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JEPHTHAS BOK

En Minnes-Sång i Israel.





I. Capitlet.

Innehåll: Midianiterno infalla i landet österut, härja bygden: en

flykting räddar sig; undkommer ytterligare Moabiterne;
men faller i elt af Ammon utlagdt forsat. Profeternes
söner båda detta ål Samuel.

I den tiden trädde någre af de Profeters söner l

inför Samuel i Siloh, sägande: Abba, välsigna oss, att

vi måga draga hinsidon Jordan till att besöka vår slSgt;
men lian svarade: Drager i frid, och så drogo de
hädan.

Vinterns kulna dagar lyckta,
Våren ned till jorden drar,
Och de tunga molnen flykta
Från en himmel blå oeh klar.
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Ren Midian har flyttat tälten, 2

Och springarn, tyglad af Hans hand,
Ren skymtar fram vid fästets rand;
Och från de aldrig-sådda fälten,
Från öken-hafvets brända sand
Mot våra skördbetyngda land —

Han, stödd på lansen, dystert skickar
De giriga, de skarpa blickar.

Men dagen flyktar, mer och mer
Sin skugga Han förlängas ser,
Och nu Hans fåle sporren känner
Och vingad öfver slätten spänner,
Der sanden under hofvens lopp
I täta hvirflar häfves opp.

Och denna sky af dam och stoft,
Som närmar sig allt mer och blänker
Så mildt uti det purpurdoft,
Som qvällens sista stråle stänker;
— Utur dess sköt likväl en flod
Af jemmcr, tårar, brand och blod
Sia; störtar ren, o Israel!
Utöfver Dina trygga tjell.

Ty ej Hyeenor, hvilka hasta,
Med hop på hop, i Röfvarns spår, 3
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Mer skonslöst på den skörd sig kasta,
Som stridens lia åt dem slår,
Än sjelf Han ses mot likar rasa
Och sprida kring sig död och fasa.
— Och väckt i tid af deras skrän,
Som värnlöst för hans mordlust falla,
Knappt en den undgår bland dem alla
Och flyr ined dödens ångest hän.

Ja fly! en säker fristad sök
At hvad Du räddat — barn och maka;
Förgäfves ser Du Dig tillbaka;
Din hydda har gått upp i rök,
Din hjord är ficndernes rof,
Förlrampad är af hingstars hof
Din vingård, som så herrlig stod,
Och klingor, hvilka än sig färga
Af Dina stamförvanters blod,
Från Dina legar skörden berga.

Men ren Du tror, Du stanna kan,
Da skogen Ephraim Du hann. 4

— Ser Du då elden ej, som flammar
1 natten mellan trädens stammar

Och på ett svärd sig speglar der;
Ty blank är klingan, hvasst är stålet.
Det mot en ovän slipadt är,
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Och i din barm det hunne målet!
— Vet, Moab har mot landet dragit, å

Och der hans skaror läger slagit;
Men vägen dit bär till Din graf.

Och flyktingen med fasa ryggar,
Som fågeln midt i flygten skyggar
För dunsten från det Döda Haf; *

Han sin kamel mot bergen styr,
Och redan Han dem lyckligt hinner;
Men ej Han Ödet undanflyr,
Och stunden Honom der ock finner.

Ty Tigern lik, som springer opp
Från Meroms vass och med ett hopp
Sig mordiskt kastar på Gazellen,
Som nalkas vattnet under qvällen T

Och knappt sin ovän kännt igen,
Ja, knappt en fara anat än,
Då ren Hon spörjer i sitt hjerta
Den hvassa klon och dödens smärta;
Så lömsk, försänd af osedd hand,
En pil på flyktingen sig kastar,
Der sorglös Han i skuggan rastar,
Och hugger i Hans barm sin tand.

Af dödens natt Hans blick bctäckes —
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Dock nej, utaf de Sinas skri
Han till förnyad jemmer väckes
Och skådar, hur i slafvcri
En Ammons krigarflock dem för, 8

Oeh tiofallt Han döden dör.

Ty allt, livad lifvet bittrast har,
Och allt, hvad tanken hemskast äger,
Än med en här af fasor drar
Förbi Hans själ på smärtans läger.

Ack! träla skall med hopplös sorg
I Rabbat-Ammons 9 stolta borg
Hon, som ändock Din maka var
Och tjenarinnor van befalla;
Du sjelf, som, ansedd inför alla,
Förtrycktes värn och usles far,
Ibland de äldsta af Ditt folk
I porlen satt, en lagens tolk, 10)
Ej samlas skall till Dina fäder
I klippans tysta grifte-städer, n
Men obehedrad, bortglömd ar
Ett rof för himlens foglar här. ,3

En fremling tar Din arfvelott,
Ditt namn bland folket dör och blott
Med hån skall af en ovän nämnas;
Ty han, som bordt Ditt minne hämnas, 13
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Din mandoms fröjd, Din ålders stöd,
Din Son, som här ifrån Din sida
Så späd man slet, att brist och nöd
Och lifstidsbojans smälek lida —

Hvem lär väl honom lagens bud
Och fädrens namn och Jacobs Gud?

— Så vardt Hans klagan länge hörd,
Men nu Hans barm en suck ej sänder,
Och dubbelt hemsk, sen hon blef störd,
Till nejden tystnan återvänder.

Och Profeternes söner vände hasteliga till Samuel
tillbaka. Men då Han såg dem, sade Han: är det frid
med Eder? Då bådade de Samuel det, som skedt var.
När nu Samuel detta förnam, ref Han sin mantel, klädde
sig i säck och asko, fastade och bad till Herran från
solens uppgång allt till dess nedergång.



11. Capitlet.

Innehåll: Samuel låter blåsa i basunerne. Israel drager i kär-
nad. Stammame uppräknas. Ett bud återvänder från
hären och förkunnar Samuel, att ftenderno blifvit slagne.

Men då dagen till ända var, och natten instundade,
reste sig Samuel, den öfverstepresten, och befalte Le-
vilerne, som stodo inför Arken: Blåser i basunerne och
tänder eldarne på bergen, Söderut och Norrut, Österut

och Vesterut. Men Samuel var gammal vorden, så att

Han sjelf på den liden ej plägade draga ul med folket
i örlig.

Hören basunen, hur mäktig den ropar,
Eldarne skåden på bergens topp! M
Vägarna fyllas af väpnade hopar;
Israel drager till Siloh opp.
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Rachel sina barn begråter,
öfver dem ej tröstas kan, 15

Bröders blod ur jorden ropar,
upp! O Jacob, som en man;

Gjorda Dina länder Juda,
ned från väggen af Ditt tjell

Tag Ditt pansar, kläd Dig i Din
starkhets-rustning! Israel!

Se! och ren högtidligt bryter
arken upp, och stam vid stam, 18

Under klangen af trummeter,
tågar öfver Jordan fram.

Främst, ett Lejon, drager Juda;
främst, ett Lejon djerft och ungt; lr

Stolt är gången, stark är stämman,
ramens tag är djupt och tungt.

Simeon sitt härskri höjer
invid Hans; och från sin våglB

Hafvets örnar, Dan och Asser,
sluta sig till deras tåg.' 9

Oförskräckt till strids Naphtali
drar från sina fjellar ner, 20

Lik tigrinnan när hon från dom
hungrig sig på rof beger.

Scbulon, Din pil är säker,
och Isaschars herdelans -1
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Blank och slalsmidd fjerran sprider,
stridens stjerna! Du Din glans.

Ephraim välsignad vare
och hans vandring ut och in,*2--'

Josephs dubbelsvärd ej sviker, 23

slungan ej i Benjamin.24

Ingen saknas; Gad och Ruben,
landels sköldar begge två,

Ren på andra sidan Jordan
längesen i väntan stå.25

Hell dig Här, Du Jacobs trygghet,
hell dig, i din äras glans;

So, Du hastar hän till striden,
glad som jungfrun till en dans,

Stark som vårens flod från Hermon
ned uti Dameseks dal:

Ho kan väl dess vågor tälja?
ho kan Dina kämpars tal?

Härligt slå de vid hvarandra,
härlige i vapnens dån,

Såsom palmer invid vatten,
coderträd på Libanon.

Ho är då som Du, Din like? 26

ho kan slånda Dig emot?
{.vilken Gud är som de starkes,

är som Herran Zebaoth. 26.
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— Hvad, men kominer ej från hären
Bra»»*-*-™-' ■ren en man tillbaka der?

Och af fröjd Hans blickar stråla,
segerbud han till oss bär!

"Salighet af Herran gifven
är åt Jacobs hus i dag.

"Härarnc tillsammandrabbat,
slaget är ett väldigt slag.

"Fienden i trenne läger
stod i går vid Jacobs flod, 27

"Och i dag dess bölja hvälfver
röd utaf hans kämpars blod!

"Israel mot honom trädde;
se! och ren den myckna här,

"Hvaruppå Han stolt förtröstat,
krossad och förskingrad är.

"Så när dagens konung, Solen,
upp på himlahvalfvet går,

"Nattens rofdjur fly till bergen,
lemnande ett blodigt spår; 28

"Så den vilda gräshoppskaran,
när som östanvinden blås,

"Rycks från halfförtärda fältet,
drifs till hafvet och förgås.29

Då nu Samuel detta af budet förnam, vardl Hans
ande åter lefvande i Honom och Han prisade Jacobs
Gud och drog åter till Sitt hus i Ramath.



IH. Capitlet.

In nehåll: Medan nu Hären sköflar och gifver allt till spillo i fien-
ilernes land, samlas qvinnorna på Gileads berg för att
begråta Jephlhas dotter.

Men i de dagar, då männerne ute voro i härna-
den, stundade åter till den tiden, då qvinnorna gingo
till och begreto Jephlhas, den Gileaditens, dotter; så-
som scdvänjon var i Israöl.

Nejden är lugnad; floderne svalla
Purprade endast af aftonens färg;
— Israels döttrar! församlen Er alla;
Samleu Er alla på Gileads berg.

På murn, i väntan, Rabbaths qvinnor dröja, 30

Men ingen segertidning till dem förs;
Och snart vid Arnon jemmerrop sig höja,
Och klagolåt till Zoar hörs. 31
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I vild förvirring flyktingarne hasta
Från stridens fält till sina hem;
Men dit med dem sig krigets vågor kasta,
Och hämndens svärd är öfver dem.

På Moabs slätt, på Sibmas drufvokullar. sa

Man mer ej glada sånger hör;
Ty härjningen sin tunga vält der rullar
Och skörden före anden gör. 33

Och doft, vid klang utaf basuner, falla
Nu torn och fasta murar ner;
Och hvad derinnom rörs och lefver — alla
Man Herranom till spillo ger. 34

Och till försvar ej höjas spjut, ej dragas
Af kämpahänder svärd från länd;
Men folk och förstår af en skräck betagas
Utöfver dem af Gudi sänd. 35

Sig Ammon skyl i dolda klyftors nästen, 3S

Och Kedars hyddor öde stå, 37

Och uppå sjelfva Karraks klippe-fästen
Med bäfvan Moabs vakter gå.3B

— Men fjerran männens split och fjerran striden
Och hämndens blodbestänkta hamn.



15

Låt oss en högtid fira under tiden
För alla känslor utan namn;

För känslor, hvilka på sin vilda bana
Lik blommor mannen öfverser;
Han deras milda doft ej mäktar ana,
Och deras vekhet han beler.

Och livad i qvinnans barm sig går att sluta,
För lifvets kalla blickar skyggt,
I drömmens land vid diktens vårflägt skjuta
Sin blyga krona må i dagen tryggt.

En flyktig stund, förstådd i syskonrunden,
En suck, en tår hon gjuta skall,
Men sen igen vid stilla pligter bunden
Hon fylla må sitt tysta kall; 39

Och mannen, trött af dagens tunga, finna 40

I Dina hyddor, Israöl!
En glad, en öm, en trogen tjenarinna 41

Och trefnad inom Jacobs tjell.

Så förblefvo nu qvinnorna i fyra dagar på bergen.





IV. Capitlet.

Innehåll: Qvinnorna helsa solens uppgång med sånger och strän-
gaspel. Vårens härlighet beskrifves. De naturliga tin-
gens vansklighet och fåfänga bevisas.

Om morgonen, den första dagen, voro qvinnorna
tidliga redo och sungo hvarandra till med Psaltare i
Choren. 42

Dagen nalkas, morgonvinden
Bådar det från dal till dal;
Turturdufvan vaknat, lunden
Skymtar fram ur skogens sal.

Första lliiH-C.iiorf.ii.

Se! solen vänlig och ung går opp
Och skådar glad ifrån kullens topp
De vida fälten, de blomsterrika;
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Allt är så festligt och är så lika,
Som då i fjol Hon vid vårens hand
Här såg ikring öfver Juda-land.
Hon samma blommor ser marken hölja,
Och samma skördar för vinden bölja,
Och skogen klädas i samma skrud,
Och luften fyllas af samma ljud,
Och samma dofter dig dori höja,
Ja, samma skyar ännu der dröja.

Andra Hnlf-Ciioren.

Ja; väl nu Saron i liljor står,
Och doft från Jerichos rosor går;
Väl ax vid ax i Megiddo svalla, 43

Och lärkesånger deröfver skälla;
Väl Sykomoren i Mamres lund
Sin skugga bjuder åt middans stund, 44

Och hvita skyar, lik hjordar, skrida
I stilla vandring vid Nebos sida; 45

Men dock, hvad sist Du här såg, ej mer,
Du blida Sol, nu emot Dig ler;
Den vårens bara, som Du då här funnit,
Ack! längesedan de ren försvunnit;
Dess sky sitt silfver kring öknen strött,
Dess doft förskingrats, dess blomma dött,
Dess sånger tystnat, dess lunder härjats,
Dess grönska bleknat, dess skördar bergats;



19

Utaf dem alla ett spår ej finns,
Och deras rum dem ej mera minns.
Det fyllos nu af ett yngre slägte,
Som upp ur natten och gruset bräckte
Till samma öde, till samma lott,
Som ren dess Fäder har öfvergått.

Hel Ciior.

Men Du, hvars skatter ej återvända, 49

Som, gränslöst gifmild, ej tröttnar sända
Till jordens skaror Din stråles guld,
Som lika är mot dem alla huld,
Från luftens örn och från bergets ceder
Till däldens mygga och isop neder, 4r

Och räknar alla dem till Ditt hus
Och mättar alla dem med Ditt ljus,
Du Sol ej vet, att så ömt dem alla
Du fostrat blott för att offer falla
o
At döden, hvilken i lifvets spar,
I evig skörd öfver jorden går!

Ack! visste Du, att, hvart Du må skåda,
En ständig kamp och förstöring råda,
Att jorden endast en graf Dig ter,
Som drager allt i sitt sköte ner;
Ditt gyllne hår Du af sorg förödde
Och skuggans stoft på Din hjessa strödde
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Och sjufallt mörker uppå Dig drog, 48

Och jord och himmel en ände tog!

Och den dagen förströdde sig qvinnorna i lunderne
samt byggde sig löfhyddor, ty serlaregnet gick öfver
landet.



V. Capitlet.

Innehåll: Menniskans magt och hennes skepnads dägelighet upp-
höjas. Dock är äfven hennes lif flyktigt och vanskligt,
samt, hon, liksom det ringasto, underkastad förgän-
gelsen.

Men då regnet var öfverståndet, samlade de sig
åter öfverst på berget, såsom sedvänjon var.

Dagen sjunkit nedom Karmels toppar, 49

Och sitt lugn kring nejden qvällen spred;
Blott i dalen, ljumt och tyst, än droppar
Sista skurn af serlaregnet ned. 60

Hur lifvas allt! — livar bäck en bölja bär, Ä1

Hvar törstig dal är åter vattnad vorden,
livar bleknad lund ånyo grön sig klär,
Och i sin fägring strålar åter jorden; 82
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Men stolt, såsom en Fader till sin slägt,
Såsom en Konung till sitt folk sig vänder,
Se qvinnans son, i Majestätets drägt,
Som sina blickar kring den jorden sänder.

Och hvart de vandra och hur långt de gå,
Sin hyllning ger hon åt hans magt och ära,
Dem högt förkunnar allt, som bor derpa,
Och sjelfva djupen derom vittne bära.

Se fältet blommar till hans ögnalust,
Och fågelns stämma till hans fägnad ljuder,
Och marken honom till ett arf sin must,
Och himmelen sin dagg derofvan bjuder;

Han trampar djerf det vrcda hafvets rygg,
Till bergens djup han malmens gång förföljer,
Och öknens Konung sjelf, för honom skygg,
Bland Jordans snår sig rytande fördöljer; 63

Mer ljuft hans tal, än doft från Hermon, går; 54

Och mer än guld hans läppars visdom väger;
Hans växt med blygsel höljer Zalmons Rår; öö

Och ej Dameseks ros hans fägring äger. 68

Och öfver sig dock samma dom han har,
Som hvar och en den ringaste hans broder;
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Han äfven kallar Vanskligheten Far,
Och till Förgängelsen han säger Moder.

Ja, förrän nästa Sol från hvalfvet gått,
Förrän från Thabor hon förjagat dimman, 6T

Har stunden kanske redan honom nått,
Och blomman vid hans fot dock ser den timman

Och ej af ungdom, ej af sällhet rörd
Sin egg allt blindvis ödets lia pröfvar,
— Den natt som sagt en Far: "Din bön är hörd,
En son Dig föddes!" sjelf den späda röfvar;

— I väntan står en brudgum; allt är redt,
Af Mirrha doftar bruden, facklor tändas, 68

Och tåget rör sig; se, då stannar det,
Och bröllopssångerna i gråt förvändas.

— Den arfda tegen mannen har besått,
Och axet mognat, men hans barn och maka
Vid skörden honom sakna; han har gått
Den väg, som ingen kommit än tillbaka.

— Och så, hur långt ett mcnskolif än var,
Hur sent dess mål den ålderstigne hunnit,
En rök, ett moln, det endast varit har,
Och som en skugga har det hän försvunnit.
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Och snart begrafnings-stålen varder all,
Och tåren torkar, af den lejda gjuten, *9

Och vandrarn går förbi Din grift så kall,
Som klippan, hvaruti den blifvit bruten.

Och fridlyst är ej engång detta hus,
Af tiden Sarkofagen sjelf blir fräten, *°

Och dagens stråle leker på dess grus,
Och, som den der ej fanns, Du är förgäten.

Så vardt nu af morgon och afton den första dagen.



VI. Capltlet.

Innehåll: Menniskolifvets förlopp visas.ytterligare genom en Lik-
nelse vid Jordan. Barndomen liknas vid Meroms sjö.
Ungdomen vid Gonesarelhs haf. Mandomen vid Jordans
flod, som slutar i Dödens Ilaf.

Om morgonen, då qvinnorna tillhopa voro, satte

Bilhall. Sallums dotter, dem en Liknelse före; men Hon
var en af de visa qvinnor i Abel. 61

Ur Österns portar solen blodigt stiger,
I tyst förbidan all Naturen tiger;
Blott dundret doft kring Ilermon går,
Som molnbeklädd och dyster står.

Af himlens skyar kring dess topp,
Af jordens spenar närd,

Vid bergets fot, ur nattlig verld
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En källa springer opp.
Hon späd ännu ej har ett namn 62

Och för sitt lopp ej bon, ej hamn.

Och obemärkt och tyst hon rinner,
Och snart sig tagen upp hon finner,
Du lugna Mcrom, i Ditt sköt;
Der strandens gröna skuggor hölja
I vänlig skymning hennes bölja,
Der ingen storm dess ro än bröt,
Och flägten blott med silfvertunga
Sin vaggsång får i vassen sjunga.

Men skumbetäckt bland fjellen brusa
Ses, från don vaggan vuxen bort,
Med gröna stränder, vågor ljusa,
Den unga floden innan kort.

Han störtar, tänd af längtan, neder
Det fjerran, rika mål emot,
Der Kinnereth i väntan breder
Sin vida dal inför hans fot. 63

Hur högt hans blåa vatten hvälfva,
Hur stolt sin ban de vidga ut,
Och djerft och gladt der skapa sjelfva
Ett mäktigt haf åt sig till slut.
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Der än vid flägtars sus hans bölja
Sig smyger öfver perlesand,
Att ömt med kyss på kyssar hölja,
Som brud, sin fagra, sälla strand. 64

Än klar, som spegeln, låter skåda
De rena djupen af sin barm; 6Ö

Och jord och himmel se der båda
Af sig en trogen bild, en varm.

Och än emot sig sjelf att rasa,
Utaf en il blott upprörd, går; 6S

Och höljer hvalfvots rymd med fasa
Och klippans grund med bäfvan slår!

Men snart sin ungdoms tummelplats han bryter,
Med manlig håg, mot nya, högre kall,
Och med ett namn, ett redan frejdadt, bryter,
Som Jordan, ur dess rund sitt rika svall.

Och nu, med bragd på bragd, Du Starke drager,
Du Jacobs väktare, Din kungastråt 6r

Och krossar hällar, spränger fjollens lager,
Som splittrade Dig nödgas följa åt.68

Och bergens strömmar störtande sig hasta,
Och öknens källor skynda på sin våg,
Att med sin hyllning sig för Segrarn kasta
Och följa Förstens ibland bröder tåg.
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Och hvart Han vandrar, honom lunder bida
Och stolta städers tornbekrönta rand,
Och oljobäckar flöda vid Hans sida, 69

Och balsam dryper på Hans rika strand. ro

Men af sin makt Han dock förgafves
Och sina vågors tal förhäfves;
Hans mål är Honom föresatt,
Och närmre Han allt mer det hinner,
Och snart med rMttad gång försvinner ri

Uti dess afgrunds hemska natt, 72

Hvars dimmor dag ej genomtränger,
Der tyslnan, som dess gårdar stänger, 73

Af minsta fågels ljud ej bräcks,
Och der bland stränder, evigt kala,
Hans tunga våg utur sin dvala
Af flägtens ande aldrig väcks. 74

— Så Herren har uti Hans bana
Den kloke låtit mening ana
Och tydning åt den vise gaf.
Se menskolifvet! — Det ju skrider
Igenom fröjder, hopp och strider,
Som Jordan, hän till Dödens Ilaf.

Detta är nu Bilhah, Sallums dotters, liknelse. Och
den fann behag inför Israels döttrar, så att de lärde
den åt sina bara, allt intill denna lid.



VH. Capitlet.

Innehåll: Då nu lifvet är, kort och förgängeligt, klagas, alt det
äfven är fullt af qval och vedermödor. Önskas, att dess
korta tid vore lustig och utan sorger. Nu är det så
besvärligt, att de fleste önska, att det än ytterligare
blofve afkortadt.

Om aftonen, då dagen sval vardt och skuggorna
begynte afvika, församlade sig qvinnorna åter endräg-
teliga till samspråk, med strängaspel och sånger.

Vesterns himmel fällt sin purpurskrud,
Natten fästets stjernelampor tänder,
Och sitt första ömma klagoljud
Näktergalen, lyss! från dälden sänder.

Hvad föder, o Sångare! väl i Ditt hjerta
• Den trånande längtan, den eviga smärta,

Hvars makt Du förkunnar med smäktande röst?

De hinna, Du späde, då äfven Ditt bröst?
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O qvinna! — de sörjande tonernc svara —

Vak upp till att höra, och allt skall förklara,
Och allt skall förkunna Dig plågor och strid.
Häf upp Dina ögon; livar finna de frid?

På fältet Dig möter den suckande vinden
Och blomman med nattliga tårar på kinden;
Vid stranden af hafvet dess klagande våg;
På fästet de sargade skyarnes låg.

Så lidandets språk öfver allt ju sig höjer;
Sänd blicken hur långt, och blott qval Du der röjer,
Slut honom innom Dig, och likaså arm,
Du röjer det än i Din klappande barm.

livad är då väl lifvct, med dagar, som föda
En växande oro och amma upp möda,
Med fröjder, som flykta lik dimmor — med hopp,
Som, skyar i torkan, förgäfves gå opp? 78

— Ett löf, som för höstliga vindarne skälfver,
Vid Akko ett flarn, som i bränningen hvälfver, 76

Kring Ascalons slätter ett irrande rop
Ur molnen af tranornas flyktande hop! 77

Men Du, som åt menniskan vägt hennes tider,
Som satte en gräns, öfver den hon ej skrider,
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Du Herre, som tält hennes månaders tal,
Hvi tålde Du dem då ej rena från qval?

Som vattnen i öknen, de snabbt ju förrinna,
Snart skuggans och domningens land skall hon hinna,78

Der bröstet ej mera för njutningen slår,
Der källan förtorkar till sällhetens lår.

Så blicka då bort, alt i frid hon af lifvet 79

Må tömma det mått, som åt henne blef gifvet,
Och sluta dess Sabbath och, mätt af dess fröjd,
Bege sig till tystnadens boningar nöjd.

Nu tynger Din hand öfver henne; Du jagar

Med sorger, som pilar, allt jemt hennes dagar,
Till dess hennes själ in i döden är trött,
Tills slafvarncs .önskan har konungens mött;

En önskan, att snarliga hädan få vandra,
Och gisseln den ena och spiran den andra
Förbyta och allt, hvad som lifvet än gaf,
Mot lugnet och ron i siii ensliga graf.

Och vardt af morgon och afton den andra dagen.





VIII. Capitlet.

Innehåll: Simeath, Eliasaphs dotter, visar, att om menniskans lif
är fullt af vedermöda, så är dock qvinnans besvärli-
ligare än mannens, i thy att hon i tysthet och utan
klagan mycket lida måste.

Då nu qvinnorna åter om morgonen sammankomna
voro, talade inför dem Simeath, Eliasaphs dotter, Jc-
thers hustru, en af de Belials mäns.

Det ljusnar ron kring Basans dystra topp; 80

Ifrån sitt läger springer skuggan opp,
Sin dunkla mantel kring sig kastar
Och skyndsamt bort från dalen hastar.81
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Men slätt och kulle är betäckt
Af blomstrens folk i högtidsdrägt,
Som helsa strålen från det höga;
Och daggens perla, mild och klar
— Det enda språk, som blomman har —

Mot honom ler ur hennes öga.

När han med qvällen hädan går,
Vid vännens flykt igen en tår
Uppå den spädas kind sig röjer;
— Den förra, knappast född, vardt all;
Men denna sväller tung och kall,
Och natten om den dröjer.

Så qvinnan ock har på sin lott
Af lifvets håfvor tåren blott;
Den föds af fröjd, den föds af smärta;
Men fröjdens skymtar och förgår,
Och den allena återstår,
Som ammas af ett krossadt hjerta.

Ack, blott de tysta tårar — hvem,
Hvem räknar under slöjan dem,
En make väckt, som hon ej väljer,
Men lydas skall utaf den brud,
Den oåtspord en Faders bud,.
En Broders, blindt åt honom säljer. M



35

Hur rik mot hennes mannens verldl
Han vidgar sjelf den med sitt svärd,
Han fyller den med hopp och drömmar,
Lik vandraren i öknens sand,
Hvars blick sig trollar der ett land
Med lunders sus och svala strömmar.83

Hans lif då likne Jordans tåg,
Men hennes är blott Kidrons våg,
Som höljd af bergens skuggor rinner 84

Och vid den sorgsna banans slut,
I Dödens haf — men ej förut,
Den stolta flodens bölja hinner.

Han stupar' glad i segrens famn
Och ger sin son sitt hjellenamn,
Sin bragd åt häfdon att berömmas;
Hon någongång blott ledes fram,
För Juda folk ett offerlam,
Att värnlöst blöda och förglömmas.

Men qvinnorna vordo mäkta bedröfvade i sitt sinne.





IX. Capitlet.

Innehåll: Till att styrka detta, och såsom förebild af Qvinnans öde
anföres Jephthas dotters bedröfliga ändalykt, som Israels
döttrar i den natten särdeles begråta.

När nu aftonen ingången var, församlade de sig
kring Abigail, den Gileadiliskon, att hon skulle förtälja
dem granneliga, huru det med Jephthas dotter, Doma-
rens i Israel, skedt var.

Men Abigail var till hög ålder kommen, så att hen-
nes Ögon skumma voro.

Från hafvet fläkten tyst sin svalka bär; 8S

Uppöfvcr öknen långsamt månen stiger
Och än en höjd med silfverdok beklär
Och än en dal vid nattens skymning viger.B6
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Kunnen .1 ett skimmer röja,
Något, som sig tyckes höja
Fjerran öfver kullen der?
— Om, der berget ned sig sänker,
Något hvitt ur dunklet blänker,
Ramoths torn och mur det är. 87

Der, när Ammons hand förtryckte
Herrans folk och till sig ryckte
Jacobs arfvedel och stad, 88

Fädrens Gud åt de förskräckte
En förlossaro uppväckte,
Jephtha, son af Gilead.

Der Hans dotters barndom grydde;
Innom dessa ängder flydde
Jungfruns dag så Jjuft och lätt,
Som bland palmbetäckta kullar
Kisons silfverbölja rullar
Hädan på Israels slätt.89

Dit, på höjden, hjelten hunnit,
Sedan han sin seger vunnit,
Då han Dottren varse blef,
Festligt lill sitt möte dragen;
Der, af sorg och fasa slagen.
Fadren sina kläder ref.
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Här uppå de samma höjder,
Der Hon lifvets drömda fröjder
Sen begret i vänners rund; 90

Under samma ekar väljas 91

Låt vår plats, och här förtäljas
Sagan af do Gamlas mund.

Än en gång med blommor höljas,
Än en gång med gråt besköljas
Må det altar, der Hon blödt.
— Snart ej mera någon finnes,
Hvilken Hennes öde minnes;
Hennes namn ju redan dött.92.

Ack! den tår, som der vi fälle,
Ej allena Henne gallo,
Oss den ock begråta må!
— Fast bland obemärkta öden,
Många än mot offer-döden,
Såsom Hon, men långsamt gå!

Då nu qvinnorna förnummit om Jephthas dotters- än-

dalykt, sörjde de svårliga, slogo sig för bröstet, sjöngo
klagosången, som till dem kommen var, och jemrade sig
hela den natten: Ack, vår Syster! Ack, att det med Dig
så gånget är!

Och vardt af morgon och afton den tredje dagen.





X. Capitlet.

Innehåll: Thamar, Asareels dotter, tröstar qvinnorna med löfte
att till vedergällning Hjelten, som utlofvas, af dem
födas skulle. Hans rike. och härlighet beprisas.

På den fjerdc dagen, när Solen uppgången var,
uppväckte Gud Thamar, Asareels dotter, Ethams sons,
Jabes sons, en af de Försiar i Israel, att Hon qvin-
norna trösta skulle, och Hennes röst hördes ibland
dem; men hon talade denna visonos ord.

Din dag, o sol, är skön och klar
För jorden åter uppenbar;
Och natt och mörker sig på nytt
I glans och härlighet förbylt.

~9 TT ,00Sa Herren ser också cngang
till de betryckta neder;
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Hans Nådes Ljus Sig öfver det,
som låg i skuggan, breder;

Ur öknen strutsens jemmerrop
intill Hans öra når, 93

Evinnerlig Hans Godhet ej
ens matkens bön försmår.

Ho är allsvåldig dock som Han,
en Konung öfver alla:

Inför Hans anlet solar dö,
och himlens stjenior falla;

Han byggde jordens fasta grund,
Han den på ingo ställt, 94

Och fästet med dess skyar spännt
derofvan som ett tält.

Han stormen som en tjenare,
som bud Han blixten sänder;

Han hafsens djup i skum rör upp,
Han landsens skick förvänder;

Lofsjunger Honom på Sin thron;
Hans Väldes makt är stor,

Och salig den, hvars tillit fast
uppå Dess klippa gror.

Som strå då för Hans fot förgås
må slägter efter slägter;
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För Honom vare tusend ar
som en af nattens vakter;

livad är det mer? — Orubbeligt
består Hans löfte dock,

Och Isaacs Gud i Sinom tid
skall det fullborda ock!

Och Du, som till Sitt hvärf Han täcks
bland Juda qvinnor kalla,

Välsignad vare Du bland oss,
bland Dina systrar alla;

Välsignad Du, om i vår rund
Du redan vandrar här;

Välsignad, om Du komma skall,
och bröstet som Dig när.

Ty lik det regn från Hormon går,
att ned på Zion dugga,95

Så salighet af Herran skall
Din hjessa öfverskugga.

Din Fader bugande skall gå
Dig på Din stig emot,

Din Moders söner falla ned
till jorden för Din fot.

Ty Herren Den, Han sänder, vill
med kraftens svärd omgjorda,
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All verlden som en fotapall
Häri lägger för Sin Smorda,

Hvars dagars tal som sand, hvars stol
förblir till evig tid;

Men ljufligt kyssas i dess sken
rättfärdighet och frid.

Så blefvo nu qvinnorna upprättade lill sitt sinne
af Thamar, Asareels dotter.



XI. Capitlet.

Innehåll: Ytlerligare prophoterar Thamar om den kommande Her-
rans Smorde, hvars förebild Hon ser i don hjelte, som
nu anfört till seger don Israelitiska hären, till hvars
rnötc qvinnorna nedstiga från bergen.

Men medan Hon än talade, upphof Hon sina ögon,
och se, Hon såg längst borta på bergen ett blänkande,
såsom af vapens blänkande, och Herrans Ande kom öf-
ver Henne, så att Hon ytterligare propheterade. 96

Och Hon dansade för qvinnorna; och de följde
Henne, den återvändande hären till möte, med sjun-
gande, trummande och spelande. 97.

livad? glimmar ej mot solens brand
En lans der längst vid fästets rand?
— Den lansen skars vid Jordans stränder; 98

Till hemmet hären återvänder.
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Upp hästen Er då, med blomsterkransar,
1 festligt hvimmel, i helga dansar,
O Qvinnor, Jungfrur i Israel,
Att möta Hjelten, som Herren rörde,
Som landets kämpar till seger förde
Och frid som byte till Jacobs tjell!
— Och finns en qvinna med Andans ljus,
En Profetissa i Jacobs hus,
Hon trade fram och med kastad slöja 99

Sin stämma må till en lofsång höja:
Hell, Judas Horn och Hans oväns fall! 10°

Hell, Bild af Hjelten, som komma skall!
— Som komma skall!

Och röstens Döttrar i klippans hall 101

Upprepa skola ännu de orden,
Och Himlen fyllas deraf och Jorden!

Ja, låter Cymbaler och Harpor nu skälla,
Psalmernes jubel sig tränge fram
Fjerran till Israels fiender alla,
Att med förfäran till jorden de falla:
— Lejonet segrar af Juda-stam!

Då nu Männerne hörde, huru Herrans ord var
kommet till qvinnorna, prisade de Gud och undrade
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storliga: Hvad detta månde betyda; och de gömde or-

den granneliga i sitt hjerta.

Men de tolkade dem efter sitt sinne, och då nu

året omgånget var och Israel församlade sig i Ramath,
talade de Äldste inför Samuel och sade: Smörj oss en

Konung!





An inii i-kningnr :

1 Proplieters söner.
. Så kallades lärjungame i en af Samuel inrättad Bildningsanstalt

' 2 Ben Midian har flyttat tälten.
Bibiens Midianiter voro Beduin-Araber i Syriska Öknen. Vid vå-
rens ankomst uppbryta desse från sina vinterläger och närma sig
de odlade trakterne, som de oroa med sina oupphörliga plund-
ringståg.

3 Ty ej llya_nor, hvilka hasta
Med hop på hop i Jiöfvarns spår.
Hyajnor åtfölja i ösleiianden flocktals de lågande härarno, för att
mätta sig af de fallne.

* Skogen Ephraim.
Dess läge är omtvistadt. Någre påslå att den låg vester om Jor-
dan, andre att den låg öster om denna flod. Det sednare fallet
är här antaget. Troligen låg den på begge sidor om floden.

5 Vol, Moab har mot landet dragit.
Moabiterne voro det östra Jordanlandets sydliga grannar.

" Dunstorne från Döda Hafvet anses vara, åtminstone på vissa li-
der, så giftiga, att fåglar som vilja flyga deröfver antingen vända
om eller nedstörta som döda.

. 1 vassen kring Meroms sjö uppehålla sig tigrar och andra rof-
djur, lwilka lura på de djur, som om qvällarne och nätterne
nalkas vattnet för att dricka.

8 Ammoniterne voro det östra Jordanlandets nordliga grannar
s Babbat-Ammon var Ammoniternes hufvudstad.

1(1 Ibland de Äldste af Ditt folk
I porten satt, en lagens tolk.
I Palacstina samlades de Äldste i stadsporten, för att skipa lag
bland sina medborgare. Beskrifningen på den sårades anse-
ende och dygder träffar in med den, som förekommer i 29
Cap. af Jobs Bok.

11 Klippans tysta grifte-städer.
Hebreernes grafvar voro uthuggne i kalkbergen, i långa rader
vid ..varandra.
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la Men obehedrad, bortglömd är
Ett rof för himlens fåglar här.
Israeliterne, liksom de fleste forntidens folk, ansågo för den
största skymf och olycka, att ej få en ordentlig begrafning.

13 Han som bordt Ditt minne hämnas.
Enligt Moses' lag var sonen eller den närmaste arfvingen för-
pliktad alt utkräfva blodshämnden. Det ansågs såsom en stor
sorg, att ej eftcrlemna några söner, dels af nyssnämnde anled-
ning, dels äfven för att fädrens namn, hvilkas slägtlängd för-
varades vid Arken, sålunda skulle utdö, och arfslotten öfvergå
till fjermare stamsläglingar.

14 Hören basunen hur mäktigt den ropar,
Eldarne skäden på bergens topp,
Genom slika signaler finner man af Biblen, att Hebreerne tillkän-
nagifvit, hvad som hastigt borde blifva bekannt i landet: Sab-
bather, Nyländningar, Folkförsamlingar elc.

15 Rachel sina barn begråter
öfver dem ej tröstas kan.

Bibliskt uttryck, att beteckna en allmän landssorg.
10 Se! och ren högtidligt bryter

arken upp, och stam vid stam,
Under klangen af trummeter

tågar öfver Jordan fram.
Förbtindsens Ark medtogs endast i fält, när hela Israel, och
ej enskilda stammar ensamt, utförde kriget. Under Domarenes
tid förvarades denna ark i Siloh, som då var Palaestinas huf-
vudstad. Under Samuel förvarades den dock i Kiriath-Jearim-
Här förekommer således en anachronism, i fall man ej får an-
taga, att arken undantagsvis någongång varit förd till Siloh un-
der Samuels lid.

17 Främst, ett Lejon, drager Juda,
främst, ett Lejon, djerft och ungt.

"Juda är ett ungt lejon han häfver nederbögdt sig,
och lägrat sig som ett lejon, och som en lejiniia," Jacobs väl-
signelse. 1 Mose Bok 29. C. 9 v.

" Simeon sitt härskri höjer
invid Hans.

Simeoiis stam hudde inom Juda-slams Snöre eller arfslotf.
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Regge slammarne tyckas härigenom hafva varit sinsemellan när-
mare förbundne än de öfriga. Se Domar. B. 1 C. 3 v

10 Ilafvets örnar, Dan och Asser.
Dan och Asser bodde närmast Medolhafvet

'20 Oförskräckt till strids Naphthali
drar från sina fjellar ner.

Naphthali bebodde en vild bergstrakt, hem för tigrar och andra
rofdjur.

21 Sebulon Din pil är säker,
och Isaschars herdelans etc.

Sebulon och Isaschar innehade till en del bördiga Alptrakter —

Gilboas, Hermonims, Thabors berg — och voro således Jägare
och Herdar. Bägge stammarne, äfvensom Naphthali, voro ganska
krigiska. Se Doboras Segersång.

'2a Vandring ut och in.
Bibliskt uttryck, att beteckna: förehafvande, förelag.

** Josephs dubbelsvärd ej sviker.
Josephs stam ansågs som tvenne: Ephraim och Manasse. Ephraim
var, till makt och storlek, den första eller andra i ordningen,
bland de Israelitiska stammarne. Manasse var obetydlig.

** Benjaminiteme voro utmärkte bågskyttar och slungare.
'" Gad och Buben bebodde gränslandet öster om Jordan, voro der-

föro mest utsatte för fientliga anfall och således krigiska samt
betraktades med skäl som landets förmurar.

" Bibliska uttryck.
*' Fienden i trenne läger

stod i går vid Jaboks flod.
Lägren voro tre troligen af den anledning, att de utgjordes af
trenne olika folk: Midianiter, Moabiler och Ammoniter. —Jaboks
flod rinner genom landet öster om Jordan.

28 Hya*nor, Panlhrar o. d. rofdjur utgå om q\äUen på rof från sina
snår och klyftor samt återvända dit vid dagningon.

49 Till Palestinas landsplågor höra gräshopporna, hvilka i tallösa
svärmar förtära all gröda på marken. I sin flygt följa de alltid
en viss stråt, den från söder till norr; men från denna stråt
drifvas de ofta, då do råka ut för den starka östanvinden, hvil-
ken borlför och dränker dem i Medolhafvet. De förpesta då dess
vågor, ända lån.ol ul från kusten, med sinn förruttnande kroppar.
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•" Babbath-Moab eller Babbalh, hufvudsladen i Moabs land; såsom
Babballi-Ammon, den i Ammons. Uttrycket är således tvetydigt,
då Israeliterne voro inbegripne i strid med begge folken. Af
det följande synes dock, att det är Moabilernes hufvudslad, som
här menas.

31 Arnon och Zoar voro Moabs yttersta gränser i norr och söder.
*? På Moabs slätt, på Sibmas drufv okullar

Moabs slätt, en fruktbai dal. Sibma, en för sitt vin berömd
stad, ömsom tillhörig Moabiterne, ömsom Hebreerne.

33
— Skörden före anden gör.
"Anden, andotiden" gammalt Svenskt och Bibliskt uttryck för
skördetid.

34 Och livad derinom rörs och lefver — alla
Man Herranom till spillo ger.
"Gifva Herranom alla till spillo" är ett Bibliskt uttryck för alt
beteckna, att allt lefvande, menmskor och djur. nedergjordes.
Derjemle förstördes ofta och jemnades med jorden all fienden
tillhörig egendom, af livad slag det vara månde.

31 Men folk och förstår af en skräck betagas
Ulöfver dem af Gudi sänd.
Ett fälttåg afgjordos vanligen genom ett enda slag, såsom man
ser af så många ställen i Bibeln. Efter slagets förlust fattades
vanligen det besegrade folket af en panisk skräck och såg mod-
löst sitt land förhärjas af fienden.

30 Sig Aminon skyl i dolda klyftors nästen.
Ammons land har otaliga, ofta otillgängliga klyftor och grodor.

37 Och Kedars hyddor öde stå.
Mod Kedars hyddor förstå Propheterno tälten, hvari de Beduin-
Araber bodde, som vistados i Syriska öknen närmare Euphrat.

3* Och uppå sjelfva Karraks klippefästen
Med bäfvan Moabs vakter gå.
Karrak-Moab, Moabs borg, var en otillgänglig, ointagelig bergs-
fästning.

30 Juda-qvinnor voro, såsom plägseden än är i Orienten, noga
bundna inom sin husliga krets och sällan, utom vid folkfester
och andra utomordentliga händelser, i tillfälle att se hvaiandra
i större samqväm.

*° Dagens tunga
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Svarar mot dagens tyngd, möda.
41 En glad, en öm, en trogen Ijenarinna.

Österlandets qvinna betraktar sig ej blött som mannens maka,
eller vårt uppfattningssätt, ulan mera som hans Ijenarinna. —

"Sarah var lydig Abraham, kallande Honom Ilerra".
42 Israc-ilernes Psalmer och Hymner synas ofta halva blifvit af-

sjungna i •fexelchörer. Se I Sam. 1.8 C. 7v.
43 Sarons liljor, Jerichos rosor och dalen Megiddos fruktbarhet äro

ryktbara.
41 Väl Sykomoren i Mamres lund

Sin skugga bjuder ät middans stund
Mamres lund är ännu berömd för sina herrliga, skugglika Sy-
komorer. Hela uttrycket om Mamres N; k urnor, som inbjuder
middagsstunden all, njuta af sin svalka, tyckes vara en Orienta-
lisk allusion på Abrahams gastfrihet mot Herran och lians Eng-
lar: "Och Herren syntes honom i den lunden Mamrc, Iher han
satt vid sins fjälls dörr, tå hetast var på dagcnom etc. Se I

Mose Bok 18 C.
45 Nobo, ett högt berg öster öm Jordan, från hvilkot Moses öfvcr-

såg större delen af förlofvade landet.
40 Du, hvars skatter ej återvända.

Återvända nytljas i Bibeln i mening af: upphöra, blifva slut.
•" Till dalens mygga och isop nedor.

Uti Ilebrecrnes poetiska språk motsvarar delta Uttryck våra
skalders: till dalens fjeril och blomma nodeu.

48 Ditt gyllne hår Du af sorg förödd,.,
Och skuggans stoft på Din Tijessa strödde,
Och sjufalll mörker uppå Dig drog.
Dessa uttryck äro bildade oflor Hebreernes bruk, att vid inträf-
fande olyckor rifva håret, strö aska och stoft på hjessan och
kläda sig i "säck" eller i grofva och smutsiga kläder.

40 Karmets toppar.
Berget Karmel, som ligger i Palaestina åt vesler, vid Medelhaf-
vef, har tvenne toppar.

i0 Sista skum af sorlaregnet.
Det regn, som i Palestina faller kort förrän hvef.lt mognar,
hvilket der sker om våren, kallas serlaregn i Bibeln; i motsats
mot ariaregnet, som faller om hösten. Serlaregnét, ehuru det
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bloll varai ett par dagar, ofta blolt elt par timmar, är högst
nödigt för växtligheten.

5,1 Hvar bäck en bölja bär.
De flesta, äfven större floder i Palajstina uttorka till sommaren
och fyllas åter af regnet.

5'J Och i sin fägring strålar åter jorden.
Resande kunna ej nog utmåla den förändring och det lif, som i
Pakcslina af en regnskur uppväckas i det af hettan förtorkande
landet.

yd Och öknens Konung sjelf, för honom skygg,
Rland Jordans snår sig rytande fördöljer.
Lejon uppehälle sig på Jordans buskbeväxta stränder. Lejonet
ryter, såsom bekant, då det hungrar och således är vildast.

54 Mer ljuft Hans tal, än doft från Hermon, går;
Hermons berg var berömdt för sina blommor och sin boning.

54 Hans växt med blygsel höljer .Zalmons Bår.
Zalmon, ett af Ephraims berg, var skogbevä.xf och elt hem för
Gazeller och Rådjur (i Bibeln: Hår), hvilka af Österlandets skal-
der i alla tider bafva blifvit framstälda, för all liknelsovis be-
teckna en idealiskt skön växt. So Sal. Höga Visa 2 C.

50 Rosorna i Damascus berömmas för sin skönhet ock vällukt.
67 Ja, förr än nästa Sol från hvalfvet gått,

Förrän från Thabor hon förjagat dimman.
Vår- och sommartiden hvilar vanligen om morgonen öfver Tha-
bors berg en dimma, som skingrar sig vid middagen.

58 Bruden fördes i procession, med lända facklor och under sån-
ger, till Brudgummens hus, hvarest Han inväntade Henne.

" Och tåren torkar af den lejda gjuten.
Vid Hebreernes bografningar lejdes "gråterskor", för att med
sin klagan, sina tårar, och sitt beprisande af den bädangåiigne
öka högtidligheten.

e" Israéliternes i kalkberget uthuggna grafvar äro, troligen utan
undanlag, uppbrutna. Inscriptionerne hafva förvittrats och blif-
vit oläsliga. Sarkofagerne äro ofta sönderbrutna samt utsläpade
på fältet, Resande hafva sett Araberne begagna sådana till sina
hästhoar.

" Abel, i Naphthali, en siad hvars invånare voro berömda för sin
vishet. Se 2 Sam. 20 C. 15, 16 v.
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61 Jordan, som dock ej vid början af sitt lopp har detta namn,

uppväller i dagen vid foten af Hormon, sedan den en tid run-
nit under jorden.

03 Från Merorns sjö eller träsk faller Jordan, efter ett kort lopp
mellan bergen, ut i Kinnerelhs eller Genesareths haf eller sjö.

64 Sin fagra, sälla strand.
Genesareths bördiga stränder beprisas högt af Jost-phus och
nyare resande för deras ovanliga skönhet.

05 Än klar som spegeln låter skåda
De rena djupen af Din barm.
Genesareths välten är högst, klart, så att sanden och sjödjuren
på dess botten äro synliga.

00 Och än att sjolf emot sig rasa
Utaf en il blott upprörd går.
Väderleken är högst nyckfull på Genesareths sjö. Lugn och
stormar, hvilka uppdrifva de vildaslo vågor, omvoxla ofta och
oförmodadt med hvarandra.

67 Och nu mod bragd på bragd Du starke drager,
Du Jacobs väktare, Din Kungastråt.
Jordan utgjorde det egentliga Palestinas förmur mot öster. Den
dal, hvari den framrinner, kallas emellanåt Konungsfältet.

68 Och krossar hällar, spränger fjellens lager.
Som splittrade Dig nödgas följa åt.
Jordans flodbädd åtskiljer Basall- och kalkformationcrne i landet,
Under regntiden släpar floden ofla med sig slora stenblock.

M Och oljobäckar flöda vid Hans sida.
Det fordna Palajstina var ryktbart för sina Olivc-planteringar.

70 Och balsam dryper på Hans rika strand.
Balsam-trädet växte kring staden Jericho, som låg nära Jordan

71 Och snart med mattad gång försvinner.
Jordan rinner, vid sitt inlopp i Döda Hafvot, särdeles trögt och
långsamt.

72 Uoskrifningen om Döda Hafvcl, denna "Caminus Inferni," af-
grundens skorsten, såsom den af en författare kallas, är alde-
les enlig med den kännedom man har om denna underbara sjö.

73 Der tystnan, som dess gårdar stänger.
Gård betyder i Biblen ofta endast: vistelseort, omkrets.
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74 Hans tunga våg utur sin dvala
Af flägtens ande aldrig väcks.
Döda llafvets vatten är högst saltigt och blir dengenoni speci-
fikt tyngre, så att det ej af stormen kan uppröras i betydligare
vågor.

,ä med hopp,
Som, skyar i torkan, förgäfves gå opp.
Under sommaren, eller torkan, regnar det ej i Pala_slina. Ett
eller annat moln visar sig väl vid Solens uppgång, men för-
svinner åter.

7(1 Vid Akko ett flarn, som i bränningen hvälfver —

Akko eller Acre, Palestinas huf~liga eller enda hamn, liar
en kust, klippig och full af bränningar.

7' Trakten kring Ascalon är något sumpig; man Ser der ofta tra-
nor rasta under sina flyttnings-låg.

78 Snart skuggans och domningens land skall hon hinna.
Hebroerne förestälde sig, att de ailidues andar befunuo sig i
Scheol, skuggans och domningens land, uti elt tillstånd afd.ala.

'■' Så blicka då bort
Delta uttryck och denna önskan är lånad ur Job.

80 Basan är en hög bergskedja af basalt, nordost från Gileads-berg.
81 Manteln nyttjades af Hebreerne om natten till täcke. Dagen

vexlar i söder med natten tvärt och nästan utau någon skymning.
B' Hebreerne bortsålde sina döttrar åt deras friare. Vid fadrens

död var brödren giftoman. Israélilinnorna gingo beslöjade.
83 Lik vandraren i öknens sand,

Hvars blick sig trollar der ett land
Med lunders sus och svala strömmar.
Genom en såkallad luftspegling tycker man sig ofta i öknen se
sjöar och hinder, der i sjelfva verket endast sand förefinnes.

84 Kidron flyter genom "Juda öken", mellan hemska bergsklyftor,
hvarefter den faller ut i Döda Hafvet.

84 Om qvällarne blåser i Palestina en svalkande vind från Medel-
havet.

Bli Månskenet älskas af Öslerlänningarno; vid dess glans berätta de
helst sina sagor. Se Chatcaubriands resa i Orienten.

87 Ramolh eller Mizpa; Jephthas födelseort.
88 Det var i anledning afAmmoniternes påstående, att återfå större
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delen af östra Jordan-landet, som det. krig uppstod, hvllket för-
anledde Jephtha att offra sin Dotter. Se Dom. B. 10 och 11
Cap. — "Stad" utmärker egenleligen ort, ställe, vistelseort.

89 Israels slätt, den bördigaste dal i hela Paheslina, vattnas af
Kisons flod.

90 Här uppå de samma höjder,
Der Hon lifvcls drömda fröjder
Sen bcgrct i vänners rund.
Se Slutanmärkningen.

91 Gileads berg äro bevuxne med Ekar
•* Hennes namn ju redan dött.

Jephlhas dotters eget namn förekommer ej i Bibeln
6i Ur öknen strutsens jeinmerrop

intill Hans öra når.
Strutsens skri liknar ett grälande barns jeminei

04 Han byggde jordens fasta grund,
Han den på ingo ställt.

"Han sträcker ut Nordet på ingo; och hänger jordena uppå
intet." Job. 26 C. 7 v.

85 Ty lik det regn från Hermon går
att ned på Zion dugga.

Hermon och Zion äro toppar af Anlilibanons bergskedja; Her-
mon högre, Zion lägre. De moln, som bildas kring den förra,
afbörda sitt vatten på den sednare.

96 Ullrycket "profetera" har i Biblen ofta äfven helt enkelt be-
tydelsen af att blilva inspirerad, råka i hänryckning
och Enlhusiasm, dikta.

97 Vid National-fesler plägade qvinnorna uppföra högtidliga danser
med sånger och musik af trummor och andra inslrumenter.
Så t. ex. efter tåget öfver Röda Hafvet. Se 2 Mos. B. 15 C. 20
& 21 v. "Och Mirjam, Ihen Profetissan, Aarons syster, tog ena
trumino i sin hand; och alla qvinnor fölgde henne efter i dants
med trummor. — Och Mirjam säng före dem: etc."

98 Den lansen skars vid Jordans stränder.
Lansarnes skaft förfärdigades al Jordans rör.

99 Hon trade fram och med kastad slöja.
Hustrurna visade sig obeslöjade vid vigtigare National-tilldragel-
ser, och då de voro inspirerade.
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100 Hell Judas Horn.
Horn nyttjas i Biblen såsom ordet svärd på vårt poetiska
språk. Judas horn betyder således detsamma som Judas svärd
eller Judas kraft.

101 Röstens döttrar i klippans hall.
Så kallas Echo af Rabbiuerne.



Slutanmärkning.

Hvarjo tids konst refleclcrar försvunna seklers och nationers
uppfattning af det Sköna. Vår tids poetiska litteratur har isynner-
het, med bibehållande af sin sjelfsländighet, rikhaltigt i sig uppta-
git och reproducerat andan och formen af skaldekonstens olika up-
penbarelser hos äfven de mest aflägsna tidsåldrar. Märkeligl nog
har den härvid mer än billigt öfversett Hebreernes Diktkonst. Väl
äro vår Kyrkas psalmer att anses för barn af den Israelitiska lyri-
ken; men i dem ingår dock det Chrislliga elementet för mycket, för
att de från den avslhetisha sydponkten kunde betraktas som "sån-
ger i Zion". Ännu mindre kan den Europeiska litteraturen uppvisa
några Didaktiska skaldestycken af den tonart som Hebreernes. Då
likväl dessa Lärodikters dystra och majestätiska skönhet, då det
sublima i tankarne, det poetiska uttrycket deri, måste anslå hvarje
sinne, kan orsaken till den ofvanantydda försummelsen atl dem ef-
terbilda endast sökas i den väsendlliga skilnaden eller rättare sagdt
motsatsen mellan deras och don Weslerländska skaldekonstens
skaplynnc.

Ett försök — och ett anspråkslöst sådant är Jephthas bok —

ett försök, att sammansmälta dessa motsatser till något helgjutet,
har således visserligen ej att frukta jemförelsen med Föregångare,
som knappast torde finnas, men väl deslomora de faror och klip-
por, som ligga i sjelfva företaget? natur.

Bördan af de noter, hvaraf den korta texten nedtryckos, måsle
derföro af Förf. ännu ytterligare ökas med denna Slutanmärkning,
hvaruli han går att antyda den synpunkt, m* hvilken han uppfattat
lösningen af sitt problem.

Den hufvudsakliga svårigheten härvid ligger isynnerhet i den
stora olikhet, som råder mellan sjelfva planen samt anläggningen
för vår tids och Hebreernes skaldestycken. — Så, för att exempel-
vis hålla oss till Jobs bok, denna i esthetiskt hänseende mest ut-
bildade af Gamla Testamentets Lärodikter, hvem fattar ej der den
storartade skönheten af hvarje enskildt ställe; men hvem kan utan
elt grundligt studium få en öfversigt af gången och utvecklingen af
hela detta skaldestycke, som under episoder, naturmålningar och
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den orientaliska diktkonstens hela språk- och bild-kraft, än fram-
skrider sagta och stagnerande, än äter mäktigt framstörtar mot det
slutliga målet, för att dock snart genom en återtagning allägsna
sig derifrån, hvarefter den ånyo, med utveckling af en annan sida
och på en ny väg, närmar sig detsamma.

Uppgiften blir således att förlika det logiska och skarpt, teck-
nade i planen för ett af nutidens Poemer med den djupsinniga, men
obestärndt conlourerade anläggningen af Hebreernes skaldestycken;
eller — för all nyttja en bild — uppgiften blir att förena den We.-
leiiändska poesiens nakna uppränning, hvars alla trådar man så
tillsägande kan räkna, med den Orientaliska diktens yppiga växt,
hvars slam och alla grenar till den grad höljas af fredande sling-
Vfixter, alt det ofta blir svårt, att a-göra, livilka blad och blommor
tillhöra del. ursprungliga trädet, och livilka de snärjande Parasilerne.
Det vore att alldeles förfela målet, om man genom all botttofSå de
frennuande utskotten, och genom att klippa och lukta de lummiga
grenarno, sökte att gifva åt denna son af österns varmare sol ett
naknare och med telningarne i våra Hesperidiska trädgårdar mera
öfveronsstämmande utseende; men väl kan nian, utan alt stöta den
.estetiska blicken, under det fylliga löfverket dölja några stöd <>c-li
sammanbindningar af tillräcklig styrka för att emotstå vår konst kri-
tiks kallare stormar. Författaren har derföre trott sig närmast
vinna sitt syfte, då han uppkastade en conseqvent och i minsta de-
taljer utarbetad plan, men sökte att så rikt drapera sjelfva utföran-
det, att denna plan än nästan doldes, än likväl så mycket fram-
skymtade, att gången af det hela lälteligen kunde anas och utfin-
nas.'— Sålunda framträder iVI Gap. liknelsen om Jordans lopp nog
episodiskt. Don afbryler tankegången och utvecklar endast på en
ny sida — och under den af Hebreerne så omtyckta parabeltor-
men — livad som nyss förut blifvit sagdl; men förbindes åter va-
sendligl med det hela genom hänsyftningen i li:lo strophen af VIII Cap.

Den handling, hvarmed det didaktiska — eller rättare sagdl
speculativa —■ i Dikten blifvit förknippad!, är lånad ur berättelsen
om Jephtha och hans dotter, i Domare-bokens ll:te Capitel. — Då
Jephlha vid hemkomsten efler sin seger öfver Ammonilernc mötte
sin enda dotter och förklarade, att han ämnade hålla sitt löfte att
offra Henne åt Herren, begärte Jungfrun blott ett uppskof af Ivenne
månader, för att gå med sina loksystrar på bergen och begråta sin
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ungdom och de lifvets fröjder, hon måste försaka. Fadren bevil-
jade delta, och i anledning bäraf bände det, att eller hennes död,
"en sedvänja kom upp i Israel, att Israels döttrar gingo
åhrliga till och begrälo Jephthas den Gilcaditcns dot-
ter, fyra dagar om åhret."

Det ligger i sakens natur, att vid en sådan årligen återkom-
mande folkfest — den må då ursprungligen gälla sorg eller glädje
— dess första anledning allt mera tränges i bakgrunden af det
rent nationella, hvarigenom den får en allt högre och allmännare
betydelse. Hvem erinrar sig ej don första anledningen till do Olym-
piska, Pylhiska och Nemeiska spelen, och hvilken utveckling de i
tidernes lopp erhöllo. En sådan högre utveckling i sitt slag måsle
äfven minnesfesten öfver Jephthas dotter anses hafva tagit, och det
är kring dess fyra dagar, Förf. derföre trott sig berättigad att
gruppera det vigtigaste af Hebreernes lefnads-åsigt och förhållan-
den. Förf. har härvid sökt så trogel som möjligt iakttaga tids-
rest y men ocli local-förhållandena; men ansett onödigt att citera
Aucloriteter vid de upplysningar och anmärkningar, som härigenom
blifvit nödiga. Skulle Läsaren ännu fästa sig via några ovanliga
och föråldrade ordvänningar, så får Förf. engång för alla nämna, att
de, äfven om del ej i anmärkningarne blifvit utpckadt, äro lånade
från den gamla Svenska Bibel-öfversättningen.

Förf. hoppas, att inga vigtigarc historiska misstag blifvit af ho-
nom begångne. Likväl torde ett par ställen behöfva närmare för-
klaring. Genast i början låter Förf. Midianiterne göra sitt plitnd-
ringsläg till häst, ehuru väl han känner, att del på slarka grunder
blifvit betvilladt, huruvida Araberne den tiden begagnat sig af hä-
star till ridt. Då man likväl ser, att Absalon i striden red på en
"mula," alt flere af Domarnes söner och döttrar redo på åsnor och
åsninnor, samt att i Jobs 39 Cap. förekommer en vidlyftig beskrif-
ning på en stridshäst, utan att ett ord om stridsvagn derjemle
namnes, torde detta allt vara nog skäl att försvara dikten, som lå-
ter Beduinerne i Domarenes tid, liksom deras afkomlingar nu, på
snabba hästar genomila öknen. — Apostrophen till Solen visar en
vördnad och ett slags eult för henne, som förklaras derigenom, att
vi påminne oss, att Hobreerne, i Domarenes tid, voro särdeles be-
nägne för och ofta öfvergingo till Baals dyrkan, hvilken således
måste yttra någon verkan på deras föreställningssätt. I Cap. VIII
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se vi till och med, att en af qvinnorna var gift med en "Belials
man," med hvilket uttryck på det stället visserligen närmast en i
allmänhet sedeslös menniska betecknas, men hvilket dock ej hindrar
att derigenom tillika antydes, alt han var en Baals dyrkare. An-
gående Förbundsens Ark, som för tillfället skulle hafva befunnit sig
i Siloh, torde förklaringen i 15 Anmärkningen få gälla som urskul-
dande. I sig sjelf hade det varit lätt alt förbyta ordet Siloh, mot
Kiriailh, men detta har Förf. ej velat, dels derföre, att del dock
blefve osäkert, huruvida Arken under Samuels tid någonsin varit
medförd i krigen, dels äfven af följande anledning. Jephlhas bok
bestod ursprungligen endast af den versifierade delen, och då Sa-
muels namn der ej förekommer,*) var Förf. berättigad att låta Ar-
ken förvaras i Siloh. Sedermera hafva dock de obundna ingres-
serne och sluten i hvart Capitel, i ungefärlig likhet med hvad i
Jobs bok förekommer, blifvit tillagd*. Då nemligen Författaren vid
närmare eftersinnande fann, att han ej var berättigad att påräkna
hos Läsaren ett intresse, nog lifligt att medgifva det begrundande,
som erfordrat*, för all lemna en öfversigt af det utan samman-
bindande ingresser bortskymda sammanhanget af det Hela, har
han sednare bifogat ifrågavarande tillägg, livilka för Vesterns söner
öfverbygga luckor, som hos Orienlens Skalder äro så vanliga, alt
de vant sina läsare att fylla dem med deras egen inbillnings-kraft.

För att i dessa ingresser fästa händelsen vid ett bekant namn,
har Förf. valt Samuels framför de öfriga mindre bekanta Domarenes,
och deiigenom har nu den lilla Anachronismen uppkommit.

Det är slutligen en skyldighet att nämna, att Jephthas bok år
1832, och då utan ifrågavarande tillägg, erhållit andra priset al
Sv. Academien.

Kärleken för do Israelitiska Skaldernos skrifter — den snart
sagdt enda poetiska litteratur, hvars bekantskap Förf. i sin barn-
dom var i tillfälle att göra — ytterligare närd i hans yngliga-år
utaf ett allvarligare studium af Gamla Testamentet, vann slutligen
nog öfvermakt öfver hans sinne, för att liksom tvinga honörn till

w) Den enda porsons namn, som doruti anföres, är Jephlhas; och af donna an-
lcdning har titeln: »Jephthas bok» blifvit vald, i enlighet med Hebreernes
bruk att uppkalla ett arbete efter den dert förekommande hufvndpersonens
namn.
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försöket af denna eftcrbildnlrfg. Det torde anses förlåtligt, att han
sedermera, till vägledning för sig sjelf, underkaslado detta sitt för-
sök en competent Auctoritets omdöme; men den långa tid, sedan dess
förflutit, utan att Jephthas bok blifvit i tryck utgifven, bevisar till.
räckligt, att han ej någonsin inbillat sig, att detta försök skulle
vinna, livad man kallar popularitet. Också skulle — äfven med
förutsättning af all möjlig Författare-fåfänga — ett sådant sjelfbe-
drägeri varit oförlåtligt, då sjelfva det valda ämnet, dess plan och
dess behandling redan från början uteslöt, allt hopp om en sådan
framgång. Ännu mindre sannolikt är, att ett sådant hopp kunnat
hos Förf. uppvakna numera, då andra förhållanden hos honom hun-
nit undantränga gamla och väcka nya intressen. Troligen skulle
derföre Jephthas bok aldrig blifvit. framdragen ur sin gamla gömma,
om ej Förf. tyckt sig dertill uppmanad af en yttre anledning, en
anledning, som för Finska läsare tillräckligt antydes genom denna
Slutanmärknings datum; Helsingfors den femtonde Juli 1840.





siii
i anledning af

den första

Philosophiae Magister-Promotionen
i Helsingfors,

den 21 Juni 1832.





Uen höga acten redan gått förbi,
Och kransen sluts kring ynglingarnes lockar.
En stor, en helig stund för hvarje af dem!
Han hänryckt trädde första gången nu
Till ljusets altar och af vigda händer
Den lager tog, hvari den unga blicken,
Den djerfva, hvilken endast framåt ser,
Ej skådar tecknet af en vunnen seger,
Men af den strid han än vill kämpa ut.

Hans bröst sig höjer till ett tempelhvalf,
Ett heligt, der ett tallöst folk församlas
Af manligt-höga tankar, fromma känslor,
Som glada alla, i det varma sken,
Som lifvets unga vårsol på dem kastar,
Begå sin andaktsfulla trohets-ed
At allt det Sannas och det Godas makter; "

— Men Dikten känner sig till dem en landsman,
En anförvandt och träder fram och ställer
För dem en välkänd bild från flydda tider.
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Det är en hög, en Droltningslik gestalt,
I Classisk drägt, och med en dubbel krans
Af lagrens löf och ekens kring sin panna.
På Hennes majestätiskt ädla drag
Ett stilla svårmod lätt sin skugga sprider.
Hon Auras Gudom är. Sin blick Hon uppslår
Och skådar stum omkring sig i det tempel,
Som nyss åt Sanningen och Lj,uset vigdes.
— Dess grundval på granitehällar stöds,
Dess djerfva döm på stolta kolonnader
I praktfull glans sin vida rundel hvälft;
Och till dess festligt prydda helgedom
Allt, hvad det Finska Fosterlandet äger
Af högt och vördnadsbjudande och skönt,
I dag högtidligt sina ombud sande.

Hon ser de Ädle här, som Thronen nära

Än foga till Dess majestät sin skatt
Af glans och stolta anors ärfda ära;
Den lugna Statsman, som i storm och natt

Sitt roder pröfvad för med fasta händer,
Och Krigarn, hvilken ridderlig och hög
Nyss återvändt ifrån de fjerran stränder,
Der Finlands fana stads till segern flög 1),
Och Hennes kämpe vist, att han af modet
Så litet sviks, som af det säkra lodet;
Den Vise, som på tankens altar vårdar
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Dess offereld med aldrig tröttadt nit;
De Unge, hvilka till dess tempelgårdar
Utaf en helig kärlek drogos hit;
— Ty från de fjell, der sommarns sol bestrålar
Med nattlig glans den vilda forsens fall,
Intill den strand, som sig i Saimen målar,
Intill de skär, som med sitt hemska svall
Det vreda hafvets skumbetäckta bölja
Ej tröttnar att i evig strid beskölja,
Hit sände hvarje strand och hvarje dal
De ädlaste bland sina söners tal —

Och slutligt denna blomsterkrans, som, knuten
Af lifvets och af hjerlats skönsta vår,
Med kindens ros till känslans liljor sluten,
Sin rika rund kring helgedomen slår,
En rund, hvarur en enda blomma bruten
Till himmel byta jorden ren förmår
Och med sin stängel, med sin veka, stöda
Ett hjerta, dignande för lifvets möda.

Och uti tysthet gifmild, hvarje barm
I templet åt de kransade, de unge
En varm, en riklig välgångsönskan skänker,
Och hvarje öga strålar af en fröjd,
Dit ingen smärta blanda får sin galla.
Blott Hon — det fordna templets Skyddsgudinna,
Än minnes med en fåfängt kufvad suck
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De fordna lider, livilka Hon sett fly,
Och livilka ingen saknad återkallar.
Ack, Hennes tempel engång äfven stått
I enkel storhet, äfven del församlat
Så mången gång till någon Ljusets fest
En talrik skara ifrån stad och land;
Och nu — nu står det härjadt: lysta minnen
Från fordna dar, allvarliga och höga
I öde salar bo allena qvar.
Af alla andra ren det öfvergifvits,
Ren alla dess Penater flyktat hit
Och än deraf blott återstår symboliskt
Den vida dubbelport, som låter upp
Uti det nya templet Helgedomen.2

Dock snart mod åter samladt majestät
Hon närmar sig det Heligaste, der
Du unga, lagerkrönta Tempelvakt
Kring Ljusets altar går Din morgon-rund,
Don första runden af den långa väcktcn,
Som femti-årigt trogen löses af.
Men Hon på detta altar lägger ned
Nu de Insignier, som Herrskarinnan
På en af Vetenskapens Throner antydl;
Det Skönas spira, Konstens helga krona,
Din verldsglob, Forskning! och Din fackla, Snille!
Och Tankens svärd och Vetandets tropha_cr,
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Som detta svärd sig i én sekler-gammal,
En ensam strid bland Nordens fjell och snö

Tillkämpat ärofullt af mörkrets makter.
Hon öfverlemnar detta arf åt Dig,
Du Vetenskapens nya borg; förvara,
Förök dess skatt, Du för en efterverld,
En sträng, skall engång göra redovisning.
Dock sjelf Hon än på altartrappan dröjer.
Det sista värfvet hon fulländat nu
Utaf sitt långa kall, och hvad Hon var
Och hvad Hon verkat, klart i dagen framstår.
Välan! förrän Hon slutligt träder af,
Må ho det vill här stiga fram mot Henne
Och fordra räkenskap; Hon är beredd,
Att lemna den och sista gången svara.

Hvem träder upp mot Henne? — Minnet talar,
Och i dess fasta värn Hon tryggad slöts.
Tungt mörkret låg på Fosterjordens dalar,
Blott då och då dess hemska tystnad bröts
Af häfdens ur, som doft igenom dimman
Förkunnade allt ständigt midnatts-timman.

Men Aura föddes; klara strålar bröto
Igenom mörkret med sin gyllne flod,
Och snart de till ett ljushaf sammanflölo,
Och Aura som den sol på fästet stod,
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För hvilken natten föll och skuggan flydde
Och dagen öfver höjd och dälder grydde.

Och sen ej mera, spridd i vild förvirring,
Det Godas kämpe strider blindt, och yr
Sitt svärd mot brödren drar i nattlig irring;
En ordnad kraft dem alla lika styr,
Och nu med dubbelt mod de framåt vandra,
Sitt mål de se och vägen och — hvarandra.

Hvem träder upp mot Henne? — Hvem förglömmer
Bland Finlands Söner, hvad Hon för det gjort,
Och Hennes sträfvan, Hennes verk fördömmer
Och stakar ut, hvad der ej saknas bordt?
Hvem gör det, om ock nu det höjda gruset
Af Hennes tempels fall må skymma ljuset?

Ty säg, livar tände Han det blossets flamma,
Hvarmed Hans tadel väpnat nu Hans arm,
Och höjer Han ej den, den otacksamma,
Mot Dig, Du fulla moderliga barm,
Hvarvid Hans tankes barndom låg — Du amma,
Som närt den outtröttlig, öm och varm?
Med tankens mått Han knappar in Ditt värde,
Och detta mått dock honom Du beskärde.

Hvem träder upp mot Henne? — Hon befalla
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Ej blott af tacksamheten ensam vill,
Men kräfva ut, som Drottning, utaf alla
Den hyllningsgärd, som hörer Henne till;
Och öfverallt Hon äfven skall den skörda,
— Den sekler-gamla Thronen skall man vörda.

Ja! Utpost Du, som ljusets härar ställde
Längst från sitt läger ut i mörkrets trakt,
Med ära stod Du; nar Dig ödet fällde,
Det fann Dig troget skötande Din vakt,
Och Söderns son förundrad än Dig prisar,
Du Sånggudinna högst bland Bältens isar.

Och om ock ren hvar tunga tiga skulle,
Som Auras stöd och Hennes stolthet var,
Och sommarns vindar leka kring den kulle,
Som lärarn till sin fristad korat har;
Så flyger dock hans minne bortom hafven,
Och mäktigt talar ännu sjelfva grafven.
Men ej än alla gått; har Hon ej nära
Två goda vittnen här, två borgesmän, 3

Två vederhäftige för Auras ära,
Som väldigt föra Hennes talan än?
Hur rikt, hur friskt den lager, som de bära,
Fast femti-årig redan, grönskar än!
De Aura hitföljt. — Hell de Gamle tvenne,
Som denna gången ens ej svikit Henne!
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Dock ingen stämma höjs mot Henne opp;
Hon fäller slöjan nu och tyst försvinner.
Och hädanefter, evigt stum och stängd
Inom sin stilla böljas perle-salar,
Hon sluter djupt hvar känsla i sin barm;
Och om uti den lugna sommar-natten

En nejdens son sig tycker höra än
En sagta klagan ur de blåa djupen,
Så är det fläkten, som i löfven susar,
Så är det vågens suck mot Auras strand.

Ja fred med Henne! Fred med hennes Ädle,
Som obemärkte verkat hvar sin tid!
— Den unga tiden är den gamles son,
Och skall han handla stort, skall honom väl gå,
Sin fader äre han, så lyder budet.
De män, som först, för tvenne sekler sen,
I Fosterlandets dalar trädde opp,
Som Sanningens och Vetandets härolder,
En gränslös vildmark sågo för sig blott
Af oröjdt hinder och af dystra mödor;
Och endast i ett mod, som aldrig sviker,
En andakt för det Eviga oeh Höga,
Som trofast allt försakar utom hoppet,
De kunde tryggt sig mäta emot andra.
På jemnadt fält, vid gyllne förebud
Det nya templet sina portar upplät;
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Med större anspråk har det större skuld,
Och skall den gäldas, haste hvar alt bära
Sitt bidrag fram, så ringa eller stort,
En ansträngd kraft, en stadig vilja skänka!
Och J, de valde, som till Lärar-kallet
I dag det invigt med sin första lager,
Begynnen Edert värf! Gån ut! Förkunnen,
Hvarhclsl än ödet må Er ställa, Ljuset
Och Sanningen och Friheten på jorden!
Och Eder varma ifver kyla af
Må ingen af de kulna fläktar kunna,
Som snart Er möta, då J stigen ned
I lifvets dälder från den Solskens-höjd
J nu beträdt; ty denna höjd är Diktens.
Men Diktens är ock Hoppets. Det var Hon
Som bundit Eder krans i dag, och rik,
Och dubbelt rik må denna krans då vara,
Att hvarje blad ej ren der vissnat, när

Som Minnets den kring silfvcrlockar knytes.

Så dragen ut och ingen må försofva
Det stora ögonblick, hvarom Han rår;
Ty ingått har en mäktig tid! — Ej faror,
Ej mödor kufva ljusels stridsmän mer;
De fallnes platser fylla nya skaror;
Upp! Fosterlandets blickar följa Er!
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Ja, hästen Er till ljusets krigarleder;
Der är ert ställe, dit det kallar Eder!

Framåt då för det! Se ikring Er tinning
Dess tecken ju sin helga rundel slår;
Med stora steg — hvart steg en segervinning —

Dess här allt närmare till målet går,
Och hvem ej följer med, med rask besinning,
Snart efter alla, ensam lemnad, står;
Välan, framåt! J kämpar på Er bana,
Framåt! Framåt; och följen ljusels fana!

Anmärkningar:

1 Der Finlands fana stads till segern flög.
Icke blott i det sista kriget, utan äfven under Gustaf II
Adolphs samt Carl den Tiondes och Tolftes tider hafva
Finlands Krigare utmärkt sig söder om Duna.

2 hen vida dubbelport. som låter upp
Uti det nya Templet Helgedomen.

Dörrarne i Abo Universitets Sollennitets-sal bergades undan
branden och begagnas nu för motsvarande rum i Universi-
tets-byggnaden i Helsingfors.

3
— —

— — — Har Hon ej nära
Två goda Vittnen här &c.

Tvenne Jubelmagistrar.
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I iden tvenne Sekler räknar
snart ifrån den höga stund,

Då åt Finlands Sånggudinnor
till elt tempel lades grund.

Sedan dess de tacksamt bjuda
ål de Unge i sin vård

Hoppets lager — Lagrar växa

ock i Hoppets rika gård.
Men till Helgedomen trädde

unga skaror mången gång
Och sin lager at sig brölo,

helsade af Skaldens sång.
Dikten, Hoppets tvillings-broder,

af sin aldrig tömda skatt
Allt hvad herrligast, Han äger,

lofvade dem alla gladl.
Så, förtröstansfullt, do Unge-

följde här uppå hvarann.
o
Aren skredo; första Seklet

längst sitt kretslopp sluta hann,
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Och det andra, inhållsvigtigt,
snart också nu sjunker ner.

J! dess yngste Söner, Hell Er!
Sången äfven helsar Er!

Ungdom! Tidens bästa gåfva,
lifvets varma, rika vår!

Du, som med dess alla blommor
friska i Ditt sköte står;

Vigtiga och underbara!
Du, inunder hvars förlopp

Hvarje frö skall sås och växa,
som till hösten mognar opp.

Du, som, hvar din vinge dröjer,
sprider sällhet och behag,

Elden ger åt flickans öga,

tjusningen åt hennes drag,
Stärker forskarn vid hans lampa,

värma ger åt skaldens röst,
Och för Dina Gudar bjuder

uti striden gladt Ditt bröst!
Ungdom! kan väl Dikten fela,

hvad Han än må lofva Dig,
Då Du nu Hans höjder lemnar,

att beträda lifvets stig!
Frid och lycka, makt och ära,

och utaf en efterverld,
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För hvad stort och skönt Du verkat,
stads en rik och tacksam gärd —

Höga löften, ofta gifna,
Han i dag åt Dig ock ger,

Och — blott rätt Hans spår Du tyder —

Du dem gäldade än ser!

Väl må slägten uppå slägten,
som med samma mål, som Du,

Och med samma fasthet sträfvat,
längesen försvunnit nu,

Må den kullen, hvilken ändtligt
gömt de trötte i sin famn,

I sitt tysta sköte slutit
med dem äfven deras namn;

Men, likt trädet, af hvars krona
vandrarn gifmildt skugga får,

Fast han vet ej hvems är grafven,
hvarpå det planteradt står,

Så det ädla, som de verkat,
växer genom sekler opp,

Och fast roten bor i mörker,
höjs i dagen dock dess topp.

Derför Yngling, kämpa trofast!
Framåt på Din bana drag,

Och ej blekna skall den lager,
hvilken åt Dig knöts i dag.
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Verkligheten den ej rycker
från Dig, om den äkta var;

Hvarför skulle Hon den röfva?
Sjelf Hon sina kronor har,

Och hvarhelst Hon Snillet möter

och dess broder Kraften, glad
Hon åt dem i Diktens kransar

fäster ännu månget blad.
Men Hon ej blott åt den Starke,

Hon den Svage rätt ock ger,
Då en ädel vilja parad

Hon med ödmjukt sinne ser.
Nödgas Hoppets krans hon lösa,

Hon det skonsamt gör och mildt
Och för hvarje blad af lagern,

som Hon sagta från den skiljt,
Dit igen ett eklöf smyger;

och när qvällens timma slår,
Ser den Gamle, rörd och tacksam,

Borgar-kronan i sitt hår.
Snillets Lager, Eklöfskransen —

ärofulla begge två —

En af dem det rena sinnet
kan i lifvet städse nå.

Från den höjd, J nu beträden,
vägarne till dem man ser;
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Derför än en gång J Unge,
Hell Er! Sången helsar Er!

Hög är stunden; vigtig för Er,
vigtig för Er Fosterbygd,

Som med glädje hvarje lager
räknar vuxen i sitt skygd.

Lång är vintern, kulen sommarn,
knapp och nyckfull är Doss vår.

Solens träd J) sig icke sjelfmant
i den hårda jordmon sår,

Ej af ljumma vindar vaggad
fritt dess krona växer opp,

Och ej, som i Södern, sjunger
Näktergalen i dess topp.

Nej hos oss hvart frö man utså,
hvarje planta vård bör ge,

Om dess helga lund man önskar
engång rik och fullväxt se.

Derför också Fosterjorden
samlat till Er Högtid här

Allt, hvad Herrligast och Skönast
som Hon i sitt sköte bär.

Endast Dikten, som dock eljest
rikt begåfvar hvarje fest,
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Och hvars trollstaf mäktar bjuda
dit Olympen sjelf till gäst,

Endast Han till Eder träder
obesmyckad, arm i dag.

Och Hans röst är bruten —> svaga
höja sig Hans harposlag.

Väl Han nu åt Er — ty gifmild
fattigdomen städse var —

Gifver allt, hvad bäst Han äger,
men Han blott en Önskan har;

Och ej ens det offrets ringhet
Han bland rosor dölja hann,

Inga Fordna Minnen väcka,
inga Gudar mana kan,

Inga andra än de Stilla,
uti menskans eget bröst:

Tro och Hopp, som mildt och villigt
lyda ock den Svages röst.

Ty, likt Allt hvad Godt och Ädelt,
sväfva de hvar dödlig när;

Tålige då de förgätas,
hulda den, som dem besvär.

Skåden! Så ju Finlands Gudar,
glömda länge i Sitt hem,

Lätt försonta, åter te sig
då på nytt man söker Dem 3).
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— Hvilka herrliga Gestalter,
och af Sången hvilken skatt,

Som, sa rik och skär,,allt mera
stiger ur en Fornverlds natt!

— Ack! och varen blommar åter;
till den Finska Sångens verld

Nu Dess trogna Pilgrim börjat
uppå nytt sin fromma färd,

Och — hvart steg en upptäckt — kanske
nu just fram i ljuset drar,

Sjelf belönt utaf dess toner,
än en sång, en underbar.

Men hur Phantasien irrar!
—- Ej i dag den lager bryts,

Som af Efterverlden engång
kring den Ädles panna knyts.

Dock — J Sångmön ju förlåten?
Vet hon icke, att ett blad

Till den kransen hvarje af Er
från sin egen gåfve glad?

Ja, hon vet det; vet, att ej blott
den, som sjelf del Stora gör,

Men ock den, Dess värde insett,
verket emot målet för;

Vet, all Ljusets kämpe, hvilken
känner sjelf sin kraft, också
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Sluter gladt sig till de Starke,
som i samma leder stå;

Vet atl städse Han don lösen,
stridens framgång ordnar, minns:

Äg förtjenst Du sjelf, och ära

den hos andra, hvar den finns!
Här — och utan namn och anspråk —

Dagens Sångmö afsked tar;
Högre ord Hon icke känner,

bättre Önskan hon ej har!

Anmärkningai*.

1) Solens träd. Lagern var helgad åt Solen.
2) Detta och det närmast följande åsyftar de nyss till ljuset fram-

hafda Finska Fornsångerne och deras Upptäckare, som inneva-
rande sommar företager en ny forsknings-resa.
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Det första uppvaknandet.
(1819.)

Än ett barn, jag menlöst trodde.
Att på jorden oskuld bodde,
Och att mensklighetens röst

Höjdes än i menskans bröst.

Jag på jorden englar drömde,
Allt i ljuser dager dömde,
Menniskan då för mig stod
Ädel, hjelpsam, fri och god!

Men hvart har nu allt försvunnit?
Intet har jag verkligt funnit
Utaf det, jag drömt. — Min dröm
Flyktat bort liksom en ström.

Hvem slet dig
Oskulds-stilla
Barndomsvilla
Ifrån mig?
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Förfrågan.
(Sommarn 18SO.)

Hvilken okänd låga flammar
Ljungeldslikt uti mitt bröst,
Säg mig, hvarför darrar, stammar

Vällustdöende mitt bröst!

Barmen häfves —

Blodet strömmar —

Anden qväfves —

Dunkla drömmar —

Hvilken ändring hos mig nu —.

Säg mig ljufva aning, du!
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Skaldens kärlek.
(18 31.)

Förstår Du Skaldens kärlek? — der i lågor
Den brinner ren och outsläckelig;
Der, lik en morgonsol i hafvels vågor,
Hans unga känsla, hänryckt speglar sig.

Förstår Du den? O säg!
Bort öfver lifvct går dess ljusa väg!

Förstår Du skaldens kärlek? — der han finner
Lif, evighet förbundna på en grund;
Der gudaflamman, som hos honom brinner,
Med lifvets boja knyts i ett förbund.

Förstår Du den? O säg!
Bort öfver döden går dess ljusa vag!

Förstår Du skaldens kärlek; — när förtjusning
Hans själ omfläktar, lik en eden-vind,
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När vid Ditt bröst, i gudakänslors rusning,
Han trycker helga kyssen på Din kind?

Förstår Du den? O säg!
Till evigheten går dess ljusa väg!
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Vid stranden.
(1 H>£ S.)

Det menskliga lifvet med fröjder och plågor,
Hur liknar det eder, J gycklande vågor—!

Med trots J er hojen
Och skummande dröjen,
Af stormilen förde, en vingad minut —

Se'n slås ni mot stranden,
Förrinnen i sanden,
Och — så är det slut!

— Det menskliga lifvet, med fröjder och plågor,
Hur liknar det eder, J gycklande vågor!
En kastboll, af ödet inslungad i tiden och styrd af begär,
Hur liknar det allt, hvad förgängehgt är I
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Ynglingen.
[(t 8 SS.)

Bland dalens blommor gossens tid
Så tyst och lugnt förflöt;
— Blott ögnablickets fröjd och frid
Hans glada sinne slöt.

Lik stilla källan mellan berg
Från hafvets tummel skild,
Der stranden, skyn och himlens färg
Förskönad ser sin bild.

Men tiden kom, och vid dess röst

Jag styrde ut min färd,
Ur däldens famn med vidgadt bröst,
Och skådar i min verld.

Och barnets slöja fallen är,
Och hög och fri jag står,
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En yngling! — Mod och kampbegär
I alla pulsar slår.

I senan kraft, i benen märg,
I ögat känslans glöd,
Och uppå kinden lifvets färg,
Dess morgonrodnad röd!

Och fjerran dagas för min syn
Den vida banan opp;
Den har ej gräns, nej, öfver skyn
Och stjernan går dess lopp!

Allt — flickans kyss och drufvans saft,
Och spiran af en verld,
Allt tillhör mig, mig vid min kraft
Och vid mitt goda svärd.

Och min är faran, skön och varm,
På dödar der Hon går —

Mitt bröst vid Hennes glada barm,
Hur lätt, hur fritt det slår!

Ja, störtade en verld ock sig
Uti min väg med hot;
Jag tvekar ej, jag stämmer mig
Med lugn och fasthet mot.
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Ty ynglingen, der som han står
I lifvets morgonglans,
Om ögonblickets spira rår,
Och stunden, den är hans!

Och trygg i känslan af mig så
Jag står och fruktar blott
De krafter, som i bröstet slå,
Blott deras öfvermått!

Och om i ödets bok mitt blad
Blott skuggbetecknadt är;
Hvad är det mer — jag störtar glad
Dock framåt, hvart det bär.

Blott friskt min lefnad brusar ut,
I storm det vare se'n!
Lik blixten snart hon vare slut,
Men stark som den och ren!
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Jag minnes Dig.
(1854.)

Jag minnes dig, då första vårskyn seglar
På klarnadt hvalf för vestans flägt;
Jag niinnes dig, då första blomman speglar
I källans våg sin ljusa drägt;
När minns du mig?

Jag minnes dig, då ekens krona susar
Och fågeln slår i blommig lind;
Jag minnes dig, då ängens duk sig krusar
I blomstersvall för sommarns vind;
När minns du mig?

Jag minnes dig, dä första axet glimmar
I höstlig drägt för aftonsoln;
Jag minnes dig, då första stjcrnan simmar
I stilla glans kring dunkla poln;
När minns du mig?
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Jag minnes dig, då vinterns storm från Norden
Med snöig vinge fältet slår;
Jag minnes dig, då öfver bleka jorden
En månglänst natt högtidlig går;
När minns du mig?

Jag minnes dig, då Österns himmel randas,
Då qvalln i slöjan sveper sig;
Jag minnes dig — ack, blott ännu jag andas,
Hvart ögonblick jag minnes dig;
När minns du mig?
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Klockan och hjertat.
(Monolog.)

Nu måste jag åter uppstå från boken,
Att dra upp klockan, der borta på kroken!

— Min olyckskamrat, hur lika är mitt
Oroliga hjertas öde med ditt!
Hit kom du ifrån en fjerran trakt,
Och så kall och så hård, som om man dig gjutit
Af jern, du hade orubbligt beslutit,
Att skydda ditt lugn och vara på vakt.
Men så förståndig du var och klok,
Det kunde ej hjelpa — när stunden var slagen,
Så blef du — du vet ej hur' — uppdragen
Och hade fastnat ändock på en krok!
Ditt lugn och din stillhet nu borta voro,
Ty utan hvila, ty utan rast

Dig jagar din evigt rörliga oro,
Mot okända målet den afltjemt ilar
Och jagar sig sjelf och aldrig hvilar;
Min olyckskamrat, hur' lika är milt
Oroliga hjertas öde med ditt!
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Dröm och Verklighet.

Det var natt — Vid lampans skimmer,
Djupt försänkt i mina drömmar,
Satt jag länge. — Phantasien
Förde mig på sina snabba,
Starka, aldrig-trölta vingar
Bort allt längre, och allt ständigt
Mera djcrf och skön blef flygtcii;
Tills jag nådde så do glada,
Bortom tider, bortom rymder
Hän belägna evigt gröna,
Bika stränderne af hennes
Himmelskt sköna blomstcr-ö,
Uti midten af hvars rundel,
Mellan myrten-skogars kullar,
Mellan blåa sund och vikar,
Hennes gyllne slott sig höjde,
Blixtrande mot dagens glans.
— Och jag stod, förtrolig redan
Med den prakten, som mig omgaf,
Der, uti den stolta salen,
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Hvilken majestätiskt hvälfde
Öfver höga pelar-skogar,
Middags-himmeln lik, sin döm.
Och Hon höll för mig sin spegel:
Leende och straxt förvandlad
Stod jag i den blanka, gyllne
Biddar-rustningen för henne,
— Bildskön, re'n en pröfvad Hjelte.
Och stridshandsken, som låg kastad
Invid foten utaf thronen,
Glad och segerviss jag upplog.

Fåfängt trollkarin sig beväpnat
Med en afgrunds alla fasor;
Hvarje svek blef utan verkan,
Och förlorad hvarje svartkonst,
Mot det goda svärdets styrka,
Och mot kraftens lugna mod.
— Snart med skrän och klagan buro
Honom, stupad, bort hans andar.
Nu förtrollningen var upplöst
Och Prinsessan trädde in —

Ack! och det var hon, den hulda,
Som jag sökt igenom faror,
Genom äfventyr och dödar,
Dubbelt dyrbar nu för mig,
l)å, med tacksamhetens tårar
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I den kärloksvarma blicken,
Börd hon sjönk intill mitt ömma,
Tjusta, sällhets-fyllda bröst.
O! mot dessa känslors himmel
Hvad var folkets glada jubel,
Hvad var maktens glans och kronans,
Som de räddade mig bjödo!
Och dock deras varma hyllning,
Deras kärlek, deras böner
Djupt mig rörde; och högtidligt
Gjorde jag min ed, att blifva
Landets Fader och för alla
Jordens Konungar ett mönster!

Och då slocknar plötsligt lampan —

Drömmen flyktar — Verkligheten
I den vidrigaste skepnad, -

Afskyvärd, en skrynklig käring,
Markalts-lik och halt och skefögd,
Lappig, med sin nyckelknippa,
Nalkas mig och med de långa,
Magra armar till sitt sköte
Vill hon kärligt sluta mig. —

Fåfängt vill jag fly, förfärad,
Kan det ej, och re'n hon når mig,
Då, med fasans högsta ångest
I min blick och röst, jag ropar:
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"Vill då ingen Gud mig rädda
Från den grymma Verkligheten,
Hvilken. åsyn re'n mig mördar?"
— Och då ljusnar det i natten,
Och det leda troll försvinnner,
Och i hennes ställe ser jag
Majestätisk en Gudinna,
Skön och lugn och hög, som Juno,
På en thron utaf granit.
Gyllne diademet strålar
Öfver hennes stränga panna,
Och en koppar-spira hvilar,
Tung i hennes hand, men nere
Invid hennes fötter ligger
Ymnighetens fyllda horn.
Och hon höjer sig och talar
Med högtidligt allvar till mig:
«Ingen Gud behöfver rädda
Dig ur Verklighetens armar!
— Du, som här tog Phantasiens
Usla gyckelbild för henne!
Vet, att jag är Verkligheten.
Tvenne Döttrar har Kronion,
Mellan livilka han sitt välde
Delt i tvenne lika lotter;
Valet mellan dessa begge
Gaf han åt min äldre syster,
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Phantasien, och hon lättsint
Valde drömmens land och horrskar,
Glad och flyktig, der på thronen,
Byggd af lätta morgon-skyar.
Mitt blef verklighetens rike,
Skildt från hennes genom vida,
Genom strängt uppdragna gränser.
— Gcrna må du dåre svärma

Uti Phantasiens länder,
— Verkligheten lätt Dig umbär —

Men förgät ej blott ett vilkor:
Fordra ej af Verkligheten,
Hvad som Drömmen lofvar Dig!"
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Morgonhclsning.

Hör, hur lyft på lätta vingar
Lärkan redan hänryckt klingar
Vår'ns och kärlekens behag,
Hör, från molnfri himmel nedcr
Sångarinnan ömt dig beder:
Vakna, vakna, det är dag!

Bc'n för morgonsolens strålar
Lund och dal och kulle prålar;
Klädd i daggens silfverskrud,
Hvarje ros ur sömnen vaknar,
Och blott dig ibland dem saknar
Dagens unga, varma Gud.

Skynda då! o, hvarför dröja?
Svep dig lätt uti din slöja,
Och vi lifvet njuta må!
Snart vår morgon är förfluten,
Och den fröjd, ej nu blir njuten,
Aldrig sen vi återfå.
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Enslingen.
(Till Docl. Jacob Bonsdorff på Jacobsdagen 1823*).

Såg Du fågeln ensam ila,
Jagad ifrån fodrens bo
Utaf hösten, alldrig hvila,
Flykta utan lugn och ro?

Fåfängt bjuder lugna dalen
Honom på sin glada fest,
Öppnar fåfängt gröna salen
För den sorgsna, vilsna gäst.

Trött af färden, skild han sitter,
Q valet, stum, innom sig bär;
Hör de andras glada qvitter,
Minns, att han en främling är._ O

Ser, hur med ett drucket öga
Dufvan smyger till sin vän —

(* I anledning af elt stycke, som Han skref till författaren samma dag.
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Härdar det ej ut, bland höga
Molnen seglar bort igen.

Och han Icmnar kända stranden,
Hemmet än ett afsked ger,
Styr sin färd mot himlaranden,
Bads och hoppas intet mer!

Lugn han går mot sina öden,
Mot det land, lians längtan sett;
Är det sällhet? är det döden?
— Båda kanske äro ett!

Jagad så från höga norden
Utaf ödets stormvind, går
Jag en främling uppå jorden,
Lugn och hvila aldrig når.

En ändock jag vet, som sträcker
Mot mig ömt sin hulda barm,
Hon är borta — Henne räcker
Aldrig mer min öppna arm I

Blott när vreda vågor jaga
Skummande till kylig nord,
Blott när molnets härar draga
Dit högt öfver haf och jord -
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När en storm bevingad ilar
Dit — mitt hjertas suck hon får!
Jag det vet — den starke hvilar
Ej förrän han polen nårl

Ack! när med dess flägtar blanda
Jag min tysta helsning får,
Varmare o! då dess anda
Torkar hennes stilla tår.

Men den andra — ner i mullen
Sofver han, så djupt och tungt,
Trött han under gröna kullen
Slumrar stilla, ljuft och lugnt!

Månen vexlar, solen skiner,
Våren vaknar, qvällen dör,
Fläkten susar, stormen hviner,
Intet han dock mera hör! —

Och den suck, ur barmen tränger,
Ej hans tysta läger når —

Girigt döden vägen stänger
Slukar lifvets varma tår!

Jag skall ock ej hvilan störa,
Blott, när vägen nått sitt slut,
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Sakta då vid bädden röra,
Vidga henne litet ut!

Jorden har i hvarje hydda
Bum ju för ett lyckligt par,
Skulle samma graf ej skydda
Fredligt då en son och Far?

— Men då lifvets qväll du njuter,
Kraftig än som nordens höst,
Maka, barn i famnen sluter,
Saknar ingen vid ditt bröst.

Då ett barnbarn till dig flyger,
Hänger gladt sig vid din arm —

Ser du ej den suck, som smyger
Sakta ur min qvalda barm!

Dock jag härdas — känner sorgen,
Känner henne ren så väl!
Ingen suck, (mitt lif i borgen,
Briste det!) skall fly min själ —

Tag min kärlek! — ej jag klagar,
Om du vägrar din åt mig.
Ödet, som min lcfnad jagar,
Böfvade den dock åt sig!
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Den rätte Amor.
(18 34.)

"Släpp en husvill in, som beder,
"

— Jag är Amor! Stormen breder,
"Sina svarta vingar ut.

"Hör, hur sjelfva träden falla,
"Och i skurar, vilda, kalla
"Begnet störtar ner. Till slut
"Sjelfva facklan för dem slocknar —

"Ack jag fryser — mörkret tjocknar —

"Bädda mig, din vän, o hör! —

"Släpp mig in — Jag gör ej illa —

"Värmer mig så tyst och stilla
"Vid din härd — jag eljest dör!"

Värm dig vid din facklas laga!
Du har vapen — pil och båga,
Fröjda dig åt deras klang.
Om du med din pil ej bryter
Hvarje motstånd — fåfängt skryter
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Du, alt Dundrarn den betvang!
Bryt dig in! — — Ila! nu vi veta,
Att du ej är Amor. — Reta
Ej mot dig den höge Gud!
— Honom intet motstånd binder,
Och förskräckt flyr hvarje hinder
Be'n för blotta kogrets ljud!
O! den Amor, som vi dyrka
— Hon och jag — hans gudastyrka
Ingen veklig klagan tal!
Himmelshögt, mot stormen svingad,
Flammar facklan, och bevingad
Pilen träffar djupt sitt mål!
— Vinterstormen, bäst den ilar,
Nås i flygten af hans pilar,
Hejdas, stannar, suckar, bryts.
Är du Amor, kölden tändes
Af den eld, som af dig sändes
— Regnet sjelf i flammor byts!
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Grafskrift öfver ett par Tofflor*).

Stadna vandrare! Hvart vill du ila?
Är du vis, du ingen brådska har;
Långt du dock ej hinnor, måste hvila
Snart, som här vi ålderstigna par.

Här är målet — hvarför hasta, lika?
Hit din oro dig dock hastigt bär.
Alla dina gyllne drömmar svika;
Intet utom villan verkligt ar.

Kunskap, kärlek, lycka, dygd och ära,
Deras börda har oss endast — tryckt;
Lycklig den, som dem ej maslc bära!
Grafven blott från deras last oss ryckt.

När Professorn frän kathedern lärde
Om odödlighet, han stödde sig

*) Voro ursprungligen ett par skor och buros af Th. D:r och
Prof. B. vid stora högtidliga tillfällen.
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På oss — nu vi känna lärans värda —

Vår odödlighet vi skänke dig!

Se, i den festonbeprydda salen
Föll mot oss en nådig furste-nick,
Och från nödens koja ned i dalen
Mötte oss en blyg, men tacksam blick.

Vi vår gång till talarstolen höjde,
Till monarkens marmorprydda slott —

Men i stoftet dock vi voro böjde;
Slafveri, betryck var stöds vår lott!

Tro ej kärleken! — Vi från hvarandra
Aldrig sletos; styrda af en själ,
Skilda knappt ett steg man såg oss vandra
Följande hvarann i hamn och häl.

Man oss skapta för hvarandra trodde
Och ett mera lyckligt par ej fann;
Ingen kärlek i vår barm dock bodde,
Våra bröst ej klappat för hvarann,

Vi oss i en glad familjkrets rörde:
Förr en talrik slägt har hastat sig
Mot oss, blott ett ljud den af oss hörde;
Och hvem böjer hit nu mer sin stig?
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Så är allt på jorden blott en villa,
Allt i skenets lätta narrdrägt går.
Först då du i grafven hvilar stilla,
Verkligt har du, hvad då återstår.

Så oss tryckte lifvets tunga börda,
Så vår vandring genom åren var;
Tills af vägens längd och törnen störda,
Ingen kraft hos oss vi funno qvar;

Tills en dag vi emot gammal vana
Mer ej sågos i vår gömda vrå;
Ty då ren uttrampad var vår bana,
Här från färden hvilade vi då!

Fremling, vid vår grafskrift här du dröje;
Den en gåta, såsom lifvet, är,
Ämne för en tår och för ett löje,
Och den allt och intet innebär.

Men om öden Dig till griften föra,
Till hvars stöd vår möda helgad var,
Du en hviskning skall ur kullen höra:
Se, här hvilar trött ditt toffelparl

Vi väl skulle än dig tjena vilja —

ödet dock den sällhet ej oss ger;
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Nu då det och grafven sjelf oss skilja,
Gråt, men stör vår hvila icke mer.

Du var redan i oss liksom gjuten,
Vi oss smögo till dig lent och ömt;
Nu i andra tofflors sköte sluten
Du vårt minne säkert snart har glömt.

Dock vi kände så din svaga sida,
Rörde ej vid några sjuka sår,
När de nu af andras hårdhet lida,
Kom då hit beklämd och gjut en tår!

Närd utaf vår aska hvarje sommar
Från vår graf en blomma reser sig;
När du kommer — när den lilla blommar,
Hon vårt afsked doftar än åt Dig;
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Till Professor Hällström.
(På Österbottniska Nationens vagnar 1826.)

Du minns väl det landet vid polen
Bland skummande forsar och skogiga fjäll;
Der vintern ej skådas af solen,
Men midsommardagen ej har någon qväll;
Det land, som så heligt, så kärt för oss är;
Ty Fädernas grafvar och boning det bär,
Du minns väl det landet, O! Fader,
Ty också din vagga, ditt hem är ju der?

Dän kommo vi högt ifrån norden,
Och snart vi begynne nu åter vår färd
Dit hädan till fädernejorden,
Der redan oss väntar en älskande verld;
Men förrän vi skiljas ifrån denna strand,
Vår känsla dock engång här bryter sitt band;
Vi, nordlandets söner, O! Fader,
Vi svärje dig kärlek med hjerta och hand.
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Vi svärje 1 — Och sedan sig sluter
Vårt bröst, det må låga, men blicken blir kall;
Ty vek är den barm, hvilken gjuter
Jemt sorgen och glädjen i suckarnes svall.
En känsla ej finns, som ej ryms i en tår,
Och den eld, som flammar i djupet och slår,
Blott den äger värma, O Fader!
Och endast med lifvet dess låga förgår!

Ty om också en gång med våren
Vi fara, men komma ej åter, som den.
Och slutligt vi fjettras af åren,
Och hjertat sig hopdrar och minnes blott än;
När allt, som var kärt, redan lemnat oss då,
Och ungdomens bilder för själen blott gå;
Du milde, du älskande Fader
Förklarad än skall för den åldrige stå!
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Till Fröken ***

Hvad som af andra sagdt, en småsak vore, ett lappri,
På Er tunga är straxt, uddig och skarp, en malice.

o
Dock Ni ej rar derför, i sanning. — At allt hvad Ni

yttrar
Re'n Ert ansigte ger formen af ett Epigram —

Munnen, den rörlige, är Hexametern, hakan derunder
Som Pentameter står, benig och kantig och hvass.
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Reflexion.
188».

Ser du Ekorn, lätt i hågen,
Sorglöst, der han drifs på vågen,
Leka på sitt lilla flarn?
— Goda, glada menskobarn,
Ack, hur liknar han ej dig I
Huru många sorger drömmas
Af dig bort — hur' många glömmas
På din korta lefnadsstig!
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Musiken.
(Med ett häfte Noter.)

Lik stilla qvällen, då den sjunker neder
Och öfver jordens oro, larm och strid
Och sorg och qval sin slöja sakta breder
Och bådar henne högre verldars frid;

Så sänkte jag ifrån de ljusa kinden
Mig vänligt till min fångne broder här,
— Ett tröstens budskap till den fångna anden,
Som smidd vid natt och grus sin boja bär.

Han såg mig, och min åsyn hastigt väckte
Hvart dunkelt minne, slumradt i hans håg;
Och famnen han med namnlös känsla sträckte
Mot fordna vännen, som för sig han såg.

Magnetiskt af hans djupa längtan dragen,
Jag ofrivilligt till hans hjerta föll;
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Och nu oskärat! af hans kyss mig, slagen
1 dunkla Qettrar, sloftet ock behöll.

Derför, som han, jag har alltjemnt nu smäktar
Tillbaka trånande till ljusets hem;
Ej stoftets son de bojor lösa mäktar,
Ej anar engeln sluten inom dem.

Men brinner hos dig känslans milda låga
— Den varma fläkten från mitt fosterland —

O träd då fram! Tryggt må din hand då våga
Att lossa anden från de tunga band.

Seraphiskt då från jorden jag mig svingar
Och börjar glad min sköna himmelsfärd,
Och lyftad på Musikens svanevingar
Ser tjust din själ en skymt af edens verld.
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I Miss L—s Minnesbok.
1837.

Fåfängt sökte under högtidsglansen
Du mig, der jag gick i lagerkransen,
Fåfängt — skuggan blott finns här!
Men när du med svalda segel länder
Till ditt sköna hemlands höga stränder,
Sök mig, goda Flicka, der!

Ty hvad fängelse mig än må sluta,
Hvilken boja ödet må mig gjuta,
Fri från alla jordens band,
Du likväl min ande stads skall finna
Der, som dessa tankar varmast brinna
Frihet, Ljus och Fosterland!
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Förhoppningarne.

Jag hoppades, att hvarje lön
Ej skulle åt min ömhet nekas,
Och att utaf min stumma bön
Hon skulle slutligt dock bevekas;
— Jag fåfängt hoppats; detta hopp
Ej någonsin det fylldes opp.

Jag hoppades — och städse jag
Min sällhet tyckte mig så nära,
Och gäckad stads' jag nästa dag
Dock trodde mig till målet bära.
— Jag fåfängt hoppats; delta hopp,
Ej någonsin det fylldes opp.

Nu hoppas jag ej hoppas mer
Och stark mig i mitt öde finna:
Men ack! Hon åter mot mig ler,
Och styrka och beslut försvinna.
— Jag fåfängt hoppats; detta hopp,
Ej engång detta fylldes opp.



124

Min Önskan.

Att obemärkt dig vara när,

Att blott dig skåda få,
Min hela, enda önskan är;
Hvi frågar jemt du då:
Hvad jag väl hoppas? hvad jag vill?
— Låts, att jag ej är till!

So, solen i sitt milda ljus
Ej ju den blomma spor,
Som i den låga dalens grus
Förutan henne dör:
Hvi den mot hennes strålars lopp
Sitt öga höjer opp.
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Den obekanta känslan.

Känsla, som så längesedan
Föddes i min barm och der,
Närd så länge, länge redan
Ensam herrskarinna ar;

Du som trädt i detta hjerta
Under tusen former opp,
Än som sällhet, än som smärta,
Än som minne, än som hopp,

Och med evigt rörlig flamma
Vexlat så i hvar minut,
Evigt olik, evigt samma
Likafullt dock är till slut,

Ack! hur kunde jag ej veta,
Hvad så klart jag finner nu,
Hvad du, känsla, måste heta,
Att, o Kärlek! det var du.
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Förändringen.

Ack! hur var min dag ej öde,
Och min känsla kall och arm,
Alla färger lågo döde
Under drifvan i min barm.

Men du, hulda, kom och spåren
Re'n af natt och vinter flytt,
Och i hjertat blommar våren,
Varm och rosig, opp på nytt.

Fri är åter Sångens källa,
Skänk då den en blick, en mild!
Ser du, tätt dess vågor välla,
Se, de spegla hvar — din bild.
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Skilsmessan.

"Hopplös blefve ju vår låga.
"Må vi skiljas; sällan må
"Sen hvarann vi skåda våga!"
Älskade! du bjuder så;

Jag vill lyda,
Men dock tyda

Bör, att faran större är

Då, än om jag blir dig när.

Skild ifrån dig, dikten målar
Städse magiskt mig din bild,
Och i glansen af dess strålar
Står du för mig ljuf och mild,

Och den flamma,
Hvarom stamma

Knappt jag vågar inför dig,
Djerft i sången yppar sig.

Och sig aldrig kallt förskjuten
Ser din vän uti sin dröm;
Troget till hans hjerta sluten
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Stads du älskande och öm,
Är i under-
sköna stunder.

Ack! Du vet ej, hur du nyss
Varmt mig återgaf min kyss!

Och så lifligt fram i dagen
Slår min dröm, att, när hon flytt,
Jag ej skiljer mer bedragen,
Då jag slutligen på nytt

Får dig skåda,
Eder båda;

Och utaf dig fordrar se'n
Hvad, som dröm, du skänkt mig re'n!
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Tillegnan till * * *

Du, hulda! lyssna vänligt till de slag,
De första, blyga, darrande och svaga,
Dem med en ovan hand men hänryckt jag
Pa skaldens harpa mig fördristat taga!

Ack! hvarje ton, som uti dem blir röjd,
Den klingat har ur djupet af mitt hjerla;
Väl svagt besjöngs af dem min lefnads fröjd,
Men svagare ännu min lefnads smärta!

Som källans våg mot hafvet styr sit lopp,
Som unga svanen söker vikens stränder,
Som ljuset älskas utaf blommans knopp,
Hvars slutna blick sig re'n emot det vänder;

Så jag ock sångens Gudom dyrkat har,
Sen känslans första gryning i mitt sinne;
Min första kärlek, den till henne var,
Och fäst vid den är hvarje barndoms minne.
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Dess helgedom drog mina steg till sig,
Ej lagerns skugga i dess stolta hinder,
O! hvilket trollbehag ännu för mig
De ha, min tysta vandrings flydda stunder!

En välkänd vaggsång ju i lifvets höst
Oss skakar än med ljuf, omätlig smärta;
Och jag, — jag ofta med min lyras röst

Till hvila vaggade mitt trötta hjerta.

Kanske jag träder för dig än en gång,
Då ej min hand mer rädd vid strängen bäfvar,
Då lugnt från vigda läppar höjs min sång,
Och ej, som nu, min stämma bruten sväfvar.

Dock nej, — nej snart i stormen dör min röst,

Och harpan från mitt matta sköte skrider,
Och pressadt, likt Laokoons, mitt bröst
Snart mer ej klagar, utan endast lider.

Ja, undra ej, om ej min sång dig ter

Den glada yngling, som så val du kände
Om lifvets lust, som ur mitt öga ler,
Sin eld i själens helgedom ej tände.

Ack! fåfängt gör jag efter glädjen jagt,
Och tvingar den att i mitt löje stanna;



131

Den dröjer väl — som ljusets gyllne prakt
En vingad stund på qvällens dunkla panna;

Men aldrig mer dess stråle, varm och ron,
I djupet af mitt inres natt sig gjuter.
Så leker vågen väl i solens sken,
Men inom sig en afgrund dock han sluter.

Dock — jag ej sörjer tiden, som förflöt;
Mitt ödes lotter gerna vare fällda —

Jag är en man! och allt, hvad stunden bröt,
Med lifvets lycka vill jag kungligt gälda.

Och re'n de stränga makter blidka sig,
Då intet offer mer åt dem jag äger;
Jag redan gaf dem allt — allt, äfven dig,
Och nu farväl för detta lif dig säger.

Men då jag löst min skuld och skuggan flytt,
Som lifvet tungt uppå min själ nu kastar,
Och sig min ande, glad och ren på nytt,
Befriad hän ifrån sin boja hastar,

Då skall jag glömma fröjd och sorg och hopp
Och dessa minnen, som min själ nu skaka,
Och blott min kärlek tar jag med mig opp,
Och till vårt ursprung hasta vi tillbaka:
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Och, med min himmel blott i den, jag så
Med blicken mot den rymd i väntan dröjer
Der jag engång skall engeln skåda få,
Som från din hydda ljusa vingen höjer.

Och när du kommer slutligt, och du ser
En salig ande sväfva till ditt möte,
Da älskade! då flyr du icke mer
Och sjunker sakta till hans broders-sköte I
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Till min första kärlek.

Dig, O himmelons son! mäktiga gudom, dig,
Till hvars altar jag först burit min andakts-gärd

I min vaknade känslas
Skära, nyvigda helgedom,

Dig jag i dess ruin, dyster och härjad ren
Af passionernas brand, tänder mitt offer än;

Första, lågande kärlek!
Dig jag helgar ännu min sång.

Hvarje leende syn, hvilken med himmelsk glans
Tjusat ynglingens själ, dör i ett fjorran nu —

Och af aftonens skuggor
Tyst i dimma och natt begrafs,

Du blott lika, som då glorian ännu af
Lifvets gryende sol hvilade på min verld,

Du blott lika förklarad
Strålar än mot min druckna blick.
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Och du älskade! Du, som jag ej nån'sin slöt
Till min klappande barm, du, på hvars rosenkind

Jag ej nånsin en enda
Sällhetsbäfyande kyss har tryckt;

Du, för hvilken jag ej röjde min känslas brand,
Ej med stammande bön, ej med en vingad suck,

Ej med blickarnes stumma,
Alltförkunnande andespråk,

Hell dig! — Vare din väg blomsterbeströdd och säll!
Här på jorden jag ej äger en rätt till dig;

— Intet öde har gäckat,
Intet hopp har besvikit mig.

Ej min kärlek du kännt, säll i en annans famn,
Ej du anar, att stads hög och orubbligt fast

Än dess heliga vårdeld
Lyser natten uti min själ.

Och ju mera af moln himmelen höljs, ju mer
Lifvets växande storm skakar min jullo har,

Långt från barndomens gröna,
Lugna, leende blomsterstrand,

Desto klarare ock strålar dess milda sken,
Vänligt vinkande mig bort till ett annat land.
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Desto närmare träder
För mitt öga dess rena glans.

Tills den engel, som bäst läker en krossad barm,
Mig besöker en gång, släckande facklan stum,

Och jag känner min första
Kärleks bild i hans drag igen;

Och så skådande dem, begge försmultna ren
Till ett väsen, med fröjd sjunker uti hans famn

Och till himlarnes sällhet
Vigs af begges förenta kyss.
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Lifvets Bilder.

I går en ros i doft och glans
Jag såg bland fjäriars lek och dans;
I dag dess fägring af stormen föröddes,
Och vissnade bladen i lunden förströddes;
O, men'ska! tänkte jag, hur är

Ditt lif ej likt den rosen der!

En mäktig våg, med skummig man,
På hafvet bröt sig stark en ban,
Men snart jag såg den förkrossas mot stranden
Och döende stänka sin fradga på sanden;
— O, men'ska! tänkte jag", hur är

Dit lif ej likt den vågen der!

Ett moln af guld och purpur sam
Här nyss på fram,
Och nu vid fästet i gråt det förrinner
Och stilla i fjorden begrafs och försvinner;
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— O, men'ska! tänkte jag, hur är

Ditt lif ej likt det molnet der!

Så i ett moln, en ros, en våg
Jag lifvets trogna bilder såg,
Och trött den sväfvande blicken jag sänkte,
Och vände mig bort med en suck; jag tänkte:
O menniskolif, hur likt du är

Allt vanskligt och förgängligt här!
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Barndoms Landet.

Minns du det sköna landet än,
Du stilla, ljufva barndoms-vän!
Det landet med den rika våren,
Som skymmes af de flydda åren?

Hur glad dess himmel var, hur mild
I källans våg hur ren dess bild!
Så vänligt himlen här ej blickar,
Så hjertligt ej ur böljan nickar.

Minns du vår dal ännu? Hur skönt
Den var af höjd och lunder krönt!
— Ack! dal och vår och dagens flamma,
De äro icke mer de samma.

En engel der förtroligt såg
Ur hvarje blomma, hvarje våg;
Ty, lik en brud vid älskarns möte,
Låg himlen der i jordens sköte.
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Och blida andar uppå vakt
Kringstodo tätt den ljusa trakt,
Att hålla oron, sorgen, flärden
Långt bort från rena barndoms-verlden.

O, minns du denna sköna tid,
Dess oskuld och dess helga frid?
Välan! så kom, och med hvarandra
Dit till vårt fordna hem vi vandra.

Hvar finns det dock? Pä jorden här,
Den mörka, låga, det ej är;
Blott qvällen än i milda strålar
Ibland dess bild på molnen målar.

Ack! skingrad är för lifvets flägt
Ifrån vårt eden vårens drägt,
Vi sjelfve från dess sköte stöttes,
Och blott af öknar sedan möttes.

Dess ljusa englar flyktat hän
Till drömmens land, och endast dän
De skymta fram för våra sinnen,
Som stilla, månskensbleka minnen.

Förslår du deras hviskning än?
Allt svagare förnimmes den
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Och skall, då längre ned vi hinna
I årens dälder, sist försvinna.

Och först då jordens natt blir slut,
Och lifvets lampa slocknar ut,
Och grafvens morgon-gryning dagas,
Vi än engång af dem ledsagas.

Och hinne då vid deras hand
Igen vårt flydda barndoms-land
Och möte på dess blomsterhöjder
Vår oskuld åter och dess fröjder.

Låt oss då modigt framåt gå;
Snart vägens slut vi skola nå.
Ja, hastom oss — vid himlaranden
Do skymta ren, de sköna landen!
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På Eangasala Ås.
Till * * *

Här, hvar du nu står med de dina,
Omgjuten af aftonens flod,
Här Eriks Gemål, Catharina,
På höjden af åsen ock stod.

Här stod hon allena och följde
Och följde den sol med sin blick,
Som henne med purpur omhöljde,
Då qvällen till möte den gick.

Så såg hon den falla och falla —

Och slockna omsider och dö,
Och slutligen vågorna kalla
Begrafva den djupt i sin sjö.

I gråt hennes öga sig dränkte,
— Ditt öga, det tåras också —

Du såg på den sol, som sig sänkte,
Det smärtar att se deruppå.
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Det smärtar att följa dess flamma,
Med blicken så fäst vid dess lopp,
Det smärtar än mer, om densamma
Gått ned, för att aldrig gå opp.
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Hennes Kärlek.

Nej! jag den ren förlorat har
Och mer ej återfår,

Och minnet har jag endast qvai%

Och endast saknans tår.

Med sommarns blommor slog den ut

Och var då öm och ren.
Nyss deras tid har blifvit slut;

•— Dess var det längesen.

Hur trognare dock blomman var;
— Af söderns ljumma fläkt,

Af solens ljus i vårens dar
Hon blef till lifvet väckt.

Och först när nordan-stormen röt.
Och solen hädan drog,

Den lilla blomman ögat slöt
Och vissnade och dog.
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Så hennes kärlek väcktes ju
Och närdes vid min barm,

Hvars första låga allt ännu
Är lika ren och varm.

Men hennes kärlek sjönk ändå;
Och fritt min stilla tår,

Lik höstens dagg, nu falla må,
Den lif ej återfår.

När vintern flyktar, slraxt igen
Sig öppnar blommans knopp,

Men hennes kärlek — endast den
Ej mera vaknar opp.

Och när till fjerran ort jag drar,
Och der engång blir vår,

Då har jag endast minnet qvar
Och endast saknans tår.
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Likhet.

När solen vände till södern om,
Då flydde sommarn, och vintern kom,
Och jorden kläddes i svepnings drägt,
Och våg och blomma af snön blef täckt.
Men solen åter på himlen log,
Och våren åter till jorden drog,
Och drifvan vek, och densamma våg,
Densamma blomma derunder låg!

Du ack! mig glömde, och innan kort
Min kärlek tynade gäckad bort;
En blick dock åter af dig, en varm,
Försmälte isen uti min barm;
Och samma kärlek der lefdo än,
Och högt den flammade upp igen.
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Afsked.

Ljuf var drömmen, kort dess villa;
Sällhet ej på jorden finns.
Hjertat vaknat och nu stilla
Blott sin flydda himmel minns.

Väl jag ej en tår kan dölja —

Snart förtorkar dock en tår —

Nu farväl; min väg du följa
Ej, o flicka! kan, ej får.

Lifvet för ditt rena sinne
öppnar än sin rosengård,
Vänligt skymte der mitt minne
Som en mörk, men blomhöljd vård.
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Hemmets gräns.

Från den högsta nord till södra verlden
Hän en Pilgrim drar;

Fjerran målet är, och långsam färden,
Som han för sig har.

Främling, hvart den bär, han stum och sluten
Snart i hvimlet står,

Snart af alla oförstådd, förskjuten
Fram sin väg han går.

Här är gränsen; här den sista handen
Trofast honom räcks.

— Är det icke så? Till denna stranden
Ju hans hemland sträcks?

Här han fann än samma öppna sinnen,
Som bland Saimens skär;

Här de glada, här de sorgsna minnen,
Och det hopp som der;
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Här de fäders ätt, vid hvilkas sida,
Knä vid knäet stödt,

Förr hans fäder, dragne ut att strida,
Segrat eller blödt.

Här en dag igen ej söderns lager,
Ej dess vårars prakt

Skall den längtan kufva, honom drager
Till hans barndoms trakt.

Här åt trötte vandrarn första handen
Trofast åter räcks;

Här han finner åter, att till stranden
Hit hans hemland sträcks.
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Till en Fågel.

Re'n vimplarne höjas af vinden,
Re'n seglet är hissadt och drar,
Och så snabbt som på kullarne lunden
Vårt skepp öfver böljorna far.

Du lemnar ej tacklet och tågen!
— Vill du dela vår ödsliga väg
På den vida, den skummande vågen,
Du vingade sångare, säg?

Säg, känner du också din våda?
Ej vi vända tillbaka igen,
Och du sedan ej nånsin får skåda
Din lund och din lemnade vän.

Af ödets och sorgernas bölja
Jag slites frän maka och hem";
Men du, hvarföre skulle du följa
Med oss öfvergifvande dem?
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Du aldrig af stormarne hinnes
I din lugna, din leende dal,
Och vägen till den ju ej finnes
Af lifvets bekymmer och qval.

Nej, flyg till din sörjande maka
Och flyg till ditt bo och de små —

Ack, hur gerna jag flöge tillbaka
Med dig till de mina också.
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Till en Källa.

Farväl, farväl!
Du Källa, som lekte
Så lycklig här nyss —

Än tufvorna smekte
Och stal deras kyss,
Än flydde och trädde
På ängen i dans,
Der qvällen dig klädde
I skimrande glans.

Farväl, farväl!

Ack! mer du ej väller
Med jollrande håg,
Och sorgsen sig fäller
Din suckande våg;
Ty leken är lyktad,
Och glädjens minut,
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Och solen är flyktad,
Och sommaren slut.

Och skummande svalla
Nu fjordar och sund,
Och blommorna falla
Och dö i sin lund;
Och bleknad är dalen,
Och redan sitt tält
Den lummiga alen
Har sörjande fällt.

Ej mer i dess krona
Nu sangarne slå,
Der drifvan skall throna,
Der stormen skall ga;
För dig nu blott klagar
En flyktande and
Om kortnade dagar,
Om kyliga land.

Och allt blir så öde
Så hemskt och så skumt,
Och som hos de döde
I grafven så stumt;
Och äfven, du lilla,
Du tröttnar till slut
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Och lägger dig stilla
Och hvilar dig ut.

Och vintern skall hölja
— Att väcka dig rädd —

Så sagta din bölja
I drifvornas bädd;
Och natten du glömmer
Och stormen, som far.
Och sluml-ar och drömmer
Om skönare dar.

O, kunde jag somna
Från oro och strid,
Som du, och få domna
Till skönare tid;
Ty äfven min sommar,
Min glädje har flytt,
Och aldrig den blommar
Som din uppå nytt.

När vårvinden rullar
Bort slöjan af snö

Från grönskande kullar,
Och dimmorna dö,
Och tufvan bekransar
Med sippor sitt hår,
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Och pilen i fransar
Högtidelig står;

Ditt leende öga
Du öppnar också
Och helsar det höga,
Det klarnade blå,
Och helsar din fromma,
Din vänliga dal
Och hvar och en blomma
I skogarnes sal.

Och hastar att kalla
Hvar dröjande vän;
Och åter de alla
Ikring dig igen
Sig täflande samla
Med joller och smek
Och börja den gamla,
Den glädtiga lek.

Och molnet skall segla
Igen på ditt svall
Bland träden, som spegla
Sig i dess kristall,
Och Necken sin giga
För liljorna slå,
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Som dansande stiga
På svigtande blå.

Och hvart du må böja
Ditt spelande tåg,
Och hvar du må dröja
Och hvila din våg,
Så städse dock följa
Dig jubel och sång
Och blommor, som hölja
Och snärja din gång.

Och då skall jag dröja
Här äter i qvälln,
Der björkar sig höja
Vid mosssiga hälln,
Och lyss till din böljas
Melodiska tal
Och lugnas och döljas
För sorger och qval.

Till dess farväl!
Du källa, som lekte
Så lycklig här nyss,
Än tufvorna smekte
Och stal deras kyss,
Än flydde och trädde
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På ängen i dans,
Der qvällen dig kläd do
I skimrande glans.

Farväl! farväl!
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Skalden.

Hvad är skalden? Hvad är sången?
Hvad är lyrans glada lån?
Genom lifvet lätta gången,
Som han vandrar, sångens son?

Blott en våg, som stilla rinner
Fram ur känslans sköna verld
Och tillbaka dit försvinner,
Lugn som bäcken i sin fjerd;

Men dock allt, hvad helst den seglar
I sin tysta glans förbi,
Med en magisk skiftning speglar
Och förskönar sig deri.

Och så skalden går sin bana
Oskuldsfullt och lugnt och gladt
1 den verld, hans sånger dana,
Ljus och klar i lifvets natt,
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Kung i drömmens lätta rike,
Främling blott i lifvet här;
Verkligheten gerna svike
Den, som dikten allt beskär.

Ty det sköna, som besöker
Jorden blott som flyktig gäst,
Hvarje hopp, som hamn sig söker
Och sitt ankar här ej fäst;

Allt det ädla, som ej finner
Lugn och ro på jorden här,
Och den känsla, som ej vinner
Här ett hem och främling är;

Alla hasta bort och stanna

Trötta sist vid diktens thron,
Vaggan för det höga, sanna,
Idealens region.

Skaldens milda blomster-spira
Alla gladt de hylla der,
Alla der den lager vira,
Som den krönte fursten bär.

Och så vidt hans välde röjes,
Och så länge det består,
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Som ännu en känsla höjes,
Som ännu ett hjerta slår.

Såg du väl de ljusa landen,
Skaldens milda sköna hem,
Diktens källa, rosenstranden,
Palmerna utöfver dem?

Kom, o kom! o, hvilken vågar
Djerft dit upp en pilgrimsfärd,
Dit, der hon förklarad lågar
Ned mot oss, den helga verld!

Ack! hur der skall allt försvinna,
Som i stoftet bländar här,
Och vår blick hur små skall finna
Jordens ängslan och begär!

Nedom diktens rena höjder
De som lunga dimmor gå
Och blott adlade till fröjder
Dit på skära vingar nå.

Ty som skyn till solen sluten
Strålar af dess gyllne sken,
Smärtan sjelf i toner gjuten
Blir en himmelsk vällust ren.
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Stormens Sång.

Till stids! Till strids! du fria våg —

Hör stormen härsköld slår,
Och åter nu sitt vikingståg

Kring hafvcts barm han går!

Helt lätt han uppå fjellen vann
Nyss skogens stolta ätt,

Och mensko-verk, de usla, han
Att krossa re'n är mätt.

Dig blott han söker — ofta har
Han med dig holmgång gjort,

Men segern än ej afgjord var,
Och stridens slut ej spordt.

Välan till strids! hör stormens röst,
Han än dig manar ut!

Och redligt slag och bröst mot bröst —

En segra skall till slut!
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Öknen.

I dalens djup den svala fröjd,
Den ljusa utsigt från en höjd,
Jag dessa taflor aldrig fann,
Min sång dem icke måla kan.

Hvarthelst jag gick och hvart jag såg,
En slätt enformig för mig låg,
Der hvarje spår och hvarje stig,
Af vinden sopad, sluter sig.

En öken lär det vara då,
Jag länge kunnat det förstå;
Min väg der går, och öknens son
Måst' låna bilder derifrån.

Min hjessa glöder af dess brand,
Min fot är svedd utaf dess sand;
Blott ett jag fann ej i dess qvalm —

livar är dess källa och dess palm?
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Afskedsord till Doct. och Prof. J. Bonsdorff. *)

Snart skall enslighetens lugn dig dölja,
Snart skall endast tacksamhetens tår
Till den tysta fristad få dig följa,
Dit du silfverkrönt af åldern går.

Ja, din lefnads långa dagsverk slutas;
Qvällen nalkas sagta till din dal,
Ädle gamle! och skall säkert gjutas
Kring din himmel vänlig, skön och sval.

— Drag i frid! Allt mera jordens strider
Sjunka, liksom töcken, för dig re'n,
Och allt mera kring din hjessa sprider
Evighetens glans sitt återsken.

") Då han såsom Professor Emeritus bortreste från Universite-
tet i Helsingfors.
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Sjuklingen.

Nej, han dubbelt glädjen njuter,
I hans barm och själ den gjuter
Sig i långa, fulla drag;
Girigt måst' han åt sig rycka
Hvarje lättbevingad lycka
Af sin korta, sköna dag.

Ty den tunga, dofva smärta,
Som allt närmre når hans hjerta,
Hviskar tyst, att innan kort
Barnet trött sin lek har slutat
Och mot modrens sköte lutadt
Somnar lugnt och stilla bort.

Ja, till målet visarn ilar;
Men en högre skönhet hvilar
— Högre än den nånsin var —

På de flyktiga sekunder,
Som af lifvets aftonstunder
o
Återstå för honom qvar.
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Och hans ande, som dock höjer
Vingen hälft befriad, dröjer
Tjust likväl vid stoftets verld
Och dess fägring, ack! förblandar
Med de stränders, der han landar
Snart ifrån sin Pilgrimsfärd.
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Den gamle Sockerbagaren.
(18 3 6.)

Under nöjens larm ej stäng
För den Gamles sång ditt öra;
Fast ej skön, kanske en sträng
Skall don i ditt hjerta röra,
— Kanske väcker i ditt bröst
Den en mera himmelsk röst.

Lyss då till den Gamles sång;
— Gubben inpå sjuttiåren,
Ber blott denna enda gång!
I de bleka silfverhåren
Skall ej nästa vinters snö

Mera sina drifvor strö.

Bräcklig, utan vård och stöd,
Rof för alla nödens fasor,
Sockerbagarn, utan bröd,
Utan säng och svept i trasor,
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Har oj uti vinterns qväll
Någon eld på badstuns häll.

Ack! ej ens en vänlig hand
Har han att sitt öga lycka;
Främling här från annat land,
Såg han grafven till sig rycka
Barn och maka, och allén
Väntar döden längese'n.

Sjelf, i hoppet rik blott, tror
Dikten, att på bristens läger
Dock den Gamle än en bror
Uti hvarje menska äger;
—• Ädle, du som vill och kan,
Gör du diktens tro till sann!
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Vid ett barns graf.

När den första vårvind jorden väckte,
Der hon domnad låg,

Känslans morgon äfven för dig bräckte,
Lifvets dag du såg.

Och förrän en blommas knopp sig höjde,
Förrän trasten slog,

Ben ditt hufvud mattadt ned du böj do
Och du från oss drog!

Ack! när gubbens dag från hvalfvet skridit,
Lugn han afsked tar,

Han har älskat, njutit, ägt och lidit,
Och han lefvat har. —

Dig blef lifvet skyldigt allt — Ditt hjerta
Ingen fröjd här vann,

Knappt bevingad till din barm en smärta
Före döden hann.
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Ja, en graf, som tårbegjuls om qvällen,
Jorden blott dig ger;

Intet minne dig till trånga cellen
Vänligt följer ner.

Ensam der kanske din skugga klagar,
Kanske ännu der

Tröstlös vårens blommor, sommarns dagar
Och sin höst begär?

Men du, späda slumrare, ej svarar
Och du småler blott —

Dock ditt löje redan allt förklarar,
Jag har dig förstått.

Dig det lugna land, som grafven gömmer,
Vedergällning ger,

Allt, hvad än dig svikit här, du glömmer
Och ej saknar mer.

Skönare, än våren här nu blommar,
Blommar våren der,

Mera rik och herrlig är dess sommar,
Och den molnfri är.

Höstens storm dess rosor icke hinner,
Glädjen der ej dör;
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Sjelfva qvalet icke mera finner
Vägen, som dit för.

Väl då dig, du drömmare, du stilla,
Du som hamnen nått

Långt från lifvets stormar, strid och villa;
Väl dig! Slumra godt!

Våren redan vaggan åt dig reder
o

— At sin lilla vän!
Och sitt gröna täcke snart hon breder

Stilla öfver den.

Slumra godt, sitt lån naturens andar
Vänligt återta,

Och det rena stoft, sig till dem blandar,
I sin vård de ha.

Väckt af dem skall oskuldsfull en blomma
Dofta på din graf;

Lik det hjerta, lik det menlöst fromma
Henne näring gaf.
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Dödens Vaggsång.

Ack, mitt barn, hvad du är trött,
Hvad du ro behöfver!
Hvila dig och slumra sött;
Döden, hör! dig söfver.

Dina ögon slut igen,
Slut dem lugnt och stilla,
Eller kan du sakna än

Dagens lek och villa?

Allt, som svek dig uppe der,
Lofvadt dock af lifvet,
Allt skall blifva gäldadt här,
Allt skall bli dig gifvet.

Ljus och sanning, som du, krökt
Under nödens börda,
Fåfängt har der uppe sökt,
Bikt du här skall skörda.
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Men det enda jorden gaf,
Plågorna och sorgen,
Finner du ej i din graf,
I den slutna borgen.

Sof då godt — om du ock har
Lemnat några hjertan
Kring din fallna hydda qvar,
Träffade af smärtan.

Småningom till hvilans hem
Skall jag dem ock kalla,
Och du helsar slutligt dem
Samlade här alla.

Deras klagan skall ej nå
Dig till dess i griften;
Du är pröfvad nog ändå
Re'n af bittra skiften.

Du är pröfvad, du är trött,
Och du ro behöfver,
Hvila dig och slumra sött;
Döden sjelf dig söfver.
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Vid Professor P. A. v. Bonsdorffs begrafning.

Före jordfästningen.

Så Herre! Du ett ädelt lån
Från jorden tagit åter;
Förlusten af en trogen son
Hans fosterland begråter;

Och vetenskapen sörjer stum
Och blickar på det öde rum,

Den hädangångne lemnat.

Han i Ditt verk Dig sökt med flit
O Du, all sannings källa;
Låt då hans kärlek och hans nit
Inför Ditt anlet gälla!

O, dit Du nu den trötte tar,
Ditt Fadershus ett hem ju har

För hvarje helig sträfvan.
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Efter Jordfästningen.

Jal vigd nu vid Din trogna brud,
Naturen — vid dess sköto,
Du hvilo, Broder, ljuft i Gud,
Der vi ock sist dig möte.
—.Farväll ditt stoft förvandlas må;
Din lefnads bästa del ändå
Hos efterverlden varar!
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Den fängslade Tanken.

Vingade Tanke, jag fäster dig här vid fängslande papprct!
För min tjusade blick himmelsk du lyste och skön.
Smidd vid natt och vid grus är själen, din syster, till

henne
Lik en stjernblick du tröstande sänkte dig ner,
Varm, omfläktad ännu af himmelens vårar. Ej någon
Skådar numera dig dock sådan, som själen dig såg;
Ty då hon såg dig, hon sträckte emot dig fjettrade

vingen,
— Hennes omfamning ock dig jordisk, du himmelska,

gjort.
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Imatra.

Samma språk och samma röst

Ur hvarenda böljas bröst,
Der den djup och mäktig svallar
Mellan egna klippevallar;

Ingens herre, ingens slaf,
För allt fremmande en graf —

När skall väl ett annat rike
Varda, Irnatra, din like?
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Horn-Musikanten.

Hur ringa än en fågel är,
Hur ringa, fylls dock opp
Dess barm af känslor och begär,
Af fröjd och qval och hopp.

Men att dem alla tolka, har
Den blott ett ljud, ett slag;
Och så en enda ton blott tar

Från hornet äfven jag.

Så full min barm var ofta nog;
Men hvad den kände ock,
När till mitt instrument jag tog,
Ljöd samma ton ändock.

Sitt språk har dock mitt instrument
— En ann' det ej förstår —

Mig från min barndom är det kändt,
Och mig till hjertat går.
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Dess ton — jag städse har i den
Ett echo af mitt bröst,
Den glades än, den klagar än,
Än hviskar den mig tröst.
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Till Franzén.
Sonnett.

Minns du det land ännu, som hänryckt hörde
För första gången klangen af din lutha
Harmoniskt sig emellan fjellen gjuta,
Då mildt din unga hand dess strängar rörde?

Dock nej — ditt fria val dig från det förde.
Och haf och gränser mellan oss sig skjuta,
Du glömt oss, hvilka här ditt minne sluta
I hjertan, som ej tid, ej skiften störde.

Var lugn likväl! — Din fosterjord ej klagar,
Hon blifvit lärd att i sitt modershjerta
Fördölja stum sin saknad och sin smärta;

Hon vet ju, att, så snart som stormen jagar
Den korta sommarn hän, från hennes stränder,
Flyr också Svanen bort till andra länder.
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Troubadouren.

I qvällens lugn hör väktarns horn
Från riddarborgens högsta torn. —

En främling närmar sig dess port;
— Han har ej hem, ej vän

Och söker friden ort från ort,
Men finner aldrig den;
Ack! än i lifvets vår han har
Blott lyran och sin smärta qvar.

Men dock han allestädes är

En efterlängtad gäst, en kär;
Ty hvart hans stig ock honom för
Till hydda eller slott,
Han diktens skatter kring sig strör,
Rik som en kung, och blott
Behåller för sig, när han far,
— Sin lyra och sin smärta qvar.

Ty ej den vänliga pokal'n,
Ej festens glans i riddarsal'n,
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Ej sköna läppars bön förmår,
Att fängsla honom qvar:
När våren väcks och fågeln slår,
Han åter hädan drar;
Och skild, som förr, han endast har
Sin lyra och sin smärta qvar.

Och snart han vid en flickas graf
Syns i en dal vid Hieres haf.
— Ett rosen-stånd på grafven står,
Och tills det blommat ut,
Han dröjer der, och när han går
Han med sig då till slut
Den sista ros, som än finns qvar,
Och lyran och sin smärta tar.

Och hvarje vår blef rosen bjtt,
Men hvarje vår ock glansen flytt
Allt mer ifrån hans blick och kind;
Och sist en morgon såg
En yngling, smekt af nattens vind,
Som blek på grafven låg;
Hans matta öga brutet var,
Men lyran på hans arm låg qvar.

Och denna graf, som också gömt
Hans trötta hjerta, har man glömt,
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Ty daggens gråt har skriften nött
Ifrån hans minnessten,
Och blommor, livilka våren strött,
Den öfverhöljdc re'n.
Dock lefva än från flydda dar
Hans lyra och hans smärta qvar.
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Till Lina.
(Den 2 December 1844.)

Lilla Lina, jag kan fatta dem så väl,
Dessa känslor, som nu vakna i din själ,
Och den oro och den aning, som der gry,
Och de tankar och de bilder, som dig bry.

Hvarför du vill byta, jag så lätt förstår,
Dina sexton emot mina fyrti år;
— Nå välan, nu är du gammal — vi ha bytt!
Och för din skull, ack, så är jag ung på nytt!

Hvem af oss har vunnit? Du har mina år,
Utan alt ha fällt en enda bitter tår,
Utan att ett enda hopp dig gäcka fått,
Utan att en enda oskuldsdröm förgått.

Ack, men jag — Hvad förestår mig— Jag, min vän,
Måst' hvar ungdoms-dårskap göra om igen!
— Le då icke, om jag tjusas åter nu
Af en skönhet så till åren såsom — du!
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I en Minnesbok.

Bevingad tiden snart förändrar allt;
livad nyss uti dess ström oss nära låg,
Snart, skildt från oss af många böljor, sjunker
Hän uti dunkel och försvinner slutligt!
Så kommer ock den dagen engång, då
Ben dessa penndrag, så bekanta nu,
Ha blifvit fremmande för dig, och du,
När då en vän dig frågar, mer ej minnes,
Af hvem de blifvit tecknade; men då
Må dessa rader sjelfva svara enkelt:
»Det var en yngling — Ej från Hellas kuster
Lopp'jit ett fartyg krönt af flere rosor,
Än de, hvarmed det unga hoppet gladt
Hans lilla julle blomslerhöljde, när

Sin färd den styrde ut på lifvets haf;
Men ren bland strandens skär den skeppsbrott led,
Och arm han ankom hit och hade räddat
Sin lyra endast och det djupa lugnet,
Som sist sig sänker till en öde barm.
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Dock — ack I långt armare han hädandrog,
Ty detta lugn förlorade han här,
Och nu han ägde endast qvar sin lyra.
Väl ljöd dess klang hit sedan någongång,
Men i allt svagare accorder, till dess de,
De äfven, slutligt dogo sagta bort.
De längesedan ren förstummats nu,
Och af den svaga il på lifvets haf,
Som dock hans lätta farkost kunde krossa,
Nu endast återstår den ringa svallvåg,
Hvars gröna dyning sig från vår till vår
Allt mera matt och omärkt hvälfver öfver
Ett hjerta, hvilket hunnit klappa ut».
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Salamandern.

Förr i sagans dagar fick du llirona
Sloll i flammor, ljus och purpurglöd,
Och som Konung med rubinröd krona
Öfver eldens starka andar bjöd.

Nu i nattens drägt — bland kräk, som svärma,
Lägst i träskets dy och regnets göl,
Delar du med dem det ljus och värma,
Som förirrat sig uti en pöl.

Har du mot dill öde intet klander,
Ingen tanke på den tid, som flytt;
— Hvad det fordrats, arma Salamander,
Innan så ditt väsen blef förbylt!

Sinne! Du, som andades blott lågor,
Fordom i din ungdom, och som nu
Qväljs af små bekymmers lumpna plågor.
Vet du, hur du ändrats äfven du?
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Stolthet.

Ja! lika upprätt än jag går,
Som förr jag bland dem gick,
Och lugn uppå min panna står,!
Och lugn uti min blick. ; , ■■' '

Hvarenda en väl på mig ser,
— Jag märker det så. väl;
Man gerna ville läsa ner

.

I djupet af min sjal.. -

Men ingen suck ifrån mitt bröst
De nånsin hörde än,
Och tills jag tigger dem om tröst,
De kunna spara den.

Ja, ville sorg till jorden ock
Mig tynga hvar minut,
Ock tyckte jag det. ljuft att dock
En gång få gråta ut;
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Så ljufvare ändå det är,
Att stolt jag säga kan:
Hvad helst jag ock innom mig bär,
Jag bär det som en man.
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Den talande Stenen i Mecka.

Allahs nåd är folket nära,
Och förkunnande hans ära

Ren Muhammed träder fram,
Och ifrån hans vigda tunga
Orden re'n i Kaaba ljunga
Inför dem af Koreisch slam.

Ingen bland dem dock kan ana
Målet för hans höga bana
Och hans framtids storhet vet;
Folk och Scheiker ännu alla
Håna sonen af Abdallah,
Som vill gälla för Profet.

Men fast honom alla dagar
Man med hot och skrän förjagar,
Ej Profeten Herrans bud,
Ej sin helga tro förnekar,
Aldrig att bevittna tvekar:
»Allah — allah! Gud är Gud!»
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Så en dag igen fördrifven
Gick han skymfad, öfvergifven
Och med tung och dyster håg.
Ingen vän vid honom kändes,
Hvarje blick från honom vändes,
Och han sjelf till jorden såg.

Men sin hand då Allah sträckte,
Hjertat hos en sten han väckte,
Der den låg vid templets stig.
Mängden tiger — stenen talar
Och Profetens själ hugsvalar
Med sin helsning: frid med dig!

Snart dock följa andra tider,
Och Muhammeds måne sprider
Stolt från Kaabas spets sitt sken;
Under hänryckt jubel alla
Till Profetens fötter falla,
Och nu tiger blott hans sten!

Herre! ringa är mitt sinne,
Ringa krafter bo derinne,
Och jag klandrar ej ditt råtl;
Andra må du åt dig välja
Att din ära oss förtälja,
Men skänk mig en enda nåd!
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Låt mig först af alla ana,
Hvem du sändt, att på hans bana
Honom då jag stöda får.
Sedan — när ur lusen munnar
Ryktet högt hans lof förkunnar —

Gömd och glömd jag gerna står.



ÖFVERSÄTTNINGAR och IMITATIONER.
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Morgonen.
Efter C. Rudolphi.

(våren 1883.)

Han syns, han syns på gyllne skyn
Upp menska! se den Gudasyn,
Tag honom mot! ur sömnen stig!
Han lif och helsa bringar dig!

Bland friska purpurskyars dans
Han tågar fram i himmelsk glans —

Mildt luften kyls af vindens flägt,
Och blomdoft är hans andedrägt.

Han kommer från sin ljusa höjd, —

Jag honom möta vill med fröjd, —

Af rent och molnfritt ljus, som hans,
Skall själ och öga le i glans.

Han kommer! — Utaf dofter tryckt,
Det bådar vestans matta flygt;
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Och glada fåglars jubelchor
Mot höjden svingar, der han bor!

Hvem klädde Dig i lågors brand?
Hvem sände Dig? Säg af hvems hand
Din skönhet och Din glans Du får?
Hvem på Din bana rosor sår?

Högt från välsignelsernas land
Du sändes hit utaf Hans hand,
Af Hans, hvars fröjd är nåden blott,
Af Honom, källan till allt godt!

Se om Hans kärlek vittne bär
Den rosendrägt, som Dig beklär,
Din blomsterflägt, Din milda fröjd
Och känslans drift till honom höjd.

Lofsjunge Honom, på hans thron,
Naturens höga jubelton!
Och Honom vare i mitt bröst
Ock denna drift en lofsångsröst.
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Vinter-Sång.
(Imitation.)

Ingen blomma mer
Nu mot ögat ler
Någonsläds, förutan
Der på frusna rutan

Liljor, blad och ris,
Bildade af is.

Sången tystnat ren,
Och på trädets gren
Drifvan dyster sitter;
Då och då ett qvitter
Blott af sparfven hörs,
Som kring fönstret rörs.

Kärlek flyr den lund,
Der i vårens stund
Hundra fåglar glade
Bon och makar hade —
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Söker hyddans rund,
Flydd från öde lund.

Kalla Januar,
Dina bistra dar
Älskarn der fördrömmer
Skämtar bort och glömmer, —

Dröj då gerna qvar
Kalla Januar!
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De tre Friarne.
(Från Finskan.)

Sannl jag hört min moders tunga
I min barndom för mig sjunga:
»Äfven du en fästman finner,
Smärt, mörklockig, fin och fager,
Och till fästmö dig han tager,
Innan femton år du hinner.»

Femton år i frid förrunno,
Stunder gingo och försvunno,
Dagen fröjdbevingad grydde,
Natten ljufva drömmar brydde,
Och min gyllne ålder flydde.

Kom då, som hon sjöng med gamman,
Friare — men tre tillsamman;
Sorgen kom på friar-gästning,
Tåren med förlofnings-fästning,
Döden snart i högtidsskruden
Kommer — för till hemmet bruden.
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Gossen.
(Efter Stollberg.)

Min arm blir stark och stort mitt mod;
Gif fader mig ett svärd!
Le icke — ungt är väl mitt blod,
Men jag är fädren värd.

Ej ro jag finner mera nu
I barndomslugnets band,
Och jag, o fader, stolt som du,
Kan dö för fosterland.

Soldat ren i de första år
Jag lekte hvarje dag,
Och blott om faror, kamp och sår
Om natten drömde jag.

Ur mången strid mot Turken har
Mitt stridsrop upp mig väckt
Och nyss ett väldigt slag, som var
Mot sjelfva Paschan sträckt.
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När sist här drog uppå sin stråt
En krigarflock förbi,
Och när husaren flög framåt
Som fogeln lätt och fri;

Då gladde pojke-hopen sig,
Men innerst i min barm
Jag stum, o fader, grämde mig
Och pröfvade min arm —

— Min arm ar stark och stort mitt mod;
Gif fader mig ett svärd!
Le icke — ungt är väl mitt blod,
Men jag är lädren värd!





201

DIKTER AF KONUNG LUDVIG I BAJERN.

1. Till Konstens Söner.

Högt från jordens skumma, öde stränder
Hän till Phantasiens blomsterländer,
Hän till Idealet sväfven J.
Knappt beröra Eder andes vingar
Alldagslifvets trangt-begränsta ringar
Vid sin flygt mot himlen, djerf och fri.
Och en verld allt mera rikt upprinna
Tjust Er skaparkraft ikring sig ser;
Sälle J! Er åren aldrig hinna,
Evig ungdom konsten skänker Er.

Frost och natt må ojrd och himmel läcka,
I Er barm ej detta dock kan släcka
Ljuset, värman från en bättre zon;
Hvad den engång känt, och hvad den njutit,
Om ock tid och skiften sen förflutit,
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Blomstrar upp i Dikt, i Bild, i Ton.
Fastän solen bergat sina strålar,
Deras återglans kring rymden ler
Och ännu med rosor hvalfvet målar
Och ännu sitt guld åt vågen ger.

Lifvets bördor trycka Er ej neder,
Hvardags-sorger aldrig fjettra Eder,
Aldrig stundens mödor och bestyr.
Intet jordiskt, tärando bekymmer,
Intet moln den rena himmel skymmer,
Dit Er känsla skär och salig flyr.
Endast andens hydda stoftet sluter,
Men hon sjelf, befriad från dess band,
Idealels Guda-anblick njuter
Uti tankens rika underland.

Hvarje syn, som eljest form ej vinner,
Flyktigt tändes, flammar och försvinner,
Lif och verklighet Er hand beskär;
Och ej mer förgår, ej mer förödes
Hvad som då af ögonblicket födes,
Ty med känslan tanken enas der.
Dimman tung i låga dälden dröjer,
När som Alpens topp i strålar ler;
Konstnärn sig till ljusets klarhet höjer,
När för andra skugga blott sig ter.
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Väl för evigt intet här förblifver,
Tiden, hvad den alstrat, nederrifver,
Sjelfva Hellas tempel ren den bröt;
Men som blomman sig ånyofödde
Ur del frö, som hon om hösten strödde,
Så till konstverk stads sig konstverk slöt.
Städse lif på nytt ur lifvet bräcker,
Och den känsla, som i verk sköt opp,
Sist en gång ett annat, herrligt väcker,
Om ej förr än efter seklers lopp.

Från de lagrar, hjeltens mod kan vinna,
Ändock alltid blod och tårar rinna,
Lätt förvissnar segerns skönsta krans;
Men den krans, kring konstnärns panna knytes,
Skär och fri från alla fläckar brytes,
Strålande i ärans högsta glans.
Stads, att själen lyfta och besälla,
Alt det stora, sköna, hvilket var,
Än för efterverldens blickar ställa,
Lefver Konstnärns verk förgudadt qvar.
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2. Konnnga-Öde.

Stelt i hofvets bojor tvungen,
Redan död i lifvet Kungen,
Som en Guda-bild af sten,
Throna skall i höga borgen

Med bekymren och ined sorgen,
Stum och sluten och allén.

Hvad som sjelfva tiggarn njuter,
Kungens höghet utesluter:
Vänskap, lust och stundens fröjd.
Som en roll han skulle spela,
Skall han handla, aldrig fela,
Aldrig falla frän dess höjd.

Allt skall vägas af och mätas,
Att han menska är förgätas;
Han ej får en känslas svall
Under purpurmanteln röja,
Skall i lifvet stads sig höja,
Som en klippa, lugn och kall.
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Allt, hvarhelst hans blick än hvilar,
Hinnes af förtalets pilar,
Huru högt och rent det står;
Allt en annan skepnad tager,
Sjelfva himlens klara dager
Afgrundsfärger deraf får.
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3. Till Schiller.

På jorden kan det Sköna icke rasta,
För stoftets verld det icke skapadt vardt;
Med andeflygt det ses förbi oss hasta
Till evigheten, dit det hörde, snart.

Det flyr den stund, då vi oss tro det vunnit,
Vi knappast hunnit kalla Skalden vår,
Så har den Gudalike ren försvunnit,
En sällhetsdröm, som skön, men snabb förgår.

Du funnit lönen för Din lefnads bana,
Och evigt grönskar nu Din lagerkrans,
Och hvad här nere redan Du fick ana,
Du skådar klart i evighetens glans.

Hell den, som lagern bröt med rena händer,
Som aldrig sölat sig i lustans rus;
En väntad gäst han är i ljusets länder,
Han träder in uti sin Faders hus.
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Och ren Du till Den Rene hän Dig höjer,
Du, hvilken vi med stolthet kalle vår;
Hos Tysklands son Ditt namn odödligt dröjer,
I Schillers sång sig sjelf han återfår.

I hvarje barm sig oförgängligt skrifver,
Hvad Du har sagt så skönt och kännt så sannt,
Och rika frukter stads Ditt ord, det drifver;
Ett djupsådt ord, som tidens flod ej hann.
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4. Inre Lif.

Vågor må på vågor mot mig svalla
Här i lifvets storm-upprörda natt,
Hjertats vårdeld flammar dock och alla,
Alla själens tunga dimmor falla;
Mörkt är utom, inom mig är gladt,

Och från jordelifvets låga ringar,
Från dess oro, från dess strid och flärd,
Från de ändelösa, jag mig svingar
Högt utöfver dem på ande-vingar
Hän till Diktens rika underverld.

Långt ifrån dess glada blomsterländer
Sorgen, smärtan bortförvisad är,
Och till qvalens son på lifvets stränder
Sången ensam tröstens stråle sänder,
Sången, himlens budskap nere här.
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Evigt unga, rika sällhetskälla,
Dina verldar lidens andedrägt
Ej förmår att isa, ej att fälla;
Städse lika Dina vågor välla,
Lifvade af känslans varma flUgt.
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5. Till Torqnato Tasso.
Soniictt.

Ren längesen Din barm slog sisla slagen,
Som myckel älskat, mycket ock fick lida;
Du lifvels kamp har hunnit genomstrida
Och tömma derur draggen och behagen.

Och lugn Du visarn såg mot målet skrida,
Der borta endast grydde för Dig dagen;
Den, som på allt i lifvet blir bedragen,
Med längtan blott kan på förlossning bida.

Ack! verlden friden i Din själ förstörde,
Blott hån och smälek fick af den Du röna;
I känslans språk den städse dårskap hörde.

En jordisk krans lick oj Din linning kröna
— Din andes ilygl vid jorden aldrig rörde —

Blott salighetens kunde Dig belöna.
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6. Till Samtiden.
(ISO 8.)

Allt det sköna, hvilket var, det höga
Skymtar fram för forskarns skarpa öga
Nu i sörjande ruiner blott.
Längesen från lifvet det försvunnit,
Och det aldrig der blir mera funnet;
Nej! för evigt ren det har förgått.

Och den ande, denna fornvcrld hade,
Och det sinne, som en storhet lade
Äfven i det minsta, ren har dött.
Ja, den höga tiden har förflutit,
Och det ädla, som den i sig slutit —

Ack! det Skönas hem, det står förödt.

Endast spillror, hvarhclst blicken dröjer,
Och en grusad storhet Hellas röjer —

Aldrig höjs den Vises stämma der;
Aldrig, eldad af en helig yra,
Stämmer skalden der sin vigda lyra,
Aldrig! — Hellas son nu bojor bär.
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Till det högsta Greken stads sig höjde:
Mera lif, än lifvet nånsin röjde,
Snillet der i sjelfva stenen gjöt;
Villigt allt der hyllade behagen,
Marmorn troget stälde fram i dagen,
livad som känslans djup inom sig slöt.

Dystert natten Hellas lundor höljer,
Sista spåren af ett fordom sköljer
Tidens våg»beställsamt från dess strand.
Mer ej återkommer, hvad föröddes,
Mera ej den herrlighet, der föddes,
Mera ej det gamla Grekeland.

Ja, förgäfves minnet tröstlöst klagar,
Det ej återfår de sköna dagar;
Hvad, som varit, har för evigt flytt.
Fåfängt är att längta och att sakna,
Ej deraf det Hydda dock skall vakna.
Och ej kraft att skapa något ny Il-

Varmt och klart de gamle detta kände:
Ur natur och känsla allt sig tände,
livad de ägde tjusande och skönt.
Vi till källan oss dock böre sänka,
Ej som oupphinnligt det oss tänka;
Priset blott den modige belönt.
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