^en.

(Komposition af" Weber.)

Mångengång då du med själens öga
Blickar på den krans
Evigt frisk, af underblommor höga,
Rosors purpurglans,
När du hänförs af de liljor rika
Der kring Mästarus bild,
Gif åt snödroppen en blick tillika!
Ljuf den är ooh mild.

Gladt hon strålav, blomman „Preciosa",
„Oberon" ookså!

„ Euryantkes " stolta fägring rosa
Verlden gerna må.
Tryck snödroppen du, den blyga, bleka
Varmt emot ditt bröst,
Lyssna sen tili sagan af den veka,
Hulda blomsterröst.

Hvarje vår så fager gick en tärna,
Bort tili Mästarns heni;
Våreiis blommor bjöd hon honom gerna;
Mest han älskar dem,
Arets förstlingar: Dc fina, täoka
Barn af soi och snö
I hans lijcrta engång toncr väcka,
Toner som oj dö.

Yär kom äter; mcd de blomstor friska
Plickan kom igen;
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Kali var kinden, blcka läppar hyiska:
~Mästare och vän!
Nasta vår jag mer cj koramcr åtcr,
Snart man i initt hår
Brudkraus flätar Aok! fast lijortat gråter!

Dödskrans nasta vår.

Långt i fjerran är den vän jag svnrit
Kärlek varm och tro,
Och den blomma som vår kärlek burit
Här ej mer skall gro;
Mon min tunga sorg att ensam bära
Ej förmår jag mer,
Helsa vännen! ack, den evigt kiira
Jag ej återser!

Nasta vår en åldrig fader dröjde
Tyst vid Mästarns dörr,
I hans hand dc hvita blommor röjde
Minneir ifrån förr:
„Från mitt barn jag er en helsning bringar!
Snckade han tyst:
„Engeln lyftade de skära vingar,
Döden henno kysst.

Här om „väinicn" jag ett blad har ftinnit
„Sora Iångt fjerran går!"
Uti enkla riiu sin bikt hon spunnit,
Aok! med måugon tår.
Visan göm, o Mästare! ett minne
Från mitt barn den är,
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Blomman tag, fast sorgens tär dorinno
I sin kalk den bär“.

Mångengång på den så tidigt gömda
Mästarns tanke foll,
Blommorna och visan den ej glömda
Vid sitt bröst lian liöll;
Snart en afton i sin själ lian hörde
Ljuf en melodi,

Minnets engel var det soin börörde
Strängarne deri.

Så en ny, en oförgänglig blomma
Föddes i hans själ,
Tider fly ooh andra tider konnun,
Ej den glöms likväl.
Må omkring dig sångens blonnnor lalla
Skönt och ymnigt ner,
Ljufvast Mästare doek bland dem alla
Denna blomma ler!

Kaktusblommau,

Der blommar en kaktus så herrlig och röd,
Bestrålad af morgonens gnll;
Hvi lockar dess fägring, hvi tjusar dess glöd,
Hvi syus don af löftcn så full?

Af löftcn? Ack! lofvar det sköna ej allt
Hvad ljufligt pä jord man begär?
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För ögat, som nyss var sä dystert och kalit,
En solfröjd ju skönheten är.

Så log ock min blick då jag fögringen såg,
Du blommande kaktus, hos dig;
Mot kaiken jag böjde mig, säkert der låg
En sjiil ja, så tiinkte jag mig.

Tv dofton man nämner ju blommornas sjal,
Som höjer dess fägring och glans.
Ja» böjde mig djupt emot kaiken, nå väl:
Ej doft i dess pnrpurglöd fanns!

Bedragen jag tänktc: Ack! själ fins cj här!
Och snai-t ali din skönhet förgår;
Du praktfulla blomma, du älskas ej, när

Du längre cj glöda fönnåv.

Din glans ooh din purpur don flyr innan kort,
FörgäDglig städs skönheten var!
Din strålande blomstring snart glömmer mau bort
Tv taggame blott stanna qvar.

Rosedan.

Bland Floras sköna barn en flicka gick;
Mcn blott de skönaste med öfvad Mick
Hon raide tili en krans, som skullo smyeka
De brnna loekar pä en dag af lveka.

I gräset gömd
Helt blyg oeli glömd
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.Mcd längtans tår på späda kinden,
Eesedan gtod

Så utan mod,
Ocli tyst dess suck flög bort med vinden.

O! gäg, hvarför i kranson kring ditt hår,
Du ensam mig bland alla så försmår?
Hon guckade uti gitt blomsterhjerta;
Men Hiekan ej gaf akt på hennes smärta.

Då, ljuf och gkön

Som tili en bön,
Uppsändc nu sin doft den lilla;

Och straxt på stunrt
I blomsterrund

Stod flickan full af undran gtilla.

Så lätt mot marken hon sig böjde ner,
Och gömd i gräset snart dcn blyga ser.
„Din ljufvfi doft dig röjer! jag dig plockar
Kom äfven du att smycka minä lockar!"

Hon blomman bröt,
Och gladt dcn knöt

Alit med de fagra syskon gamman.

Då kom han der,
Den vän så kär;

Klart i hans bröst brann kärleksflamman.

Ooh blomstren strålade uti den krans
Der gömd resedan bland de sköna fanns,
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Och solvarm vännens blick på flickan dröjde,
Han liitt de rika blomstren undanböjde:

„Du ljufva der!
Ej göm dig här".

Han tili den blyga blomman sade:
„Pör doft så skön,
Tag mot din lön!"

Tili flickans hjerta han den lade.

Kronliljan.

Skönast ntaf dina syskon
Står du der i snöhvit skrud.
Kärlek ljuf ur solens öga
Drioker du, hans blomsterbrud.

Havi dig älskar! varma strålar
Falla på elin lena kind, .
Ren som himlen är din fägring,
Dn blir smekt af soi och vind.

Dofta, le ooh tjusa hlomma;

Aok! din sällhet är sä kort!
När din soi dig mer ej värmer,
Yissnar ock din fägring bort.

Lika i ett menskohjerta
Slocknar lifvets fröjd och dör,
Näv ej kärleks varma låga
Hjertats blomma mer berör.
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Neckroson.

Solen sjunker ner i insjöns bölja,
Blomraorna de skära kinder skölja
Uti daggens silfyerklara vatten.
Alit bebädar hvilan, sömnen, natten.

Liten tärna än vid stranden leker,
Ljumma böljan henne sakta smeker;
Gyllne lockar flägta lätt för vinden,
Helsans purpur ler pä späda kinden.

Tyst! hvad klang der ner i vågons sköte!
Högrc stiger tonen, tili ditt mötc,
Täoka barn. I din förtjusningsyra
Lyssnar du tili neckens gyllnc lyra.

Längtan, yemod susar i den sången,
Barnasjälen liastigt ger sig fängen.
Närinre böljan lutar hon sitt öra,
Yill de yeka ljud än bättre höra.

Ooh hon lyss tili toner utan like:
„Svalt och ljufligt är i böljans riko,
Koni bit ner tili minä perlesalar!“
Necken så i sköna toner talar.

Sången gripor djnpt den lillas sinne:
„Skön är jorden bättre dock derinne
I det Idaa vänta, jag yill komma,
Fiirst ändå dig ge en liten blomma".
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Och lion skyndar ujip pä stranden äter.
Der så mången blomma stär och gråter.
Doras stumma sjiråk hou nog kan tyda,
Ville deras varning gerna lyda.

Äter höras ueckons toner klinga
Ooh ur vågens bläa djup sig svinga.
Barnet åter lyss med stegrad tjusiiing
6ä cj! hörs en sakta blomstorsusning.

„Kom! jag hemtar dig igen tillbaka
Om du jordens gms cj kan försaka,
Hör, hur harpans toner Ijufligt smeka!“

Dröj 1 lät blomsterböner dig beveka.

D&rad, tjusad, flög hon bort den lilla:
„Blomraor små! det aldrig gär mig illa,
På en stnnd vill necken bort mig bära,
Tili sitt hein soin synes här så nära!“

Ncckeu bredde ut don bläa flaggan,
Ooh den lilla sjönk i silfvervaggan.
Blomsterskaran nppå stranden gråter:
Systeri aldrig mer du kommer äter.

Men niir näktergalen slär i lunden,
Synes än i tysta mänskensstunden *)

*) Licentia poetica är nägongång tilläten. Sä vägar
man viti låta neckrosen (nymphea Alba) endast vid nattens bleka
ljus risa sig, churu det är ett faktani, att denna blomma ut-
breder sin fägring just under solskenet, ooh mot qvällen sluter
sin kalk.
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Liten neckros gunga fram på vägen,
Fångcn, huudon utaf gyllne tägen.

Tili små blommorna pä Strand hon skickar
Mänga tärade ooh sorgsna bliokar:
„Blomstorsyskon! helsou solon, ljusot,
Frän er vän sora trodde harposuset!“

Blomsterflooken straxt i böljans sköte
Dofter sände, neckens ros tili möto.
Hvarje afton sedän sägs hon gunga
Frmn raot stranden ooh sin klagan sjunga.

Mon när solon steg nr fadershusct,
Sorgscn litcn neckros flydde ljusot.
Mänen blott ooh tysta stjernenatten
Säg den fångna uppä insjöns vatton.

Blomstersvarot.

I morgonstmidcn
Ur ljufva blnnden
Jag vaknade så glad i håg;
Sprang ncd på ängen,
Der blomstersängen,
Sa frisk inför mitt öga låg.
Prestkragar nickade för vestanvind.
Ooh hög och yann brami purpurn på min kind,
Ty uti blommans blad jag ville spä
Om jag hans hjerta skulle äga få.
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Så, lilla blomnia, plockade jag dig,
Ocli ])å ditt Gudasvar bcredde mig:
„Skall jag hans kärlek engång få äga,
Blomnia? Ja, nej, ja, ja! skall du säga!
Hjcrtat slår och kinden lågar,
Bäfvande ännu jag frågar,
Sista bladet sakta vågar
Prån det vackra offret rycka:
„Ja, nej, ja!" Ack, hvilken lycka!
Pritt j få'n för mig nu lefva,
Blommor små, oeh doften sväfva
Upp tili skyn i vårens dag,
Siili i skyn ock sväfvar jag!

Jolianixas »tule.

(Johanna Wallgrcn, född Rhcitmcjcr.)

Går du en sommarqväll tili kulien,
Som gömnier ren ditt hjortas vän,
Ooh ser du blommorna i mullen
Dig vinka, koni hVar qväll igen.
Du älskade! o koni tili mig,
Min sjiii i blomman kallar dig!

Och hör du lärkans toner klinga,
Vid morgonsolens första gnll,
En hclsningssång åt makan bringa
Oeh raota henne kärleksfull;
Då gläds ooh tänk på mig och lvss,
Sa sjöiig ock jag för dig så nyss.
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Niir qvällens blyga stjorna drömmer
Der uti fästets blåa fauni,
Då se dit upp min blick den gömmer

Och hviska kärlcksfullt mitt namn.

Sen somna ljuft oeb dröm ora mig,
Din älskling vakar öfver dig.

Ser du engång vid midnattstimman
En ljus gestalt vid himlabryn,
Och sor dn handen höjd ur dimman,

Som vinkar dig, dit upp tili skyn;
Då älskade! då dröj ej racr,

Det är din vän som så dig ber!

Men sitter du i vemod sluten,

Och tänker tyst vid vindens sus
På fremlingsblomman som blef bruten,
Ifrån din kärleks vård ooh ljus;
Då hör i vindens milda röst,
Min andcs hviskning dig tili tröst:

Visst ljuft det var att lefva, blomma

Så siili som jag inrid din barra;

Mon ljufvarc tili himlen kömma

Då kärlekssol än glöddc varm.

Haf tack, du jord! för hvad du gaf:
Oändlig kärlek oeh en graf!



Hm-' eiijg-lariic &jjiiiis ,a.

Mamma! snart får jag ju guuga
Högt i Guds famn och se himmclcns ljus,
Höra, hui1 englarne sjunga
Ack! gråt cj -- jag går tili Guds hus!

Hör du! nu sjunga de alla

Himmelens englar. De omge mig re'n.
Mamma, farväl! de mig kalla.

Du kommer ju efter mig sen?

Slocknad var blioken, men dröjde
Annu hos sörjandc modei- engång.
Frigiorda anden sig höjdo
Mot himlen vid englarnes sång.

Du ar ej mci".

(I Juli 1850.)

Du är ej mer! förbi är ali min fröjd!
Här står jag onsam pä den vida jorden,
Sä glädjelös, så arm, förkrossad yorden,

Sä djupt, o Pader! uuder korsot böjd.
Nyss klappade af lifslust detta hjerta,
Ooh fjerrau tycktes raig ali lifvots smärta;

Men närä var den, fast änuu ej röjd.

Du är ej mer! lian koin, sa sade ihan

Mcd lian sakta, dödens bleka engel

69



Ooh afskar lätt din lefnads blomstcrstängcl,
Och så med brutna blomman tyst försvann.
O, Herre, Horre! Du, som måttet vägcr,
Du såg tili makcn der vid dödens läger,
Du såg dcn bliok som mot Din himmel brann!

Du är ej mer! men oj jag klaga bör,
Mitt hjerta ej mcd syndens tankar liölja,
Nog Herren vet hur' bäst på tidcns bölja
lian för oss alla lifvets farkost för.
Men iugen undre dock att ali dcn sommar
Som nu så rikt uti naturen blommar
Ej med sin fröjd mitt hjerta mer berör.

Du är cj mcr! för evigt skyld din barin
Som nyss så mangon ädel kansia rymde;
Din lmlda blick för ovigt dödcn skymde.
Aok! denna blick, så strålande, så varm!
Jag mins liur sist så tårfull dcn mig följde
Hui' tärar ock juitt eget öga sköljde,
Da bort jag for så rik! ooh nu så arm!

Du är cj mer! och sommarviudens sus,
Soin ljufligt hviskar omkring berg ocb dalar,
Soin förr ej mera tili mitt hjerta talar;
Jag gliids ej mer som förr åt soleus ljus.
Ej blommans doft, ej fågelns säng i skogon
Mig fröjdar mer, blott smärtan är mig trogeii,
Jag hör och känner blott dess vågors brus.

Du är ej mer! lian vet det, ack sä vsil
Don make du din bästa kärlek gifvit,
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Hän säg den skära ros ditt hjerta drifvit,
Yärmd utaf strälen i hans varma själ.
Su är hau ensam lyekan3 ros är bruten
Hans edons port för alltid är tillslutcn
Och hjertats rika fröjd lian bjöd farväl!

„Dn är ej mer! förstummad är din röst,
Du hulda, som mig riklig kärlek egnat,
Som lik en moder ömt min barndom hägnat".
Så hviskar sorgen i ett barnabröst.
Ned tili oss alla från Guds himmel höga,
Du älskade, se med förklaradt öga

Och bed att Herren ger oss arma tröst.

Du är ej mer! hvad äger jag väl qvar!
En hägring blott af tider som förflutit,

Ett minne af det hand som döden brutit,
En tanke på hur värin, hur god du var.

Du är ej mer! af vemod hjertat bäfvar,
Och darrande ooh bruten sängen sväfvar
Lik vind som öfver brända rosor far.

Du är cj mer! men i det syskonband
Som himleu sjelf uti vår barndom spunnit,
Än finnas länkar qvar som ej försvunnit;
Jag hari, Fader, ser Din milda hand.
O! spar för mig don kärlek jag behöfVer,
Ooh jag, min Gud, cj knotar mer deröfver
Att du den bästa tog tili fridens land.
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Rosor ocli tårar.

(1850 niin födclsedag.)

Doft af röda rosor kring mig sväfvar
Doft af hvita rosor likaså!
Bitter smärtan dock i själon bäfvar,
Tårar, tårar talla tungt ändå.

Sägen rosor kunnon j väl fatta
Tärons mouing som här faller ner?
Viljen derfor j or fägring skatta
Tili cr anna vän, som vård er ger?

Lifvets rosor säg jag fly ooh komina
På on kind engång så varm ooh röd.
Snart en lilja hvit der stod i hiomina,
Säningfmanneu koin, hans namu var död!

Döden skördade mitt hjertas lycka,
Tog min bästa glädje med sig bort!
Aldrig mer jag tili mitt bröst fär trycka,
Syster, dig, du trifdos här så kort.

Att i dag de heta tårar flöda
Rikarc på nytt, det veten j
Minä hvita rosor, och j röda;
Enda vänner som mig trogna bli.

För att fröjd mig go, ui ville smycka
Br i dag med bästa doft och glans.



Undren ej, om dock jag skulle tycka
Att för mig cj uågon fröjd mer fanns.

Hinnen, miniien blott, mig dagen bjuder,
Hågkomster från fordna glada år!
Glada fordom! kärt för mig du ljuder,
Aek! jag minnes dig med saknans tår.

Alit är slut! allena jag är vorden,
Tårar blott ooh rosor återstå.
Tårar, rosor! mycket nog på jorden!
Tack ni enda, jag är rik ändå!

~Vi«l |jrafvcn;

(I Augnsti 1857.)

Jag koni en helig sabbatsqväll
Dä sol’u giek ned så skön;
Att offra iin vid dödens tjäll
En blomma ooh on bön.

Der stod ett kors i stilla frid,
Jug kände det så väl.
Der sof i ro från lifvets strid,
Ack! hälften af min sjiil!

Med tärar jag mig böjde ned
Mot marmorns kalla snö;

Mig ock en graf o Pader red,
Det voro godt att dö.
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Sä bad jag undcr qvalfull sorg
Och bidde stuni ett svar,
Bj tocken från dcu blåa borg,
Ook jorden stilla var.

Jag biddo än, da kom en vind
En aftonvind så sval,

Och kyssto tåren från min kind
Och borttog hjertats qval.

Don tycktes önskadt svar mig gc
På sucken i mitt bröst.

Visst låg der tyst bönhörelse
1 aftonviudens röst.

1 >«"ii SJOidc Jimi 1803.

Somua stilla! trötta ando,
Somna bort från kamp och strid.
Vakna mcd forklaradt öga
Vid en morgon ljus och blid.

Sonnia stilla! tidigt bäddas
Mjukt Din säng i Suomis vår.

Älskande och inyokct älskad
Ifrån kärlok bort Du gär!

Sormia stilla! Du, hvars lijcrta
Lyftadt rön mot evig dag,



75

Klappar än för fosterlandet,
Fast med dödens matta slag.

Soimia stilla! eugäng Suomi
Djupt i sinä häfders fanin
Skall Din varma sträfvan rista,
Minnas kärleksfullt Ditt namu!

En slocknad stjerua.

„Ljus, toner, kärlek, alit jag viii försaka,
I Gudar! kraft att skapa gen mig blott!
Uet bästa jorden bar jag ej viii smaka,
Jag offrar glad hvad jag af lifvot fått.
Alit, solens ljus, ja, tusen kärleksdrömmar,
Och ali den glädje verlden gcnoinströmmar!
Tan mot min offergärd,
Om skaparkraft, j Gudar, jag är värd!

Om outtönilig skaparkraft jag beder:
Hvad rör du mig, du arma, låga jord!
Jag lookar tusen sköna verldar neder
Blott mcd ett onda mäktigt skaparord.
Jag ljufva harmonier skall fornimma;
Min andes bliok i liaf af ljus skall sinuna!
Och Gudars älskling noj!
Tili jordisk kärleksfröjd lian längtar ej!"

Sä bad Beethowen i sitt stolta hjerta:
Odi molli beslöjar solon vid hans bön.
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Naturen klagar bäfvande af smärta,
Och blomman gråter, än i tårar skön.

Men höge Gudars gåfva honom följde.
Och hvarje lifvets steg mcd ära höljde.
O, tid af kraft och glans!
Kj låga jorden mer för honom fanns.

Hvcm har ej tjusats af hans „ symfonier";
Ooh lyssnat tili „Fidelio" någongång!
Hvem har ej hört de ljufva harmonier
I hans „sonater", höge andars sängl
Ack! vidt omkring hans toners perlor falla,

Och vittnesbörd odödligt bära alla

I renhet, som i prakt
Om väldig och outtömlig skaparmakt.

Men „arma jorden" som han så försmådde,

För hononi vrodgad slöt sin blomsterport;
Och Gudagåfvan ensamt ej förmådde
Hans dystra verld mer.liiVa som den gjort.
En mörkrets demon honom tyst berörde

Och jordens toner sen ej mer han hörde;

Ooh kärleks ljufva dröm
För evigt flydde bort på lifvets ströni.

Snart jordens ljus ock släoktes för hans öga:
1 mörker var musikens stolta drott.

Dook aldrig klagade hans själ, den höga;
Med dystert lugn lian bar sin tunga lott.
Men hör du ej dot skri som genombäfvar
Hans toner stnndom? ser du skyn, som sväfvar
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Fram öfyer bildcns glans,
Likt mörka skuggor kring en rosenkrans.

O! det förtviflans skri oclr skyn, som flyger
Fram öfver bilden, trängtan är likviil
Djirpt cfter kärlek, tyst men mäktigt smyger
Den kansia, hau försmått, uti hans själ.
Du fjettrade Prometheus, hvi längtar
Din stolta själ tili jordiskt ljns, hvi trängtar
Du ofter kärlek så?
Ack! jorden rika fröjder har ändå!

Men dyster, kali och mörk ooh stum blef verlden,
Den konungsligo gamlo ensam var;

Ooh sluten satt hari vid den tysta härden
I bidan från den jord som honom bar.
Omsider löstcs dock den trötte anden,
Ooh famnades der i de sköna lauden
Vid englars jubelsång
Af kärlek, ljns och toner än engång!

Tili Uiiiiel>erj^.

(I)å lian gästade Sverige )

»Glömmer Du i Svcas blonistcrilalar
Fosterlandels sltog?
Och viri sungerna «f nälitcrgalar
Huru vakan slog?«

Glömmer Du att Suomis lindar snöga
Sin blomdoft på dig nor?
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Glömmer Du att här så mangot öga
Mot Dig i kärlek ler?

Nej! I>n cj glömt, Du kommer hcm tili alla,

Du kommer ock tili mig,
Du kommer åtor, tusen röster skalla
Välkommen, emot Dig!

Du kommer hcm tili Dina „tuson sjöar" ,

Dem Du besjöng så skönt,
Du kommer åter tili de skär ooh öar,
Der kärlek blott Du rönt.

O, kom tili oss! Ditt land ron längtan kännor,
Det Dig så gorna ser.

Kom åter hcm tili maka, barn ooh vänner!
Kom! lemua oss ej mer!

Handels "Messias”.

En konung lik, inundor templets hvalf

Han stod, ooh förde an sin andes toncr;
Ooh utaf salig bäfvan mängden skalf,
Det ljöd som harpoklang från högre zonor!

Pius väl ett oratorium så skönt
Soin det oss Händel i „Mossias" skänkte?
Med tonors diadem rikt är han krönt;

Men skaparanden skönast dook blef löut
Då perlan bland dem alla ut han tänkte,
Ooh klart „Messias" öfver verlden blänkte.
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Hör den sublima, aningsfulla bön
Som tränger djupt tili hvarje menskohjerta
Och eugelns lielsning hurn himmclskt skön!
O, harmonier! sara förta' hvar smärta!
Liksom de himlaskarors jubelsång:
„Vår Gud i höjden varo evigt ära!"
Kan lifva och hugsvala på engång,
Så klingar hvarje ton för lifvet lång
In i hvar själ, som blott don fröjd kan bära
„Mcssias„ se i tonor sig så närä!

Om fri jagf vore!

(1851.)

Om fri jag vore! fri som vind pä yäg,
Vet jag hyarthän jag ställa skidi’ mitt täg.
Sä långt, längt bort, att bojan mig ej hinner,
Sä längt, att engång anden fri sig finner.
Här tanken fjettras; ja! man det ej tror;
Men tväng, blott tvång nti mitt hjerta bor.

Ora fri jag yore som ett blomsterdoft!
Ej bunden yor’ jag då yid jordens stoft.
„Den fria, lyckliga!“ man mig plär kalla,
Ja, fri ooli lyoklig! men sä säga alla.
Ack! mycket glimmar som ej allt är gull;
Det är så ofta idel grus ocli mull.

Om fri jag yor’ som lärkan högt i sky!
O, frihet! när skall för min själ du gry!



Ja när? dock boppas jag i stjernelanden,
Der får jag skaka bort de tunga banden.
Men Ijnft det vor’ ändå att här eng&ng
Fä lefva blott en dag förutan tväng.

Om fri jag voro lik don sommardröin
Sora svancn drömraor har på nordens ströni!
Väl märker ingcn bojorna som trycka,
Bland blommor jag dem gömraor hvilkcn lyeka!
Jag skämtar, ler, jag sjunger gladt oekså;
Mcn bojan käns så smärtsamt tnng ändå.

O! tag mig bort, dit bland din stjernehär,
O, Du doruppel soin bar barnon kär.
Kom, lös min bundna ande ifrän gruset,

Låt mig fä blifva fri hos Dig i ljuset.
Sen vill ook jag mcd ren, förklarad ton

Lofsjnnga friheten inför din thron!

En nyck.

Den djupa blieken hyad betydde don?

Kanskc från bjertats voiid en gnista än!
Nej, noj! en nyck för stunden blott den var,
En liägring som ditt sinne villat har.

Den brutna sucken! skall jag den förstå?

Och vemodsdragct kring din ninnd också,
Och handens varma tryckning. Det var alit
Aek, blott en nyck, ty hjertat det var kalit.
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Och sen den oro som ditt bröst förtär
Den bild du tror att mi ditt hjerta bar!
Tro mig: det der är allt en faniasi;
När blomman knoppas är den ren förbi.

Likväl jag ser, jag hör nti min själ
Din afskedsblick, den sista, ditt farväl! ■
Och varmt i miunet gömmer jag en tid,
Som gaf mitt sinne njutning, ora ej frid.

Lifvets vmi* och vinter.

Ungdom, ungdom! rosenröda gåfva!
Tjusning väokcr du i hvarje bröst.
Lifvets periä! hvem skall dig ej lofva,
Hvem ej sakna dig i lifvets höst!

Lik en blomma står du der och pryder
Med din glans, din fägring jordens dal.
Le och tjusa, tids nog lifvet tyder
Ock för dig sin skrift af gömda qval.

O! hur salig ungdom du som leker
Gladt i lifvets klara majdag iin!
Vårlig ros an fagra kinden smeker,
Ögat speglar blåa himmelen.

Lifvets fulllict spritter i hvar åder,
Blomstcrtankar bo i blomstersjäl.
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Lookens gyllne glans diu vär förräder;
Snart dock säga gnld och vär farväl!

Flv för evigt -- andra tider komma:
Vintorn rimfrost öfVer locken strör;
Ögats eld ooh kindens röda blomma
S;ikta slocknar, rissnar bort och dör!

Mcn ändå skall frid cj kunna trifvas
Om mcd blcknad ros, mcd silfyerlock?
Skidi ej hjertat kunna vannas, lifVas,
An engång i viuterns dagar ock?

De

Visst himlen sir herrlig och blå,
Ooh klart Hammar vårsolens gyllene öga,
Visst tjusa de blommorna små
Som höja sin doftande kalk mot det höga;
Men ljufvare dock är att se
De blå då i kärlek de le!

Man prisat i ord och i sang
Phi älsklig blå blomma, ett trohetens minne,
Hvars fiigring så blygt mångengång
Hai' hviskat om tröst i ett sörjandc sinne;
Men mera mig tjusar ändå
En trohetens blick i de blål

I stjernor, i tnscndetal,
Fritt mån' j or tända och låga ooh brinna'



1 himmelens mörkblåa sai;
Man klarare stjornor på jorden kan finna.
I hjertat två stjernor nu bo,
Två blå, som jag evigt viii tro!

Hvad jag alskar.

Dig älskar jag, du gyllne öga,
Du soi på vårens himmel blå!
Du rena flamma i det höga
För strålando att se uppå.
Men när din glans kring mig du gjuter,
Mig tycks ett bättre lif då grytt,
Men åter när din blick du sluter,
Så mörkt blir hjertat då på nytt.

Dig älskar jag, du blyga, IjnfVa,
Dn blomma djupt i lummig skog!
Br sippor små pä grönklädd tufva,
Förgät mig ej som mot mig log.
I blommans fägring blott jag finner
Den rcna bild af tid som var,
Dess Ijnfva doft, ack! mig päminner
Om barnahem ocli oskuldsdar.

Dig älskar jag musik! ditt rika
Ditt varma språk förstår jag väl.
För dig de mörka- tankar vika
Som ofta bo nti min själ.
Oin vemod i musiken bäfvar,
Oni stormvind genom tonen går,
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Om majyind lätt i sängen sväfvar
Mitt hjertas offer blir en tär.

Men högst af alit jag dig viii lofva.
Dn gnista ifrån ljnsets vcrld,
Du poosi! du höga gåfva,
Tag mot mitt hjertas enkla gärd.
Dig älskar jag, alit skönt i lifvet,
Dess blommor, soi och melodi,
Det hiistä himlen här oss gifvit
Tili hjertats fröjd blir poesi!

Mitt lijertas vaggsång-.

Hvi klagar oroliga hjerta du sä?
Det susar sä ljufligt i lunden!
Din frid fär engäng du igen i det blä,
Yar tälig ooh bida blott stnnden.
Lik modren sitt barn nti famncn tili ro
Jag vaggar dig tyst ooh omhuldar ditt bo.
„Det susar så ljufligt i lunden!"

Hvi längtar du, klappande hjerta, ännn?
„Dot susar så ljufligt i skogen!"
Hvad lifvet har herfligast njutit har du,
Den vännen du älskat var trogen;
Ty troheten blommar då nngdomen gryr,
Men nngdomen vissnar och troheten flyr
„Det susar så ljufligt i skogen!"
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Lnll, lnll varma hjerta! din sömn blir ej lång,
„Det susar så ljufligt i dalen!"
Dn vaknar väl engång vid skönare sång
Befriad från jordiska qvaleu.
Gladt må du då klappa i stjernornas liöjd,
I eviga vårar med jublande fröjd!
„Det susar så ljufligt i dalen!"

En stor sorg.

Hur tnngt ändå det lifvet ofta är!
Det törnen vida mer än rosor bäi\
Kom ljufva sömn och lindra ali min smärta,
Sänk ned din frid uti mitt qvalda lijerta.

Nyss glädjens blommor smyckade min kind,
På balen flög jag som en hvirfvelvind.
Jag glömde alit i valsens vilda yra,
Tili samma dans jag antog tre ooh fyra.

Ja, dylikt händer ofta på en bal:
Sen drar man lott, det ej ges annat vai;
Men kotiljongon har man friskt i minne,
Den plär så ofta lifva själ ooh sinne.

Sen längre tid tillbaka van jag var
Att nti kotiljongon bli haus par.
O! livad det gick att vid hans sida ila!
Och Ijnft det var att sen fä drömma, hvila.



Men mi lian dröjde balcn redan led:
„llan koinmer nog!" det>tröstar jag mig med
Och andra öfverdådigt afslag gifver.
Aek! alltför snart derför jag straffad blifver.

Man redan syns sig ställa upp tili dans,
De många paren bilda sköut en krans.
Och främst bland alla h an! och vid hans sida
En smärt gestalt tyoks valsens toner bida!

„Gud! en rival!" den tanken genast flög
Djupt i mitt hjcrta, och en tår sig smog
Så bitter ned i blombnkettens gömma.

Hvem skall jag tro då lian mig kunde glömma!

Men tili min svaghet ej hän ana flok;

Stolt lyftc jag mitt hufvud och min blick.
Ooh ätor ville raan i dans mig tora,
Jag log ooh giok, hvad sknlle jag väl göra?

Lik glädjen sjelf jag dansade ooh flög,
Ooh verlden trodde pä den fröjd jag lög;
Men sen i hjertat ned j verldens därar,
Hvad finnen j väl der? blott tärar, tärar!

Bland dårar dook jag sjelf don största är;
Men ogen dårskap säilän se mau plär!

- Hnr skall väl „stöiTO sorger" jag fördraga,
Då blott en aning kan min trid förjaga;
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Eftev en sjokdom.

Lyft litet på gardinen! jag vill se

Engåug igen Guds klara öga le.
Vili se hans himmel glänsande ocb blä,
O, hvad att lefva kännes skönt ändä!

Jag vill gå ut ocb dricka lufteus flägt
Engång igen med lättad andedrägt.
När jorden påtog sig sin svepningsskrud,
Ock mig man tänkte bli en dödens brud.

Och det vardt skymning omkring själons bliok,
Ooh tung den suek från qvalda bröstet gick.
Ack! undren ej oni stygg jag var ibland
J som mig omgen under feberns brand.

Förlåten mig! jag blir väl snäll och god
Då hälsan flägtar svalka i mitt blod.
Att vara tålig det är ej så lätt
När plågan trycker uppå tusen sätt.

Ocli Du! Du så oändligt älskade!
Nu klart min tanko Dig igen kan se.

Ack! fast Du skymdcs uuder feberns glöd
Du stod der qvar ändä i lust som nöd!

Mcn först ooh sist likväl o Horre! Dig
Jag tacka vill som sett i näd tili mig!
När döden gläntar pä sin dunkla dörr,
Man älskar jordolitVot, om ej fdrr.
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Blott Du! blott Du! allena Du bland alla!
Dig vill jag älska, Dig, blott Dig tillbe!
O! mä mig verlden än en däre kalla,
Pörstår väl den mitt väsens väl ooh ve,
Kan den väl djupet af mitt hjerta se?

Dig trofast är jag ända in i dödeu,
Du onpplösligt fängslat har min själ!
Din kärlek blott i alla lilVets öden!
Den bojan smekt min ande lika väl
Som frihetstanken för on staekars träl.

Mig tyckes stundom att jag endast drömmcr
Om ali min kärleks underbara fröjd,
Ooh att uppvakuandet åt mig blott gömmer
Sä mängen sorg, fast än af mig oj röjd,
Pä ali min sällhets rika blomsterhöjd.

Men när Din blick så mäktigt tili mig talar,
När Du mig yarmt iutill Ditt hjerta tar;
Då ali min lyokas verklighet hugsvalar
Mig åter, och min själ ej ord mer har
För ali don sällhct som mig jorden har!

Hvad är nuisik?

Hvad sir nuisik? O, tanko gif mig svar!
Hvad är nuisik? det skönsta lifvot bjudorl
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I blommaus kalk en daggens periä klar,
I barnets dröm den tou sora reuast Ijnder!
Om vårlig morgon himlens rosonfärg,
I sommarnatten månens silfverstrålar!
Den friska doft i skog, på sjö ooh borg,

Den blyga purpur nngmöns kinder målar!

Hvad är musik? den stilla sabbatsfrid,
Sora griper heligt hvarje menskohjerta
Yid blicken af Guds himrael ren och blid,
Och mikit hugsvalar sorgens bittra smärta.
Hvad är musik? en tanke ren och skär,
En solglimt yarm i lifvets korta lyoka!
En sista ros soin jorden än frambär
Då den med högre glaus vill själen smycka!

Vid «extou åi*.

En bal! hvad det ordet mig tjusar ändå!
I qväll, ja, i qväll jn den balen skall stå;
Af alit bäst mig pryder den klädningen blå,
Ocli snöhvita rosor i håret oekså.

Om bal, och om blommor, om hononi jag drörnde

Mig länge i drömmarnes rike förglömde;
Ocli mi skall den drömmen i verklighet gå.

Hur skönt då musiken sen brusar meå makt
Att ila i valsen i stormande takt.
Tyst, tyst dn mitt hjorta ooh var på din vakt,
Gil' ej på dc lågandc blickarne akt.



Jag käuner hans ögon, jag sett deras lägor,
Mot denl har mitt hjerta ren höjt sig i vägor;
Men nu skall jag vara försigtig, som sagdt.

Min första galopp ja, med hvem skall den bli?
Med honorn som just exoellorar deri!

Ooh sen kotiljongen med honom? fa si!
Vi dansat så mången tillsammans just vi.
Men om såsom sist han min hand skulle tryeka,
Jag låtsar bli ledsen det skulle jag tyeka,
Ehnru det just ej är ondt deruti.

Men om hau i yran en blomma begär?
Nä väl! hän mä fä den, förlätligt det är:
„ Tili minne för evigtl“ hän lofvar ooh svär
Att gömma den ros i buketten jag bär;
„Ett minne för evigt!“ jag bör ju ej tveka,

En blomma allena, hur kan jag väl neka.
Hän gaf mig ju mora, jag gömmor det här.

Alltjemt mig förföljer hans farliga bild,
Don blicken så eldig, den mmmen så mild:
Väl jagar jag bort den, men möda fqrspild
Den kommcr straxt åter, än vek ooh än vild;
Ooh huru det är blir jag bättre tili sinne,
Han må då så gerna husera derinne,
Han skall väl dock engång ifrån mig bli skild.

Hvad lifvet är skönt vid det scxtondo är,
Om dansa, om njuta, om älska man får;
Och kommcr en sorg, deu lik vinden förgär
Tv sorgen ej Jnfves i ungdomons vai*.
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Men sänk dig, du soi, ty tili qviillen jag längtar
Tili balen, tili valsen, tili honom jag trängtar
Och kinden don glödcr och hjertat det slår!

En "gammal namma".

(1851.)

Hur underligt min tanke ilar
Tili längesen förflutna år,
Och vid ett ljufligt minne hvilar

Ifrån min ungdoms glada vår.

Jag mins två mörka ögons lågor,
Jag mins de lockars midnattsvågor,
Jag mins en mun som log så mild:
Det är en „gammal Sammas" bild.

Hur mångengåug i valsens hvimmel

Jag tjusad flög stödd vid hans arin!
Hans blick så öra, var då min himmel
För honom endast slog min barm.
Det vore roligt gå tillbaka,

Och samina fröjder ännu smaka,
De samma som vid sjutton år,
I ungdomens och lifvets vår!

När hau var borta, o, hur ödc,

Hur toin mig verlden tyoktos då;

Jag ville hvila hos de döde;

(Hvar sjuttonärig önskar sä!)
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Men han koni åtcr saknans plåga
Förvandlades tili glädjens låga.
Jag var så barnslig ooh så svag,
Ncj, ingen värit så som jag!

Jag undrar huru han dot känner
Min „gamla flamma" om han glömt
De många, tusen hjortevänner,
Som han on tid har älskat ömt?
Hans valspråk var blott: „se ooh segra!"
Ooh ingen kunde honom vägra.
Det var en rolig tid ändå!
Nu är det icko mera så.

Men hjerta! hvarför ständigt klaga,
Bngång ju våren måste fly.
Glöm ungdomsglädjens korta saga,
Kan ej on högrc glädje gry?
Försök att „gamla flammor" glönmia,
Hölj mossa öfver deras gömma!
Sen de ej störa mer din ro,
Det är dot bästa, må du tro.

Griusej>po O&ribalcli,

(l)en 4:de Septcmber 1803.)

„Garibäldi fången!“ sä dc ljuda ordcn
Soin flyga verlden kriug i dcnna stund.
Det friaskämpe, nn on fångo yorden!



Belönas hau väl sä af fosterjorden,
Star den väl nu mot honom i förbund?

O, nej! det klagar tyst, Italias hjerta,
Och för den ädlc slår dess högsta slag

Det kan ej mer! men stridens flammor bjerta
Der på hans svärd, hans manligt djupa smärta

Ock tili Dig, kung, skall tala högt en dag.

Hvad här för mycket var, må verlden dömma

Kanske för långt af ädelt svärmeri

Hans ande drefs. Må kali beräkning gömma

Tili „läglig tid" sitt ord. Han ville tömma

Sitt varma blod just nn! Låg brott deri?

„Rom oller döden!" högt hans fältrop dånar

Död eller seger! ropar högt hans själ.
Bj Rom, ej döden! man hans frihet rånar

Bj död, ej seger! lifvet honom hånar,

Och lefva, lefva måste han likväl.

Ja lef, Du hjeltesjäl, om lif är lida.

Du mcd bcnndran följs af vorldens bliok,

Och kärlek smyger trofast tili din sida,

Då såren i Ditt varma hjorta svida,
Det är den lön Din höga ande fick!

Ooh du, Italia! svaga, sköna ämmä

Annu för stora hjeltar någongång;

Välsignande din rörda röst skall stamma

Hans namn, som tändt på nytt din frihetsflamma,

Hau lefva skall nti din dikt, din sång!
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Jern ooh g-ixlcl.

(1862.)

Var stolt, dn fosterjord, som närt oeli bnrit
En son som denne vid din mödersbarm;
Bj mor man dig må kalla „glömd och arm".
Invid ditt altar helig ed han svm-it
Att offra hvarje lager som han skurit
För fosterlandet nnder tidens lann.
Och edon höll han, häfdernas Sibylla
Af Suomi då förstådd, engång skall fylla
Hyart blad med ord om kraft, om tro så varm.

Oböjlig, Suomi, för ditt yäl hän stridit,
Den man af jern, med tauke djerf ooh klar,
Ooh oböjd än hän misstrons börda bar,
Hans egen själ bäst känner hvad hän lidit,
Dä tadlots hvassa dolk man åter vridit
Uti det sär der smärtan än fanns qvar.
Yäl växer ärret engång dook deröfver;
Meri ingen tid, o fosterland! mer söfver
Dc missljud som dia oro fostrat har.

„Af jern han är och is!" så verlden dömmer
Men guld der fins på djupet af hans bröst.
Aek! mångengång jag lyssnat tili den röst
Förstummad ron utaf ett barn *) som drömmer
Bland ljusets englar nu; men jag ej glömmer
De ord af henne om den rika tröst,

*) En litcn flicka. nu bortgångcn. som af honom vårda-
des sora eget barn.
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Den skatt af guld, de råd, hvarriled hän närde
Den unga. Som en far hon älska lärde
Den manueu der i lifvets första höst.

Så är lian! der fins jeni; men gnld tillika
Uti dcn själ hans land ej fullt förstår;

Mon snart du stolt skall säga: lian är vår!

När töoknen, Suomi, från ditt öga vika.
Högt lian dig älskar, han dig ej skall svika,
För dig han gerna in i döden går.
Ja, han är vår! Ack, ord som kärlek bjnda!
Hur gladt kring vara tusen skär dc ljuda;
Men plåna de doek ut de flydda år?

Störst tolan<l elein alla.

Hvem fins väl som ej varm beundran skänkte
Åt ])ig, Du „l?rithiofs" bard, Du sångardrott!
Ali kraft, ali glans som högsta aning tänkte

Dn i Din hjoltesaga ymnigt stänkte,

Ett stjcrnrogn likt kring hydda ooh kring slott.
Säg, fanns väl någon då, som djcrfdcs tveka
Din panna främst mcd lagerkronan smcka?

Men Svea i sin skaldbrans äfven sluten

En äkta periä ter från Auras väg.
Bj praktfullt skimrande och glangomgjuten,
Meu utaf känslans tärdagg sainnjanfluten

Don nti renhet ej sin liko säg.
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Så framstod „Selmas“ skald i Sveas salar

En bild ntaf sitt hemlands blyga dalar.

Mou vidt kring norden höras toner strömma

Lyss Svea tili din „Davids“ harpoklang!
Säg, skall ditt folk väl kumia nånsin glömma

Skall det i trogna bröst ej evigt gömma

Det helga språk som från hans hjerta spraug
Den sångarns, som i dödens förgärd fängen

„Dödsengeln“ sjelf odödliggjort i sängen.

Och lyssna sen med vemod i ditt sinne

Tili lyrans klang på Bomarverldeus grns.

Viii tyekas jubeltoner bo devinne;

Men djupast röjes doek ett hemsjukt minne

Af björkarna kring älskad moders hus.

Och i de varma „minnen ifrån söder",
En kärlek doek tili norden varmast glöder.

Tag fram ock Du Din herrligt stämda lyra,

~Martyrers“ skald! med törnet i Ditt bröst.

Der qväder sorg, der tumia toner yra;

Taok för „Perpetuas“ bön, den hulda, dyra,

För „Sarons li!jor“, brutna Dig tili tröst.

Der ofyan moinen nu Din lyra klingar

Ooh fri Din själ sig öfver gruset svingar.

Tyst! åter hörs en ton i skalderunden,

S& skön soin från „lyoksalighetens ö!“
Med friska „blommor“ syns on lagor biinden
Nfyss brutna der i vigda sommarlunden,

Orakring en panna ren som nordens snö.



Men närmast der. yid blomsterskaldens sida
Ses „sista vikingen 11 med harpan skrida.

Siä am Din harpa, vikingsbard, och tjusa
Med kämpatoneu hela nordanland;
Au tycks den lik en nordlig skogsvind susa
An åter lik en väldig hafsyåg brusa
I sknmmig hana emot klippig Strand.
Bj nndcr att den plats Dig Syea gifver
Yid sidan af dcss störste skalder blifyer!

Lyss än! hör hjeltetoner mäktigt svinga
Hit öfver sund och våg från Danas ö!
Du gamle Brage, låt Din harpa klinga,
En helsning än åt höga norden bringa
Från „Hakon Jarl" den sangen kan ej dö
Han priset skall bland Dina kämpar hinna
Och främst åt barden gyllne lagern vinna.

Så stolt stär uordens hela sångarskara
Af Pindens gudalager sknggad der;
Dä höres än en ton kring rymden fara,
En hög, en stilla ton on enda hara;

Det är en sångsvan ifrän Suomis skär!
Yar stolt du arina land! de toner rcna

Hör först din skog, din insjös väg allena!

Men i oäudlig klarhot sangen stiger
Alit högre, bögre tills den solen når!

'

Tyst hiramel sig med jord tillsamtnanviger,
I stilla andakt ali naturen tiger
Der svanen sjöng om nordens sköna yår.
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Ocli häpna lyssna nu de skaldekungar

Tili svanen som på insjöböljan gungar.

„Han är den störstc, han,.ibland oss alla,
Den sångarn der på Suomis gömda strand!"
Och plötsligt ses de lagerkronpr falla

Kring honom, som sin kung de krönte kalla,

Bland skaldor främst i nordens hela land.

Träd in, Dn mästare förutan likc,
I kvetsen! spiran bär i sångens rike!

Thorwaldsen.

Du högg i marmorn Din andes drömmar,

Ooh kraft allena ej i dem låg,

Nej! iifvon graticns tjusning strömmar

Kring kalla marmorn ur hjertats våg.

Af Valhalls Gudar Ditt skaparsnille,
Din vigda mejsel Du engång fick!

Tili återskänk Du dem bjuda ville

Sen Dina verk i Mländadt skick.

Sä sjelfva „gracerna“ på Din maning

Dr marmorn sprungo med eld i barin.

Ooh skalken „Amor“, Din tankes daning,

Skön som antikens, rnen mera varm.

Bland mästerverken man ser så gerna

Din lilla, älskliga „hyrdedreng!“
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Och tysta „natten" Ditt snilles stjerna,
Din „morgon" frisk soni en blomsteräng.

Nu sjelf Du sitter i Vallhalls salar
Hos höge Gudar; men evigt här
I Dina verk högt Din ande talar
Och vidt kring verlden Ditt minne bärl

Kafiicls "Madonna <li San Sisto”.

Se hur öfverjordiskt skön, hur sakta
Hon från himlahöjden sväfva tycks!
Ljusa englablickar tyst betrakta
Modrcn ooh det Gudabarn som trycks
Saligt, men dock lätt mot helgadt sköte.
O, att så i vara bröst vi slöte

Bilden af de två,
Saliga ren här vi vore då!

Englaglorian kring Madonnans panna
Stråla tycks likt himlens stjernekraris,
Tyst tillbedjande man nödgas stanna

Mäktigt rörd af bildens rena glans.
Då i drömmen modren Du fick skåda

Skåda Kristusbarnet, säkert båda
Bar Du Rafael

Uti djupet af Din varma själ?
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AI iii himmel.

Jag jordens sorger glömmer vid din mund,
O! dit i tauken vill jag fly en stund!
Der vill jag än engäng niin himmel finua,
Au cngång vid ditt hjerta glöda, brinna.
Fritt kalla drifvor mä omkring mig stä,
Ej snö, ej kylä känner jag ändä!

Hvar fins en salighet sä stor som miu,
Dä tyst du hyiskar: „Dyra, jag är din!“
Och då du tili ditt varma bröst mig sluter
Jag der en försmak reu af lumien njuter.
Der är så ljust, så ljufligt ooh så godt,
Der allt är frid, och kärlek kärlek blott!

Dä lifvet käns så bittert mångengäng
Och hjertat sjuuger tyst sin klagosäng,
Jag pä min himmel i Jin fanin dä tänkor,
Den tauken tröst ät hjertat genast skänker.
Hvi skulle jag ej minnas, halla kär
Den väu, soin ger inig hiraleu redan här!

Må aron ila tidon hasta bort,
Mcd den min nngdom som är skön, fast kort
Må aron svalka hjertats liota flamnui
Ooh blcka kindons ros dot är dotsamma.
Ett vet jag som oj bleks af tid, af år,
Dot minnot är i minnet himlen står!



Elfvornas bal.

Eedan nattlig vind i skogon _
susar,

Porssen brusar,
Stänker silfverpcrlor rundtomkring.
Gamle Pan ren sofver i sin hydda,

Hvilan skydda
Skogsfrun och Dryaders lätta ring.

Forssens brus hörs nattens frid blott störa,
Vällukt föra

Små konvaljer kring i lummig dal.
Månen guldglans ren kring uejdcn sänder,

Skogsfrun vändcr
Ater tili sitt hem vid hägg ocli ai.

Se! livad lätta fjät der öfver gräscn!
Andeväscn

SväfVa lrara i luftig blomsterdrägt.
Det är elfvors lätta tropp som dansar,

Binder kransar,
Skalkas fcyst vid vestans milda flägt.

Det blir bal i skogens gröna salar:
Sjö och dalar

Glänsa i månkronans gyllne sken.
Elfvorna små lysmasklampor täuda,

Ljusen blända
Deras drottning som der synes ro'n ,

Lätt hon sväfvar öfver blomstermatta,
Tyoks ej fatta
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Fästc på en enda blomsterknopp.
Hvilken drägt! af guldskir genoinbruten;

Sammangjnten
Mcd demanter kring dess andes kropp.

Hon nes hof, en luftig, nyckfull skara
Elfvor bara,

Följa hennes lätta fjät med fröjd.
Thronen livilar på smaragdehällen,

Blomsterpellen
Bärs af elfyorna i lnftens höjd.

Drottningen mi blickar kring sitt rike,
Utan like

Ar den prakt hon öfver alit sev rå.
Balbeprydda äro skogens salar;

Näktergalar
Ren tili dansen sinä toner slå.

Lyssnal hör den ljufliga nmsiken!
Stjerneriken

Blanda i de ljud sin harmoni.
EHVorna sig svänga lätt i dansen,

Blomsterkransen
Sväfvar kring de ljnsa lockar Iri.

Månen högt på fästet praktfullt blänkor,
Forssen stänker

Porleskuin att svalka skogens sai.
Blfvorna gladt tili hvarandra nicka,

Kring sig blicka;
Aldrig förr de haft så rolig ball
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Blomsterdoft dom bjuds i perleskålar,
Nektarbålar

Fyllda stå uti en rosenlund.
So! hvad glädje vidt kring skogcns kanter!

Berg ooh branter
Hvimla af,de små i nattlig stund.

Balen nu har nått sin högsta tjusning!
Ingen susning

Uti trädens kronor störer den.
Lysmasklamporna så klara tindra,

Heriijgt glindra
Strålarne af månekronan iin.

Ljufligt dofta vilda blomsterflockar:
Doften lockar

Bort elfdrottningen från dansens ring:
Nattens svalka mildt kring henne leker,

Kinden smeker,
I sitt rike sväfyar hon omkring.

Tiden ilar! matt blir månens strimma,
Dalens dimma

Småningora för morgonflägten flyr.
Blfvorna som lätta drömmar sväfva,

Toner bäfva
An i dagens ljus som redan gryr.

Blfvorna nu tili sin drottning ila,
Hennes hvila,

Henn.es blomsterdrömmar störa de.



Ljusen slockna reri i skogens salar,
Näktergalar

I små hyddor slumra tröttade.

Morgonrodnan öfver skogcu glöder,
Nord och söder

Mildt bclyses af dcss rosenglans.
Morgonvinden helsar trädens toppar

Elfvetroppar
Söka hvila ifrån lek och dans.

Gudaögat nu i Öster flainmar,
Skogens stamiuar

Stå begjutna af dess strålar ren.
Tysta elfvorna i skogens gömma

Fly och dröiuma-
Om sin midnattsbal vid manaus skcn.

Sandperlor.

En dag jag stod med själens hela trängtan

På stranden utaf diktcns rika ö.
En poria målct var för ali min längtan,
En äkta perla, ren som nordens snö.

Jag sökte Ack! men fjerran sågs den klara,
Högst upp den sken på pindens vigda topp.
Och ali min längtan fann jag fåfäng vara;

Jag skullc aldrig, aldrig nå dit opp.
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Med sorgson håg jag blickade mot stranden
Ocli qväfde vemodssuckcn i mitt bröst.
Hvad såg jag då? , hvad lyste der i sanelen?
Bu grupp af perlor smä! en sorglig tröst!

Ned jag mig böjde tog sä upp de anna

Saudperlor smä, med bäfvan bort jag ger.
På band af rosenrödt den färgen varma
Jag triidt dem alla ack! hvad kan jag mer?

Här matt de le, likväl i blyg förening
Fast perlan pj utaf mitt hjcrta drömdl

Med riuga glans kanske en högre mening
I deras dunkla djup man flnner gömd.
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