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TILL Fl!) *

18 11) *).

JL vå himlar tänkte jag på jorden redan finna:

Den ena på de Fjell, som kröna Manhems bygd.

Att upp till deras höjd, och der till lifvets, hinna,
Jag drömde ren, som barn, fast säll i dalens skygd.

Den andra stiger ner med Visheten på jorden,
Jag sökte den på torg, i skolor, tempel, slott,
Förgäfves : tills jag fann en qvinna, engel vorden,
I hyddan skapa den, sjelf god, allt göra godt.

Falsk, fruktlös är den sats: att allting ä r det

bästa.
Allt blir det genom dygd, en dygd, som er,

min Fru.

Är hon i Eiwm otrolig för de flesta,
I urbilden hos er hon är det mer ännu

*) I den då utkomna upplagan af detta Poem.
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Bland högre ödens spel jag bort er föreställa,
För att ert sinnes högd och styrka göra rätt;
Men lifvets små besvär hos mången modet fälla,
Som stora sorgers tyngd kan bära stolt och lätt.

Förlåt min kalla färg, förlåt de matta dragen:
Ni ser, att penseln sjelf i polens köld blef stel;

Men blott en skymt af Er de bära fram i dagen ,

Skall bilden älskad bli, trötts alla konstens foL
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TILL SKUGGAN AF DENSAMMA
183 0.

u, som skapte af mitt hus en himmel,
Hvar det än, af lyckan ombytt, stod,
Bortom, eller hitom haf och flod,
I ett landtligt lugn, i stadens hvimmel:
Nu ej iner du kan förhindra mig,
För en efterverld att nämna dig *).

*") Sophia Christina Wester, Författarens sist
begråtna Maka. Med förundran fann han under sitt
äktenskap med henne, att han i Emili, hvars bild
redan 1802 stod i Åbo Tidning, hade tecknat hennes
Jcarakter, ehuru han då icke ens visste, att hon fanns,
*>ch ej såg henne förrän 1805. Skilnadeu var blott den,
att hvad, Emili uttryckte med ord, och ej annorlunda
kunde i en aftonstunds samtal, det uttryckte Sophi

med verk och handling i hela sin lefnad. — Hvad för
öfrigt den verkliga anledningen till närvarande dikt an-
går, så var det den, att ett i Stockholm väl uppfödt,
bildadt Fruntimmer af bättre stånd och vilkor , som blif-
vit gift med en Prest och följt honom ända till Utsjoki,
den nordligaste och otrefligaste orten i Lappland, der
fann sig så väl, att hon vid hans död stannade qvar,
och gaf hans efterträdare sin hand.



Dig i denna dikt jag hade målat,
Innan jag dig sett, dig nämnas hört.
Ur mitt hjertas djup, profetiskt rordt,

Af en drömbild aningsfullt bestråladt,

Har jag framställt här i hvarje drag

Ditt förstånd, din godhet, ditt behag.

Upp till Fjellen du mig följa velat,
Om det fordrats; och dig funnit säll
Af en täppas grönska vid ett tjell,
Som du med din vän i öknen delat.
Ach! och nu du lemnat mig ändå,
Att allena i en öken stå.

Stockholm sjelf det är, sen du har farit:

Dock det sägs ju, att i fordna dar

Blef en himmelsk doft i hyddan qvar,

Der en gäst ifrån Olympen varit:

Så ditt minne, engla-hnlda vän,
Midt i sorgen gör vår glädje än.

6



FÖRSTA STUNDEN.
PÅ BERGET OCH I DALEN

Carl.
•fa, här, min Emili, är målet för vår flykts
Här stanna, mot mitt bröst med sorglig glädje

tryckt,
Och se der nere gömd vår fristad — i en öcken.
Hit släpad, hundra mil, i köld och storm och

töcken,
På isberg ofvan skyn, och öfver haf af snö:
Du bytt de stolta slott vid Mälarns glada sjö
Mot dessa usla tjell i denna vrå af verlden.

Emili.
Mins du ett vingadt par, som slöt den långa färden,
Igenom molnens rymd, från Nilen till vår bygd ?

Mins du dess val af bo längst bort i klippans
skygd,

Mins du dess trcfnad der?

7
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C IRI.

Ja: som en fågels
läger,

Så ödsligt och så tomt, blir här ditt hus, min

vän.

Emili.

Nej, så i tysthet sällt, så varmt af kärleken;
Så rikt af de behag, naturens enfald äger.
Blott ledsnan gör behof af konstens yppighet;
Men den , som älska kan, af ingen ledsnad vet.

Min Carl! hvad verklig fröjd af lifvet kan

mig fela,
När jag har bröd och tak, med dig, — ocli

genom dig?
Såg du vid socknens gräns, hur herdegumman mig
Tog fatt om hals och knä, och ville med mig dela
Allt hvad hon ägde godt: så glad vid prestens syn,

Som med sin unga fru hit ländt, liksom nr skyn.

Hur usel trodde jag i detta djup af norden
Dess Öknars vilde son: hur säll jaghonom fann!
Fri född, han far med sång emellan skyn och

jorden,



Och bytte ej sin ren mot någon förstes spann.
Trygg, bland ett jemlikt folk af herdar och af

bröder,
Här for en annans skörd han ej behöfver så,
Och ej ett landsvägshjon vid höga portar stå:
Han ser med Ömkan ner på myrorna i söder,
Förskräckt för deras tråk och trängseln , der

de bo:

Sjelf lik det lätta mygg, som lefvande för qvällen,
Far med musik och dans kring hjordarne och

tjellen.
Så mcnskan öfver allt är säll, blott af sin tro.

Carl
Snart äfven Söderns son blott Lappen lycklig

finner.

Hans fjellar än ge skydd emot en omstjelpt verld;

Hans öknar skiftas ej af orättvisans svärd;
Hans hyddor ingen bomb från röfvarskeppen

hinnerj

Hans lugn ej ryktet ens, det ständigt grymma,
stor.

Se der, hvad du ändå vid denna landsflykt vinner:

Du ser ej dagens brott, du ej dess jemmer hör.

9
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Em il i.

Min Gud! hvad treflig dal der öppnas mellan
bergen,

I så förtroligt lugn, så utan anspråk skön!
Hur lent der sticker af, emot den hvita färgen
Af drifvorna, en lund, ej stor, men ändå grön,
Om vintern äfven grön! — Och bakom den till

venster

Hvad rödt der skiner fram? Är det din kyrka?
Nej,

Hon här på högden står. Ach! prestgåln! är
det ej?

Jag ser en skorsten ren, jag ser en rad af fenster,
Och löfträn framför dem med stam och ansad topp!
Är jag i Lappland än? O trufällt fyllda hopp!

Cabl,

En boning, som din fars betjening höll för ringa!

Em 111.

Min sköna snälla ren! se hur han anden drar,

Den arme! — Som en pust han rör sin ludna
bringa.

Han flög ock framom din, i snabbhet underbar,

Lik seglet öfver sjön, utaf en stormil jagadt.



Så nådde vi* i kapp, som i en riddarlek,
För natten, detta berg, som utmed himlen dagadt,

Först syntes oss så när, och sen så fjerran vek.

Kom! medan här en stund de goda djuren
rasta,

Lät oss till branten gå och klättra ner förut.
Se, månen röd går opp, att pä vår resas slut

(Vår lefnads likne det!) en himmelsk stråle kasta.

Carl.
Du sjelf en himmelsk glans åt allt omkring dig

ger
Ifrån din sköna själ. Så Engeln, skickad ner,
I verldens gyldne dar, att vandrarn beledsaga,
Upplyste med sitt sken hans väg i öknens natt.

Dock, vid de mödors tyngd, du bär så lätt och

gladt,
Ditt sjelfva ädelmod jag känner mig anklaga.

Emil i.

Nu är jag nere ren: och nu först hisnar jag
Att se, hur jag kom ner. Så under ödets slag,
Vi känne till dem knapt, då vi dem hurtigt möte.
Sen undre vi med fröjd, hur vi dem härdat ut,

11
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Och känslan efter dem en njutning blir till slut.
Se här, en banad stig bär ner i dalens sköte,
Till prestgården gerad. Hör! framför oss hvad

dån,
Hvad knarkande i snön! Ach! se der bortom ån
Hvad rörlig skog af horn med grenar uppå grenar !

En renhjord, kanske vår, flyr hem med fulla
spenar!

O huru skön att se är egen hyddas rök!
Liksom ett skolans barn, vid första hembesök,
Så glad jag helsar här på alla trän och stenar.

Allt syns mig förr bekant. Allt på ett eget vis
Mitt hela hjerta rör. Här är mitt paradis.

Carl.

Här? i naturens graf, dit verldens glada öga
Tre tider blickar knappt, den fjerde lifger föga!
Ett paradis —min Gud! af mossa, sten och is!

Emili.
Nej, af förnöjsamhet och kärlek.— Nå! det Eden,
Som af hvar dödlig söks, vis mig det söderut,
Sen det ej fins i norr. Ach! månn det ej till

slut f

Blott i vårt hjerta fins, der skapt af sinnesfreden ?



Tänk dig den vackra ön i Mälarn, der du satt
I höga popplars skygd, så mången sommarnatt,
Och näktergalens sång från Svartsjöns parker

hörde;

Och såg vid månens sken i vattnet spegla sig
Ett tempel från en högd; och kände rundtorn

Mg
Af dina neglikor en doft, som vinden förde?
Tänk dig det sköna hem, på dessa öde fält,
Der mellan nakna berg, kring grofva herdatält,
Blott vilda forsar gny, och hemska norrsken

blossa,
Till rysligt tidsfördrif vid qvällens tröga lopp ?

Emili.
Välan! den iskoloss der ofvan, från hvars topp
Den lösa klippan tycks sig luta att mig krossa;

Den fors, hvars hjul af skum vill rycka hän
med sig

De hällar, der min fot med möda fäster mig;
De norrsken, som i hast de mörka djup bestråla

Och fräsa ner i snön och den med purpur måla:

Allt detta för min syn en egen skönhet ter,

13
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Vild, det är sant, men stor, ej Ijnf, men hög
dessmer.

Hur höjer den min själ från lifvets små be-

kymmer!
Hur vidgar den mitt bröst, som jord och him-

mel rymmer.

Först, när jag lände hit, och lyft bland

molnen såg
At jordens pol, hvars krets för mina fötter låg:
Såg dessa ras af berg, som tanken sjelf förvåna,
Från verldens byggnad qvar, och ämnen till en ny;
Såg kring mitt hufvud sträckt blott en omätlig

sky;
Såg för mig, efter mig, de hvita landskap blåna;
Fann fästet högre spändt och mer på stjernor rikt;

Fann allt så enkelt stort, så djerft, så jättelikt;
Och hörde stormen sjelf mer stark kring rym-

den dåna:
Hur liten syntes mig, med allt sitt stolta lån
Af konst och rikedom, den verld, jagflytt ifrån!
I stilla majestät satt ensam här naturen,

Ostörd, som då hon först från himlen sänkte sig;
Och undan fåfängt stoj i hennes sköte buren,
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Här, såsom hon, 3a ren, så fri jag kände mig.
Bland rymder^ högder, djup, som evigheten

stora,

Bort i en högre verld jag gick att mig förlora.

Carl.

Jag vet: lik Fjellens ros, på klippan, närd af

skyn,
Din själ skall trifvas här. Hon lefVer af en syn ,

En bild, en känsla blott. Men må du sjelf det

glömma,
Jagkan ej glömma det, som slöt dig i min famn,
Att du är något mer än blott en själ, en hamn.

Hur led jag, då jag först såg denna späda,
ömma,

Liksom af rosor blott och liljor väfda kropp,
1 Lappens vinterbåt, bland björH^uun, bäddad

snöras,

Och som i gammens klor man ser en dufva föras,

Så följa, utan kusk, den yra skenarns lopp,

Än öfver slätten ryckt, än fälld från bergets

topp —
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Emili.

Än tumlad om i snön: och utom dig i fara

Att helsas med en fot, rätt täck , men hård likväl,
Af min förtrutna ren, som ej förstod mig väl.
Visst var det annan färd ,

än då till kyrkan bara,
Och rigtigt hem igen, vid sidan af min far,
En gammal adlig vagn mig, varsamt gungad, bar.

Men säg: när du det såg, blef du ej varse äfven,
Hvad färg, hvad liflighet den bleka fröken fått:

Förr lik den gyldne fisk, som rörs i glaset smått,
Nu sjelfva gäddan lik, som plumpsar opp bland

säfven.

Förr skalf jag vid hvar flägt, en docka af postlin.
Blott vid en spindels syn, jag skrek om död-

lig fara.

Nu ser du mig ej mer , etheriskt känslofin,

En plåga för mig sjelf och mina likar vara.

Knappt med^fen flyktig skräck jag helsar uf
och örn,

Och än en afgrund skyr, än hidet af en björn:
Nej, aldrig hörde du din Emili sig grufva,
Så länge till ditt bröst hon kunde rädda sig.
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Carl

Förtjuserska! hvad konst behagen lärde dig,
Att midt i faran le, och plågan sjelf förljufva!
Hvad dygd, som letar ut det goda blott i allt!

Än glad att vädret se mest klart, då strängast
kallt,

Du från din snäcka sprang, och böd mig ur din

hufva
Snällt ta emot din kyss, förr än den frysa hann.
Än lyftande, förnöjd, då du dem tinat åter,
De våta ögonhår, du såg mig hjertligt an

Och sade: endast så din Emili här gråter.
Än skröt du, Baucis lik, af siifret i ditt hår,
Och ropte: tänk, en gång när vi bli otti år!
An muntrande vår fart med här ej hörda sånger
Du gaf åt öknen sjelf, som grafven stum, en

röst,

Och böd dess hemska Rå ur klippan af sitt bröst
Det svar: jag älskar dig: upprepa hundra

gånger.
Så tjustes dagen bort utaf vår ökenfärd.

Men hvilken natt! o Gud! Af sömnlöst qval
förtärd,
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Jag såg dig vid mitt bröst, blott med en hem-
lig fasa:

Hur bäddad! under skyn, i snön, vid fältets
brasa!

Dock slumrande till slut, jag än i drömmen såg
Din far, som viste mig, hur du förlorad låg,
Lik dalens frusna fjärl i dÖdelig förstening,
Ifrån all mensklig bygd vräkt på förförarns arm :

Du! från din barndom följd af täflande betjening
Och buren ner i dun ifrån din moders barm!

Dock, när vid dagens ljus, från bergsnön
återgifvet,

Allt fick igen en färg af glädjen och af lifvet:
När du, som helsan sjelf, sprang skön och mun-

ter opp,
Och klappade din ren, och med en kyss mig

väckte,
Sen du som allt bestyrt; och, doftande, en kopp
Af Moccas tröstedryck från glöden åt mig räckte:
Då såg jag endast dig, ej kring dig öknens

längd,
Såg blott diu kärleks högd, ej mer dess offers

mängd.
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Jag glömde hvilket hem, hvad njutningar, hvad

vänner
Du nödgats öfverge; från hvilka Jjufva band,
Dem du som barn ren knöt och evigt sårad känner,
Du slets att följa mig till detia saknans land.

Jag glömde all min skuld: hur brottsligt jag
förförde,

Jag, att dig leda satt, ditt hjerta, sorglöst än

Och öppet, som ett barns, för hvar förtrolig vän,

Som blott dess ömma spel af sköna känslor TÖrde !

Emili.

O! nämn ej om din skuld. Den skyldiga var jag,
Som glömde i din bok det sköna och det höga,
Att lutad på din arm blott hänga vid ditt öga.
Jag läste i din själ, de sköna ädla drag,

Än mer de döda verk, du gaf mig af de visa.
Förrän du faran såg, var jag förlorad ren.

Ditt sjelfva ädelmod att vilja fly mig sen

Mig bandt vid dig än mer; och se, din Eloisa

Mer säll, än den i Popes, än den i Rousseaus bref,

Slöt sin roman helt kort, och din prestinnablef.
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Carl.
För min skuld måste dock en far sitt barn förvisa!
Ett så förgudadt barn! En far till dess så huld!

Emili.
För din ? Nej, för min brors, nej, för hans hög-

mods skull,
Söm ville se mig sänd att do vid verldens ända

FÖr ättens heder blott: fast hemligt glad, tör
hända,

Att ensam arfving bli ej af dess heder blott.
O! jag begärde sjelf ej mer än fågelns lott,
Som under vårens sky, på egna vingar buren
Sjelf lyssnar till en röst, bland hundrade blott en,
Sjelf möter den med svar, af hjertat svarad ren,
Och med den valde flyr att bergås af naturen.

En flicka, som är kär, har så en fåglaart.
Ju mer hon stängts förut, ju värre sen dess fart.

Jag felat: jag begär ej, att mitt steg skall gillas
Till vådlig eftersyn för döttrar, som förvillas:
Fast jag ej ångra kan det som min sällhet gjort.
Men du, hvad år ditt brott? att du din brud,

din maka,
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Förskjuten af sin slägt, för vist från fädrens ort,
Ej stötte från din famn? ej från din dörr tillbaka!

Carl.

Nå! glömmom här en flärd som dessa berg ej når.
Här är man menska blott, här blott naturen rår.

Af ingen fördom slaf, i hennes fria rike,

Man får af hjertat ledd sig närma till sin like.

Här ej af skrå mot skrå man hör en sällskapston,
Så föga sällskapslik, mer tung än etiketten!
Ej efter rockens färg bedöms här en person,

Ej stämpeln af förtjenst söks blott på epauletten.

Här slipper du den följd af olikt giftermål,

Den hemligt kända sorg vid all vår önskans mål,
Att stött, som affälling, med stolthet från de dina,

Med skygghet se dig mött, en fremling, bland

de mina.
Här bland ett folk, likt barn, som vet ej skilja stånd,

Du fritt tar h jertan in med godhet och förstånd.

Em il i.

Och hedras som din fru, mer verkligt, mer

upprigtigt,
Äu mellan Cordons-hleux Rådinnan vid sitt bord.
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Och dig, då du bär fram ej ditt men himlens ord,
Då du så anspråkslöst beklär ett kall så vigtigt,
Stör ingen dryg prelat, som mot förnuftet gnyr,
Och ingen spotsk baron , som christlig enfald bryr,
Fritänkare i hast från ammans lärling vorden,
Fast med en hemlig skräck och kanske blott i

orden.

Men hör ren gårdens hund, som möter oss
med hot.

Hvad! månn han ana vet sin blifvande värdinna?
Så ödmjuk lägger han i drifvan för min fot
Sin raggiga person, att strax min godhet vinna.
Dock gästfri, som han sjelf, ärLappens trogne vakt,
Och här behöfves ej mot menniskor hans ifver.

Carl.
Så liten! och lians mod dock sjelfva björnens magt
Hvad gör ej troget nit? _ i trångmål stundom

drifver.
Likt honom , fanns ett folk

, i fordna dygders tid,
Som för sitt hem, sin lag, sin frihet mänt till strid,
Blott äran och sin pligt, ej öfvermagten sporde,
Och aktande sig sjelf, sig äfven aktadt gjorde.



ANDRA STUNDEN,

I HYDDAN

Emili.

xjlch! se hvem trippar der så rörlig och så rund?
Och niger tätt och djupt, och tycks, med hand

och mund

Och ögon, säga oss: välkomna! — Goda Gumma!

Ditt språk är dödt för mig; men jag förstår din
själ.

Hvad pantomim! hur vild! hur talande likväl!
Ej länge för hvarann bli våra hjertan stamma.

Min vän! i Lappens blick, så småögd han ock är,

Hvad eld, hvad qvickhet röjs! Han är så snabb,
som liten.

Allt stelt och kallt och dödt jagtrodde finna här,

Men dessa dvergars själ är ej af frosten biten.

23
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Carl.

Hvad hon beundrar dig, dinklädsel, din gestalt,
Beser dig rundt omkring, och känna vill på allt.

Emili.

Betrakta henne sjelf; hur hon med purpur bara

Och silfver stickat ut sin renskinns samojed,

Och sin turban af ull, der bjellror hänga ned,

Som, när hon tungan rör, från hjessan henne svara.

Från Lappland till Paris, for att behaga er,

Hvad mänga skepelser mitt stackars kön sig ger.

Carl.

Hon är på ståt i dag, som prestgålns första tärna.

Em il i.

Men se, hur allt är rent och städadt: väg, och

gård,
Och qvist: ehvart jag ser, allt röjer huslig vård.

Skall jag ej trifvas här? Jag ville dö här gerna.

Kom, i ditt eget hus omfamna mig, min man.

Carl.
Du ser de stolta rum, som jag dig bjuda kan:

Först en salong, med spis, som är tambur tillika;
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Ett förmak sen — med säng; och sist ett kabinett,
Der till ditt sybord nu sig tränger min pulpett,
Tills det på vind en dag för vaggan torde vika.

Emili.

Och tjente väl oss mer i öknen ett hotell?
När njöt jaghuslig skygd mer verkligt än i qväll?
Tror du , jag bytte bort den stol der jag nu sitter
Emot en taburett på hofvet? — Fråga blott

Dig sjelf i denna stund : Ges någon önskad lott

Det vare redbart gods, det vare fåfängt glitter,
En stol i Vesterås, en plätt af silfvertråd,
Med mer, som andligt nit, ej om förtjenst, men

nåd,
Också i staten, när — Kort: ges en lyckans gåfva,
Som du ej sålde nu, och hvar gång du igen
Är hungrig, trött och stel, blott för den sällheten
Att hvila, värma dig, få litet mat och sofva?
Och hungrig kan du bli och trött och stel, min

vän,
Så ofta du blott vill : det kan jag säkert lofva.

Jag vet det: blott min ro din ömhet sörjer
för.
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Det är en ädel sorg, som mig förtjusa bör;

Men den ock smärtar mig- O lemna ditt be-

kymmer ;

Se innerst i min själ, som ingen skugga skymmer,
Och mig så lycklig se — dock med ett vilkor

blott.

Carl.
O säg: hvad vilkor? säg, kan all min magt det

fylla ?

Em il!,

Ja, blott din godhet vill min tacksamhet förskylla,
Blott du mig älskar mer än någon prisad lott.

Carl.
Och dcrom tviflar du?

Emili.
Nå, unna då din maka,

Att, lycklig gjord af dig, dig lycklig göra få.
Att ge, är ädelmod, men ock, att ta tillbaka.

Carl.
Hvem gaf väl, store Gud! hvem tog väl, af

oss två?
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Vid vaggan ren för dig sjöng Lyckan, som din

tärna,
Om idel pärlor, guld, briljanter, vagnar, slott,

Och friare på knä, med band båd gult och blått!

En skönhet synas bör, en skönhet vill det
gerna.

Till hennes prydnad skapt är allt hvad dyr-
bart fins.

Hvi stretar väl en man till rikedom och ära

Och höghet, och hvad helst med plan och mö-

da vins,

Om ej , för att en dag sinvinst för henne bära ? —

Välan! se kring dig här, hur jagbegåfvat dig.

Emili.
Min fästman jag förlät, som ville pryda mig.
Men låt ej mer, som man, den fåfängan dig fresta.
Min morgongåfva blef den dyraste, den bästa,
Som någon maka fått: det är du sjelf, min vän.

Låt dem ge guld och rang, som sjelfve ej ha värde.
Om du en thron mig gaf, jag skulle skatta den

Hvad värd? det enda pris, att du mig deii|förärdc.
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Du sörjer, att din brud se hemförd i ett tjell?
Så nämner du ditt hus: välan! hur jag är säll,

Det uamnet säga må! —• Hvad! eller månn den

trefnad,
Det lugna, hjertliga, förtroliga behag
Inom sig, af hvarann, som af en ägta lefnad

Enformigheten sjelf förljufvar dag från dag ,

Fins bättre i palats? På hvilkas ena sida
Du förs från rum till rum, en ödsligt prägtig rad,
Att ändtligt se Hans Nåd, stjelpt på en soffa,

qvida,

Allena, med sin gikt, och ögna dagpris blad;
Tills, buden att i qväll hos Hennes Nåd supera,

Som han ej sett ännu sen sista bal-paré;

I slottets andra hälft han går att ta sitt thé,
Och låta, husmanslikt, sitt spelbord der servera.
O Gud! så är man gift i en belefvad verld.

Nej, kärleken begär ej lyckans stolta flärd.
Förderf och egoism må honom fritt bespotta:
Romantisk söker han i sjelfva förstens park,

Fins han der någon gång, en hydda eller grotta

Och stjäl sig att bebo en konstgjord ödemark



Carl.

Dock fordrar han, min vän, i sjelfva herdekojan
En viss beqvämlighet, om han skall trifvas der.

Emili.

Välan! men huru stor? Derom just frågan är.

Hur mången har beqvämt på kryckan, ja, i bojan!
Inbildningen i allt är färdig med sitt spel,
Att trolla, blott man vill, så skönheter, som fel.
En sjukling på sin bädd, bland slägtingar och

vänner,
Af deras ömhet rörd, ej mer sin plåga känner.
Med faran modet öks, och sorgen sjelfblir tröst.
Så ger naturen sjelf med bördan äfven styrka.
Stor är väl tingens magt; men ock, att mot-

stånd yrka,
Är spänstigheten stor i menskans fria bröst.
Hon har behof; men dem, just dem, skall hon

bestämma.

Släpp lustan: ingen gräns kan hennes utflygt
hämma.

Styr henne: och hon blir en sedigridhäst blott,

Som stundom bär dig bort, när du behöfver rö-

ras,

29
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med den du våga tor, så långt du finner godt,
Viss, att till natten hem oskadad återföras.

För Öfrigt, säg, min vän, hvad sakne vi väl
här

Af den beqvämlighet, som trefnaden begär?
Tro mig, när vintern gnyr och hösten regnig

hviner,
Jag bytte ej med Prunk, som fryser i sitt slott,
Bygdt för Italiens luft och för att skådas blott.
Se detta fensterpar af snöhvita gardiner,

Det granrisströdda golf, det spegelblanka bord,
Och der en gästfri bädd, för sorglös hvila gjord,
Och här en spis så månn, att ljus och värma

dela
Rundt om, till hvarje vrå: allt detta, med ett

ord,
En egen ljufhet har, som jag sett prakten fela.

Hur litet det behöfs blott för vår egen skuld!
Månn detta röda sken af brasan kring vår hydda
Ej för att pryda den gör samma gagn som guld?
Ej lyser nog för oss, af ingen täflan brydda,
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Som retar högfärd blott, att ge med ståt och larm

Ej nöje åt sig sjelf, men åt sin granne harm;

Som söndrar menskor mer än mellan verldens delar

De afgrundsdjupa haf, de himmelshöga berg;

Och från det rum, man prydt med hvarje mo-

dets färg,
All glädje jagar bort, för det en bronzbild felar.

Tro ej, att dårligt stolt, jag vill, för säll-

samt rön,
Naturen bjuda trots och vanan och mitt kön.

Om ödet kastat oss från Fjellen än i hafvet,
På jordenssista skär, bland vrak af is begrafvet,

Der åbon — (ach! hvart ses ej menskan tränga
sig?)

Mot björnen, och än mer mot hungern, jemt
för krig,

Och känner evig köld hvar lifvets flägt förstela:
Då skulle du mig sett olycklig — ock med dig.
Ja, äfven här: om dömd att all den råhet dela,

Med hvilken, född till den, Nomaden nöjer sig,

Jag ej så lyckligt nått min önskans jemnafyllning,
Att lefva lika skild från dam, som från förgyll-

ning.
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Vet du, den talisman, som vis och lycklig gör
Den honom fånga vet, och fångad ej förlora:
Den sällsynthet, hvars namn man ständigt pri-

sas hör,
Men som ej köps för guld afrika eller stora,
Den ha vi funnit här: det Lagom menar jag,
Som fyller opp hvar stund med ett så jemntbehag.

Carl.
Men detta lagom blir så snart ett enahanda,
Likt snön omkring oss här. Det ljufva är väl godt,
Dock väljer man till slut det som har salt och

anda,
Det bittra till och med, framför det ljufva blott.

Din känsla, det är sant, så mången skönhet
njuter,

Som mängdens sinnen flyr. Förundrad har jag
rönt,

I spegeln af din själ det fula sjelf bli skönt,
Likt klippans bild i sjön, dit månens guld sig

gjuter.

,Men lång, min Emili, är hvardagslefnaden
Och känslan har blott få och flyktiga minuter.
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Emili.
När blef väl hvardan lång med sysslor och

en vän?

Och töms väl känslan nt, när hjertat är dess källa,
Ej sinligheten blott? Dock må dinfruktan gälla:
All tjusning på vår jord är blott minutens rön ,

Likt solens första glöd ur strax förblekta skyar.
Men sofver jag en natt, är östern åter skon.
Och ej naturen blott sig alla dar förnyar:

Mitt hela lif, mitt hus, du sjelf, min enda vän,

Är mig hvar morgon ny. Ja, till och med, om dagen,
Hvad vexling! då jagfår till middan dig igen!
Hvad njutning vid vårt bord för själen, ej blott

magen,
Igenom blick mot blick och ord mot ord förbytt:

Nu skämt, nu vettigt glam, som födes, alltid nytt,

Af våra hufvudens och hjertans sammanlutning.

Och ~ stundom går vårt lif rätt väl ock utan

njutning.

C a bl.

Men stundom har det ock , oa litadt allt behag
Af kärlek, vänskap, flit, och hvarje huslig lycka,
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En tyngd, som vill oss ner i jordens sköte trycka.
Och slipper man ej då en stund sitt hem, sitt jag,
Till ett odrägligt år sig tänjer ut en dag»

Em ili.

Då flyr jag, som ett barn — och är jag, när
så händer,

Ej blott ett kirrigt barn ? jagflyr i sömnens famn.
O sömn! o mot all sorg hvad ljuf, hvad säker

hamn,

Som alltidöppen är, hur ödets flagg sig Vänder!

Ca Rii,

Ja, för en själ, som din, så oskyldig, så ren,

Och för en kropp som din, lätt, munter, ung
som våren.

Men äfven du, min vän, blir äldre: *t och med

åren
Man får en krämpa först och snart ett lynne sen.
Man blir ett gammalt barn, som ingen sång mer

söfver.
Då vore Stockholm kärt. Der, om en Fm behöfver
Förströ sig —
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E m t; 1.1

11varför ej en Herre?

Carl.
Nå, ett par:

Så tar det sig i hast en vagn, en båt, och far,

Om man ej längre vill, till Bjurgåln blott, —

©ch njuter —

EMIL!
Det samma som här finns, en stor och skön natur?

Nej, hvadett värdshus ger, ett brädskjul innésltiter,

Konstridning, glas som spinns, taskspeleri och djur

Från Africa, och dans på lina, och mirakel
Utaf en hund, en häst, och framför allt spektakel.

Carl.
Det sista, riktigt gjordt, är värdt sin stund likväl.
Det når ej ögat blott oeh örat, men vår själ:
Hon ser deri sig sjelf, det innersta af lifvet j
Och tiden värde får af sjelfva tidgfördrifvét!

Ewin.
Spektakel vill du ha: det får du äfven här.

Se blött én trollmans spel, om det ej tragiskt är



Vid hammarns dofvaslag på tecknen i hans trumma,,

Hans hår står upp som borst, en darrning får
hans kropp,

Och ögonen ge eld, och läpparne. sig skumma,

Tand gnislar emot tand, nu arm, nu fot rycks opp,

Och hjelten faller ner till slut i sanslös dvala.

Hans själ, ur kroppen flydd, far då kring jor-
dens ring,

Att se hvad fjerran sker och spana dolda ting,
För att, tillbakaländ, som ur en afgrund, tala,
Och fånga, dårad sjelf af villan, som han gör,
Den häpna mängdens tro, som korsar sig och hör.

Blott omtalt, denna scen kan göra is i blodet.
Jag säg ej, vill ej se ett konstverk af den halt,
Ehur sublimt det är och gast likt, efter modet,
Och fast ej Bålman sjelf kan te en slik gestalt

I ladan der hon ger den stora riddar-dramen.

Hvad jag beundrar blott, är att en rå barbar

Ett lika sällsamt spel med sina nerfver har.
Som den af sylt och thé i soffan närda damen.

Carl.
Ren vantron flyr det ljus, som spiiddes ända hit
Af visa konungars och sanna presters nit.

3©
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"Ren Lappens troll dö ut; men med «tt gift från

söder,
Brännvinet, trollas nu han sjelf af Svenska broder.

Emili.

Oskyldigare ro, ärtskönt ej ädlare,
Ger här ett komiskt spel, för en gång värdt att se,
Af lekare, som ner på sina hälar huka,
Med ena armen krökt, i skepnad af en kruka,

Och med en flngerknäpp hvarannan mana ut,

Att täfla i en sång: så kalla de sitt tjut.
Dock sägs ju deras vers än kärlek lifligt måla,
Än segren, då en varg på skidor löpes opp,

Och räddar med sitt fall de flydda renars tropp,
Än åskan, som ur skyn ger dån i bergets håla,
Då vilden ropar skrämd: "Gud lefver än i år!'' *)

Du det förklara kan, du deras skrän förstår.
Jag såg dem väsnas blott med ögon, munn och

händer:
Nu visa, hur en järf i trädet står på lur,

*) På en fråga till några Lappar, om de hört åskan
gå den sista sommaren, svarade en af dem: Visst hör-
des Gud lefva än i fjol. Se Högströms beskrifning
öfver Lappmarken, sid. 157.
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Nu, hur han, med ett hopp, slår ner de långa tänder
I nacken pä en ren, som far, ett dödens djur;
Nu ta en ekorns skick _> nu Hkt en båge spänna,
Nu knyta hand mot hand med vredens höjda rop,
Nu maka tipp mot tipp af näsorna ihop,
Ett sätt bland fjellens folk att vänskap ge tillkänna,
Och tröttare, än de, till slut på komedin,
Jag såg dem springaopp, som barn, till ett glas vin.

Carl.

Fins det väl mera smak i många gyckelsånger,
Som halfva Stockholm går att höra femton gånger ?

Emili.

Hvad gälla smak och vett? Man undan sig blott far
Och jaspar i sin loge, som i sjn boudoir.

FÖIj genom gator, torg och trädgårdar och salar,
På bal och karusell, det flydda nöjets spår:
Du fångar det ej mer, än du den vildren når,
Som för din blick försvann i dessa djupa dalar.
©et flyr, när det förföljs, i Stockholm, såsom här;

Men blir en sjelfmant gäst, der det ej nödgadt är.
Just i dess egen verld, jagmins, hur många gånger,
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Sen vi det fåfängt sökt kring stan med vagn och

bloss,

Och vände tomma hem med trötthet och med ånger,
Vi funno det i vrån tyst väntande pä oss.

Carl.

Ja, en för nöjet sjuk, lik den för vatten sjuka,
Blott törstar desto mer, ju mer han hinner sluka.
Men för att skatta rätt sin sällhet inom sig,
Man sakne den ibland.

Emili.

Ja, då jag fann mig sluten

Inom min dörr igen, då fägnade jag mig

At balen, dän jagkom: då blef den af mig njuten,
Då tog jag mig en vals, helt ensam, blott af

fröjd, —

Nu, att jag sluppit hit, jag dansar här, förnöjd.

C A tt L,

Man vill dock lefva med, och tidens seder pröfva.

Man lär af dåren sjelf, att ej hans prål behöfva.
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Emi li.

Ja, andra spöken likt, det spöket lyckan är:
För att dess tomhet se, man måste se det när.
På afstånd märks ej lätt,för gny och stoj och glitter,
Hur ledsnan med till bords och med i vagnen sitter.

Väl! att ha en gång sjelf sett in i modets verld:
Man frestas, från den skild, dess mindre af dess

flärd.

Carl,

Dock menskan, först och sist, oss menskor måste röra,
Hur väl man än med sig och med naturen trifs:
Man anleten vill se, man meningar vill höra,
Och till den flydda stan af hemlig oro drifs.

Gaf icke himlen sjelf oss ögon fram i pannan,

För att beskådafritt, ej skyn blott, men hvarannan?
Är ej en fin tangent i hvarje finger spänd,
På det en likes hand må bli i hjertat känd?
Vi föddes, med ett ord, till sällskap. Sjelfva djuren
I flockar samla sig.

Emili

Nå ! månn ej äfven här

Ges menskor, barn, som vi, af samma mor, Naturen ?

Ach! mer i tjell, 8n slott, man är sin like kär.
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Och har jag ej af dig, och af den vän, den sanna,
Jag i din syster vann, som troget delt vår flykt,
Nog sällskap ? — Stundom ock ber du till qvällen

stanna
En skald, en munter vis, som du kan bjuda tryggt,

Som ej värdinnan bry, och ej, — hvad snillen

händer, —

Likt qvicksilfret bero af vädret, som sig vänder:

EnWiELAND, en Voltaire, enPopE och minRAciNE,
Din Shakespear sjelf ibland; och dem jag ej må

nämna
Från Stockholm, — som mig här det sköna säll-

skap lemna
Af Betty och Annette och Laura och Christine,

Och Drottning Disa sjelf. Ja Oden, Gustaf Wasa,

Sten Sture ,
Birger Jarl , samtala vid vår brasa

Om ett Odödligt namn, och Styrkan af
en Själ,

Som lefver för sitt lands och för sitt slägtes väl.
Dessutom stiftar du en klubb för dig allena!

Hvad han skall sitta stolt att kring sitt bord förena

Rom, Grekland, Göttingen! — Då törs man in
med plats,

För Herrar Cicano och Plato och Horats,
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Att bjuda en kopp thé\ Men får du se mig bunden

Om tinning eller kind: (jag sof ej sista natt

För tandverk, — eller stack mig blott ett hus-
hållsspratt);

Så lemnar du Sokuat, ja, Paulus sjelf, på stunden,
Och bjuder Sancho in att snacka mig till skratt.

Han på sin åsna är, med eller utan hatt,

Min d°ktor. Mot kolik, migrän och annan pina,
Hans ordspråk mer förmå än opium och kina.
Men hjelpa icke de; och snön, i hvirflar svängd,
Oss hindrar från en fart åt bergens fria ängd,
Att dricka himmelsk luft, som lifvar kropp och

Så skake vi oss här, så hoppe vi härinne:
Hans Vördighet får lof att sjelf som blindbock gå.

C ARL.

Jagräds att bli det jeint, här ensam, mellan två
Fruntimmer. Himlen vet, om J fån bindlar göra,
Till hvilken dårskap än J kunnen mig förföra.

Emili.
Hvem önskar ej ibland att vara barn igen?
Och månn ej smusl a sk o, och litenlefver än,
Så klär den Vise sjelf, som att till harm sig spela,
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Och samla hus frän hus blott ämnen till förtal:
De stora tidsfördrif, som oss i Lappland fela!

Carl.

Ett sällskap vet jag dock, en lek, ett tidsfördrif,

Som skulle främst af allt forljufva här ditt lif:
Ett nöje, köpt med qval, dock aldrigföljdt af ånger;
En pligt så mödosam, men ach! så ljuf likväl,
Som plundrar skönheten, som gör dentill en träl,
Dock klär den mer än tylloch sammet, tusen gånger.

Du har ej hört min dröm: men kan jag må-
la den?

Mins du Correcios natt? Mins du den mor,
der myser?

Mins du från hennes barn den himla klarheten,
Rundt om i mörkret spridd, som likt en mor-

gon lyser?
Så log du åt en son : och allt blef ljust kring dig;
De hemska saknader jag såg från vaggan flydda,
Och till ett älskadt hem blef denna ökenhydda.
O! denna sköna dröm, när skall den sanna sig?
Säg mig din hemlighet? Den rör ju också mig,
Vill jag väl hoppas —

43
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Emili.
Så ? Men bakom qvinnans slöja

Ej titta får en man, blott se igenom den.
Naturen är som vi, är af vårt kön, min vän.
Hon straffar Hyrnen sjelf, vill han för mycket röja.

Carl.

Välan! en aning blott är ren en verklig fröjd.
Men när den uppfylld blir, o huslig sällhets hÖgd!
När vid en vaknad rö t du från min kyss dig rycker,
Och flyger till hans bädd, och säll, som om du bar
På dina armar allt hvad jorden dyrast har,
Emot din svällda barm den ljufva bördan trycker:
Att se då, hur din blick på honom hvilar ner,

Och hur han lyfter opp sin lilla band, och ler,

Och känner ren sin mor, och fingrar om din haka,

En liten Kärlek lik, af äldsta Gratien kysst: —

Att se det, vid min bok i soffan lägrad tyst,

Och säga till mig sjelf: det är min son, min maka!

O! njutning, blindt försmådd af högsinta begär!
O! sällhet, brottsligt spilld af vällusten och Härden!

Då skall jag, om din ro ej mer bekymrad, har
Af hela verlden glömd förgäta hela verlden.
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Emili.

Förgätom den nu strax. Som barnen, släppta ut

På ängen, all den sorg, de greto nyss förut,
Vid sköna smultrons syn i en minut förgäta:
Så lät oss tänka nu blott på den fröjd — att äta.
Delt med en hjertlig vän, den ej den minsta är.

Se Gumman: hur hon rörs beställsam! —• och
hvad rätter

Af vildt från luft och mark, af öknens valda bär,

Hon med så fryntlig min i noggrann ordning sätter!
Och hur hon bjuder nu, lik sjelfva välviljan!
O ! hennes ögons fröjd, att se hur andra njuta,
Är mer än all den prakt, som skeppsbron visa kan ,

Vid husens täflan der, att dagenkostbart sluta.

Hvi kan man ej förstå, att det är hjertat blott,

Som maten till och med, och vinet, gör rätt godt ?
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TREDJE STUNDEN.
VID BORDET.

Carl.

JÖlott i sin enda ren hvad rikdom fjellbon äger!
Och hvad det ädla djur sig offrar för sin vän!

Ej nog med lifstidstjenst: det lemnar honom än

Till slut sinvarma drägt till klädnad, skjuloch läger,
Sin sunda kropp till spis.

Emili.

Och hvilken furstlig spis!
Jag ville bjuda den åt Kejsarn i Paris!

Såg jagej nyss hans örn i skyn en renkalf föra

Och segla med den stolt högst opp i Fjellens famn,
Som kaparn med sitt rof försvinner i en hamn!
Får jagmed Férna här en gång bekantskap göra,
Blir han mitt sändebud, det kejserliga djur,
Och bär hit — fransk desert, förrän du vet af ordet.
Osynlig för Z--t och hvar fiskal på lur,
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Ett blad af Moniteurn han lägger här på bordet.

Hvad högtid, att fördold i öcknen läsa få

Verldsskiftarns jätteord, och jätfeslag derpå!

Carl.

Du hr, men tillstå sjelf: när blott från Målarns
stränder

En gång i Öcknen hit ett bref, en tidning länder,

En söderns fågel lik, som våren till oss bär:
Hvad du skall spritta glad, hvad du skall läsa der
Ars-gamla nyheter med knappast dragen anda!

Emili.

Ja, i en nummer blott af Dagligt Allehanda
Hvad jag studera skall: om en förlorad hund,
En städerska, som vill till någon enkling gerna,
En högst superb auktion på möbler helt moderna,
En saft som nya gör båd ansigte och mund,
Ett luftskepp, som en katt skall opp till mol-

nen föra,
En cynisk hundbalett, ett magiskt andespel,
Och Ingen, som sinröst osynlig låter höra *),

"*) La femma invcsible från Paris, som för ett par
år sedan lät höra sig äfven i StocWialm.
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Med mer, som landtbon gör af häpnad stum och stel
Ren vid affichen blott om hufvudstadens under.
Och när jag läst till slut det lärorika blad,
Så kan jaghelsa dig från Stockholm, lika glad,
Som hade jag der sjelf förlorat några stunder.

Men utan skämt, min Carl: den sorg jag
fruktar för,

Den enda t mitt bröst, som ej en natt förströr,
Är att du tråna skall, du sjelf här under Polen,

Skall finna, skild från allt, som konst och odling är,

Dess långa skymning lik din hela lefnad här,
Och ej ditt snille värd den Lappska predikstolen.
O! jag förlåter dig, hvad jag ej mig förlät.
En qvinnas hela verld är hennes hus: och det

Är lika hvar det ställs, på globen som sig vänder.
Så snäckan för sitt hus med sig, ehvart hon länder.
Men mannens högre själ vill ut i tingens rymd,
Vill ut bland bragders dån i staten och i tiden-

Dock gläds, att lefva här, af bergen lyckligt skymd,
Tills seklets bistra storm, ach! en gång, är förtiden.
Sen , hvilket skådespel att träda fram igen,
Lik en som sofvit bort en gruflig natts förharjning,
Och under fasan sjelfaf spår som röja den,
Med glädjetårar se omkring sig lugn och bergning,
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Och möta här en väns, och der en frändel famn ,

Likt räddade från sjön, som mötas i en hamu.

Carl.

Förträffliga! — Och dig jag skall i öcknen dölja?
Uppriktigt: icke blott den ädla lust att se,

Och tidens stora gång med manligt öga följa,
Men ock ett stolt begär att synas, tör mig ge

En oro, utom den, jag för din ro bor hysa.
Den stora sanningen jag ej bestrida bör:

Man lycklig är för sig, för andra lycka gör.
Den lefver blott till låns, som lefver för att lysa,

Slaf hos en dårad verld och fremmande hos sig.
En fåfänga likväl du måste tillge mig:
Jag ville låta se din skönhet vid min sida,
Och hörahviskas; Gud! hvar har han funnit den?

Emili.
På andra vintern gift, du ger mig blomster än?
Och det i Lappland till! — Men mins, hur åren

skrida,
Hur snart ett fröhus blott din Amaryllis är,
Som du må vara glad att kunna gömma här,
Sen till och med den tröst man torde dig bestrida,
Att hon hut varit skön.
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C »Bi.

Må blotta fägringen,
Som blomman, falla af, och jägtaren af den

Allena, ha den tröst att skryta med ruiner!

Må ytans fina drag förgå med ungdomen!
Med hullet nöts ej bort, hvad inifrån blott skiner
En blick ur själen sjelf, en min som hjertat rör,

Och icke rosor blott, men gråhår, sköna gör.

Ja, Venus i sin char må sjungas af poeten:
Jag ville måla af den sköna qvinligheten
Lik Hebe, med sin skål, då hon från Jofurs bord,
På tårna, för att ej hans middagsslummer störa,
Går, sjelf ospisad än, att örnens måltid göra.
Hur var den ej hos dig ren vid din docka spord,
Den huldhet, hjertligt mån att nära, fostra, hylla,
Och för det minsta kräk dess hvarje saknad fylla,

Som nu —

Emili,
Din Emili är qvinna, med ett ord.

•

Ja, qVinna! — ädla namn och sköna! — Få dig
bära

Med rätta, om ock få det stolta' namnet man!
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Emili.
Det ena är er skuld, det andra vår.

Carl.
Välau!

En qvinna är sin mans, en man sin qvinnas ära.

Emili.
Hon är lampetten blott, han ljuset. All den glans,

Hon sprider i hans hus, på honom sjelf, är hans.
Jag är ditt eget verk, jag må ditt bifall vinna!

Carl.
Du min discipel var, och blef min lärarinna.

Emili.

Förlåt mig: jag är van att läsa opp för dig
De läxor, du mig lärt. Till lycka hör oss ingen.
Dig skonte ej ditt kön, och intetdera mig.
Ty näst en "Lärd i stubb" af allt på jorderingen

Minst tåls —

Carl.
En Vis i flor!

Emili.
Sonv gör sig vis, i tal!

I sällskap vet jag nog, att sluten i min shal
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Mitt lilla menskovett knappt genomskina lata.

Dig visar jag det helt: du kan din hälft förlåta,
Det svaga qvinnokärl, att också ha en själ.

Carl.

Svagt nämner man ditt kön: dess vekhet har likväl

En egen spänstighet, som gäller mer än styrka.

Er sjelfva lydnad snar oss herrar i er magt.
Jag ser ej utan harm min mandom dertill bragt,
Att nödgas, qvinna, dig ej älska blott, men dyrka
Dock tröste sig mitt mod : vill man en urbild se.

Utaf allt skönt och godt, så målar man en qvinna.

Emili.
Och öndå tveken J att menskorätt oss ge.
Från vildens arma hjon till Sultans herskarinna,
Är qvinnan verktyg blott; för skilda nyttors skuld

Än slaget om med jern, än siradt ut med guld.
Betrakta i sitt hus den skönaste Grekinna,
Nu tillbedd i en sten: hvad var hon? tjenarinna

Carl.

Men se ; i tankens verld, der rätt och sanning rå,

Man hänför till ditt kön ej endast Gratierna,

Ej Sångens Döttrar blott: menDygderna ock?.*!.
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Emili.

Du glömmer än, jag ber, du glömmer Furierna ,

Och Eva med sin orm. Ja, skapte man ej än

En mor, all stygghets bild, åt sjelfva d--n!

Dock, hvilken är förmer af saxens begge delar,
Är ju en löjlig strid: de gjordes för hvaran.
Så begge könen blott fullkomna menniskan.
Du vjll en engel se: hvad är som dertill felar
Den ädle ynglingen, den ljufva flickan der?
Smält begge i en bild: och engeln färdig är.

Så kom, förenom oss. Huldt 6töde mig din

skullra,

Aftorke ömt och lent min hand din pannas svett.

Du stäm en högre ton: och likt'en skon duett,

Vårt lif harmoniskt flyr, hur ödet än må bullra.

Skänk mig din vishet, du, och tag min ömhet blott.
Gif mig den enda magt att föra ut din vilja.

Och om ej englar just, dock ett i tysthet godt

Och lyckligt ägta par, oss döden blott skall skilja.

Carl.

Min vishei! ach! den är en boks-taf blott hos mig",
Men lofvaude natur, sa sann, som skon, lios dig.
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Vi män, vi räkne ut på täflan blott det rätta :

J qvinnor! fatten det från hufvet strax i verk.

Emili.

J gen oss regeln först: att den i handling sätta:

Oss känslan hjelper sen. Men den allena , märk!

Hur ofta den har stjelpt en stackars redlös qvinna.

Dock om manbergats väl till fru från älskarinna,
Behöfs det sällan mer stor visdom för mitt kön:
Ett husligt minne blott af dageliga rön,

En smula tålamod, och tid att sig besinna,

Och litet grand besvär för det man gerna vill.

Carl.

Hur mången filosof, filosofin i ära!
Det lilla hemvett blott af er behöfde lära,

Då han från hus och land, från jordensjelf far vill.
Jag sjelf, du, vet ej än, hvad jag kan dåras till

Af åtrån~att mitt namn se längst till Skåne svingadt,
Och nämndt i snillets verid blott för den sällsamhet,
Att der kan visas fram polarisk vitterhet.

Så här från träd till träd ett gråskinnflög bevingadt
Och sändes till Luxivé: i hvars museum än
Det fågellika kräk beses af barn och män.
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Emil i.

Den sker väl icke så, med vingar blott af läder.
Den flygt, du plötsligt tar åt ethern från min hand.

Flyg, flyg, ej för ett namn, som smärtar mer

än gläder,
Men för det skönas skuld, ifrån oss flyg ibland,
Och stig med taflor ner, som lyfta oss från flärden

Och från vår hvardags krets, ehuru kär och glad.
Förundransvärda konst, som för oss, på ett blad,
Kring himmel, haf och jord, och den blott dröm-

da verlden,

Som låter menskjan se sitt inre, tjust och skrämd,

Och ljuda sorg och frögd, liksom en lyra stämd !-—

Blott ej för mycket van, att med gudinnor vaka
Du henima finner sen för platt din stackars maka!

Carl.

Från huslig sällhet dömdt till ett odödligt namn,

Genit, som föds dertill, allt, allt, för konsten
lemne. *

Min Sångmö är blott du; mitt altar är din famn,

Och lyssne till min sång blott du, dess pris och
ämne!
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Emili.
Näst frukten af ditt kali, näst gagnet för det folk,
Bland hvilket himlen sjelf digkallar till sin tolk,

Hvad kan väl mer behag uppå din bana sprida,
Än om du, säll att här få lefva tyst och lugnt,

Är genom språket med i ljusets medelpunkt?

Blott ej kritiken stör din nattro vid min sida!
Ej den som rätta vill, men den som sårar blott.

I

Hur flyger ej ett ord, som spefull qvickhet sände!
Så af förmenta troll fick herden här ett skott

Osynligt, men hvars gift han länge plågad kände.

Carl.
Var lugn : en drifhusväxt år lagern i vårt land.

Kring Mälarn må en krans , i smakens säkra hand,
Trots vintern, hållen grön, till mål för snillet lysa:

Men förn den hunne hit, den skulle hel förfrysa.

Nej, för att talas om med ett sarkastiskt pris
I Stockholm som poet, i Upsala som vis,
Jag ej vill tråna bort i en fantastisk villa,
Och med min friska färg mitt enkla vett förspilla.
Jag skall ej , trösta dig, att sjunga min Glycer,
Den ömhet låta bli jag henne skyldig ar.
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För mensklig höghets skull mitt menskjohjerta
döfva,

Och grälande om plikt förgäta att den Öfva.

Så för allt känsloprål, som för all inbildsk köld,
Skall du bevara mig: skall låna mig din sköld,
Mot hvarje flärdens pil från sjelfva Phoebi båga,

Ehur etheriskt fin dess spets må slipas än,

Ehvad olympisk örn sin fjäder lånt åt den.

Här, om jag lycklig är, jag ej skall tonen fråga,
Ej söka utom mig mitt värde och min ro,

Ej ryktets genljud mer, än egen känsla tro.

Dock Södern» sköna verld ej hel för obs

försvinne!
Hebreerns skystod lik, dess bild vid öcknens bryn.

Nu höljd i dunkla moln sig skugge för vårt minne,
Nu fladdre för vårt hopp, i eldsken opp till skyn:
Att ej vår själ må bli så tom och kall och öde,
Som landet der vi bo, och trögheten, som går,

Böjd under vanans ok, på evigt samma spår,
Ej så förstela oss, att vi för verlden döde,

Ha ingen känsla qvar för jordens sorg och fröjd.



58

Jag räds, en längd af år i delta hide dröjd,

Jag blefve björnen lik i lynnet och i minen.

Men du förskönas blott af frosten, lik hermlinen.
Så Mig midt i snön, så skiftande din färg
Med årstiden, som han, du knapt det hopp be-

höfver,

Att vintern äfven här dock en gång skall gå öfver.

Hel Lappska, trifs du ren bland drifvor blott

E M i h i.

Nej, äfven jag, min vän, vill hoppas, ständigt
hoppas,

Jag ville det ännu i sjelfva Elysén.

Så skön dess skugga är vid evigt aftonsken,

Jag önskade dit höst, för att se löfven knoppas,
Jag önskade dit natt för att se dagen gry.

O! jag är ren förtjust att tänka, hur en ny,

I hast förvandlad verld min väntan skall förvåna,

Då öfver dessa berg omsider solen når,

Och skyndar drifvans flykt för grönskan i dess spår,
Och tvingar natten sjelf att ljusets iargoi låna.
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O! då betalas oss vår saknad ined en fröjd,
Som barnens, sann och ren, dess större, jumer dröjd.

Ja, som ett Stockholms barn, att se ett maj-
löf, hoppar,

Så skall jaghelsa här midsommarlöfvens knoppar.
Och som en flykting rörs , att från sin födsiostad
Ett fartyg ankra se: så skall jag springa glad

Emot en tallös svärm af änder, som här hvimlar,
Och följa deras lek emellan tvenne himlar.

O! skyndom såsom de att njuta sommaru här,
Ju flyktigare, ägd, ju mera skön och kär.
Se innan månen fyllt ett enda hvarf kring jorden —•

(Men ingen måne fins och ingen stjerna då!) —*

Är rönnens krona grön, och hvit, och eldröd vorden,

Och jag har sallat ren, förr än jag slöt att så.

Hvad jag skall herrska då, en Drottning i

min täppa!
Och du: så långt ditt lod, så långt ditt välde når.

Dig tillhör skogens hjerp, dig tillhör strandens
snäppa,

Och öfver hela sjön, trots Britten sjelf, du rår.
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Må hvar sin heiniaifer två Kejsare regera:
Du i ditt rike här beror af ingendera:
Ej mer än insjöns lom, som än på molnet bor

Och än på vågen blott, af laudtmätarp beror.

Carl.

Till en monark i hast du gör mig, ivärmarinua.

Emili.

Är det så rart, att bli krönt hufvud, för en man?

Carl.
Här trodde jag det rart.

Emili.

Och flydde hit? Välan!
Du skall dig mer än Kung, du skall dig lyck-

lig iinna —

Men sommarns nöjen här jag ville måla ut.

Min själ, här hemma stadd, dem känner ren förut.
Ån flyte vi på sjön, och sökc i vår snara

En perlbeströdd forell, en purprad röding få.

Ån öfver fält, af bär helt gula, eller blå,

Vi gå, och samle dit af Lappska barn en skara.
Ån öfvar jag allt mer min lilla botanik,

Får mången ny bekant, och mången gammal träffar,
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Här i sitt rätta hem mer skön och välluktsrik
Men ingen i behag Linniea öfverträffar.

Carl.

Dock sjelfva mästarns röst af Andromeda vanns,

Då han åt Flora knöt från Fjeliarne en krans»
Som Perseus, såg hanrörd den sköna, i sin kedja
På klippan, i en flod från bergsnön, luta ner,

Och darrande, om hjelp med lyfta armar bedja.

Emili.

Den andra fick hans namn: och det betyder mer.

Men läggom Dryas till: för alla tre tillika,

På Gratiernas vis förskönande hvaran,

Den Lappska rosen sjelf, den Norrska neglikan,
Och Cypripedier och Trollier måste vika.
Men vet du, hvar jag mest botanisera tör?
På klipporna, min vän, bland mossorna der lysa,
Bad för min färgkonsts skull, som jag här all-

män gör,
Och för de skönheter, de sanna, som de hysa.

Sen följer jag din jagt, och lyss till orr-
kullns risp,

Som mellan buskar flyr ? ur nästet sprungen tidig.
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Der slingrar oss förbi en korsräf: snabb och smidig,
Han bär sitt kors så lätt, som någon nygjord bisp.
Här står en sällsynt elg: och stolt sitt hufvud

vänder

Från björken, afhvars topp han bette, ser oss an,

Med undran och förakt, ert stund, som tänkte
han:

Förföljs jag äfven här ? och flyr åt flodens stränder.
Du låter honom fly, och simma öfver den.
Dock far han till sin död åt söderns skog igen,
Så prägtig i sin fart utöfver fält och hedar,
Som öfver vårens is en seglare på medar.

Carl.

Den ädle! — Måtte ej, o Svithiod! innan kort

Så dina hjeltars tal, som elgars glesna bort!

Dock stammen, frisk ännu, har qvar sin gamla kärna,
Och nya dygder bär, då de behöfvas mest;

Ja, Manhems ära står, af seklerna befäst:
Må hon än gå i moln, hon står, som polens

stjerna —

Emili.
Se der den stjernan: se, hon blickar öfver oss
Sig lik, vid all den skräck af eldkulor och bloss,
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Som tidens tecken är. Vid åsyneii af henne,
Vi äfven, gömda här, ett fosterland bckänne.

Men till vår jagt igen. En ripa löper der,

Den öfver tufvorna, som drifvan lika snälla.

Slå vad, med ditt gevär du henne ej kan fälla,
Du man; men i mitt garn, jag qvinna, henne snar.
Håll! du ej hjerta har att pelikanen döda,
Som djupt i öcknen flyr att sina ungar föda,
Om ej med eget blod, som åldern diktat har,
Dock lik en mensklig mor, utur sitt brösts förvar.

Carl.

Men hvad ? om en miljon af lemlar vi der möte ,

Som öfver berg och dal och klippor, opp och ned,
Qryg£l,gen gä fram i oförändrad led,
Och störta sig tillslut, blindtvis, i hafvets sköte?

E Mil i.

Så lemne vi dem väg, de emigranters tropp!
Men ach! hvad drifver dem att fly så utan hopp?

Carl.
Törhända hoppas de att bort om hafvet hinna,
Och på en annan strand ett annat Tröja finna.
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Åtminstone på is är deras skara sedd

Med lycklig öfverfart afmäta Bältens bredd,

Förföljd af en pluton, som dem i hälen sände
Den fiende, de fly, det hala, sluga djur,
Som lätt bestöfladt går och krypande på lur

Rörs kring en snöhvit kropp en svans med kol-

svart ände.

Emili.
Må deras stora strid uppmana en Homer!
Af bäfrarnes förbund och byggnad road mer,
Jag smyger mig att se, hur de sitt timmer fälla,
Och släpa till en bäck; och palissader ställa,
Och murar resa opp omkring sin vattenstad,
Och reda kamrar in till hvila och till bad:

En sågande ett träd med röd- och hvita tänder,
En ann arbetande i ler liksom med händer,
En tredje med sin svans att mura sysselsatt,
En fjerde ställd på vakt, som byts om dag och natt.

Carl.

Ach! sälla i sitt lugn, sin frihet utan yra,
Som flit och ordning blott, ej våld och folk-

gunst styra,
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Om de ej söktes opp, för silket som dem klär,
I .sjelfva öcknens djup af menskans rofbegär. •

Emili.
Ett annat värnlöst kräk , som pryddes af naturen

Blott till dess undergång, här göms i sjö och elf,

Förgäfves! — Såg jag ej af Fjellherdinnan sjelf,
Okunnig om dess pris, en prägtig perlrad buren?

Men mer än allt hvad rikt i Norden göm-
mas tör —

Ty i dess hålors natt, hvem lyste opp kristallen^
Och ametysten bröt och porfyrn och metallen? —

Ja, mer än allt hvad dyrt, der göindt, ej afund gör,
Dess massa blott af sten min inbillning förför.
O! förrn de mörka dar oss plötsligt åter hölja,

Så högt oss jorden bär, din hand mig lofve följa!
Du mins, hur lyft på tå jagför de klippor stod,

Som Titan Skjöldebrand till Stockholm bar
från Fjellen.

Om jag hans frihet ägt, jag ägt hans lust och.
mod,

Då ren, att sjelf bese de underbara Ställen,
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Nu skall jag se dem, nu, och vid din sida trygg,

Bevandra fjell på fjell, i trötts af björn och mygg.

Carl.
Och vada i morass? och mellan brådjup halka?
Och sköljd af forsens skum, och gungad af de»

svall,

Med sköra stängers magt nå högden af dess fall?

Och utan skymt af träd för hvila eller svalka,

Dig lägra på en klint, och bida, höljd af rök,
En sjungande miljons fiendtliga besök?

Emili.
Ja: men hvad syners prakt skall dessa mödor

löna!

Hvad ängder! O! för hvem fick öcknen dem så
sköna ?

Ej vet dess ren, dess Lapp i dessa skyars färg,
Der himlen stiger ner att vandrarn öfverskygga,
I dessa klippors form, hvaraf på dessa berg

Naturen tycks sig sjelf ett tempel ärnat bygga,

Den höga skönhet se, för hvilken snillet flyr,
Romantiskt, hof och stad bland hundra äfventyr.
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Med oro »er han blott de sällsamma besÖkea.

En lyckligt dold metall han fruktar spanad bli^
Och leder fremlingen i irrgångar, förbi
De ställen, der han hört en malm, som smids

af spöken.

Emili.

Oss tror han: ej af oss hans frihet räds forsat.
Vår vandring visar han en gen och säker stråt.
Förd med hans tält och hjord opp till hans som

marställen,
Jag ser min ungdoms dröm, om en romantisk färd

At Alperna, bli sann: jag ser en herdaverld,

Der hälft i himlen stå de molnomgifna tjellen.
O! jagskall plocka der en blomma närmast skyn,

En blomma som sin färg och vällukt kan bevara,
Åt min Sophlj min vän: som säger vid dess syn:
Ändå fick Emili uti Arkadien vara.

Carl.

Hvem var väl ämnad dit, och född der, om ej du ?

Och du skall söka det i Lapplands öcknar nu!

«*
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Emili.

O! nej: jag söker ej, hvad jaghar funnit redan,
Hvad jag härinne har. Det må då nämnas sedan

Siberien, Lappland: nog! det sanna, verkliga
Arkadien fins för mig, der jag blott dig får ha.
Här af ditt öga mött, här tryckt af dig i handen ,

Jag känner att din blick, din hand är lika här,
Som der du fordom satt ibland jasmin på stranden,
Mins du ? vid Floras bild : då än blott hemligt kär

Du läste Crkutz för mig; och rodnande vid lutan,
Jag sjöng ur Florian och Holtv en romans,
Vid våra svanors stim i aftonrodnans glans.

Idyllens dröm är skön; men ock dess spel förutan,
Der blott dess oskuld fins, der fins dess sällhet ock.
Du blåser ingen flöjt; okransad är min lock;
Blandrosor blott af is

, på frusna fensterrutan,
Jag pustar ut min suck, och ristar in ditt namn,
Då till en fjerran sjuk du slet dig ur min famn.

Och när du, hemåt vänd, hit ner från berget
hänger,

Och din herdinna der vill öfverraska dig:
Hon ej med fromma lam på väpling sätter sig:
Nej, vadande i snön hon oppför branten klänger.

Men saknar du väl lam, min Carl, när du har mig?
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Är det väl myrlenskjul och lång af näktergalar,
Som göra glädjen? nej, de pryda dikten blott?

Spörj slafven som bebor det sköna Tempes dalar,

Spörj Lorden som beställt ett Grekland vid sitt slott,

Den ena sin tyran, sig sjelf blott flyr den andra,
Och begge, med en hemsk förtviflan i sin min,

Bland lager och olif och marmortempel vandra,

Och hänga sig till slut midt i en skön ruin.

För öfrigt: äfven här har konsten taflor funnit,

Som i Hesperien sjelf ett namn för skönhet vunnit.

Se der! ett jetteberg med snöhvit hjessa står,

Och i dess sköte ler den Ulligaste vår.
En ångande kaskad sig störtar ner för inuren,

Först trappvis, lodrätt sen; och delad i sitt fall,

Han bildar, för en sal, djupt in i berget skuren,

En kolossalisk port af regnande kristall.
En sten min brygga blir, som under stegen skälfver;

Och ren sin svala natt en grotta kring mig hvälfver,

Som klädd med evig is än ingen dödlig byst,

Och hvars kolonners glans föi: intet öga lyst.

Dock mer än all den pragt, som dagens sken
der röjer,
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En hvit Angelica min blick, min känsla dröjer,

Som mellan klippor växt vid sjelfva fallets fot,

En sorgens dotter lik, mer skon af ödets hot.

Hör ren, med mindre dån , de fria böljor ila
I floden, och till slut omkring en holme hvila,
Som bär ett enda träd, der nordens näktergal,
Som söderns öm och ljuf, men sorgsnare än denne,
Allt hit från verlden flydd, här gjuter ut sitt qval.
Med ljud som, långsamt dö, han fåfängt söker

henne ,

Som mötte honom förr på denna tysta strand,
Der ej ses menskofjät, ej rök vid himlens rand.

Men någon älskvärd tropp af Sylfer och Sylfider

Här måste bo, hit flydd i dessa orons tider

Ifrån en verld, hvars törst till blod och guld ej
släckt,

Förjagar mer och mer allt skönt och ljuft och täckt.

Carl.

Men kom: bland svarta brott af sten, som Su-
nar rasa,

Der buskar utan lif blott öka ställets fasa,
Hit kläng, på brantens brädd, och se i djupet ner.
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Se denna «jö lik beck, hvars bergomslutna ipegel

Ej känner högdens vind, der solen aldrig ler,
Der ingen rört ännu en are eller segel,

Der blott en enslig örn och molnen, jagade
I skyn, — sin dystra bild, som i en afgrund se.

Och hör en spöklik uf, som klippans skrefva döljer,
Instämma med sitt skrän i vädrens hvassa hvin;
Hvad Gnomer vistas här? Melankoli och Spleen!
Ach! äfven hit sitt rof bekymrens här förföljer.

Emili.
Är det naturens skuld? I hennes verk, min vän,
Är sjelfva fasan skön. Det är ej så med den,
Som menskor ge hvaran, som menskor ge sig

sjelfva.
Må elementrens strid om haf och skyar hvälfvaj
Må Hekla spruta ut sitt helvete i snön:
Ett sorglöst folk bebor den skräckomgifna ön.

Men mot din sjö af beck , jag snart en an-

nan finner
Af silfver, lyft mot skyn i toppen af ett berg,
Der blott en krans af snö, hvars hvithet liljans

vinner,
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Omger det klara djup, som lånar himlens färg:
Och hvilken himmels! — Se! hur qvällens moln

sig randa!

Dock fins väl någon qväll, der dag och natt

sig blanda?
O! af en solskens natt hvad underbart behag!
Hvad jag skall se den rörd, som nu en mån-

skens dag!

Men ännu mer: hvad syn! då högst påFjel-
len hunnen,

Jag oceanen ser och midnattssolen der.
Hvar hvilar sig min blick? Hvart följer han

den här
Af svanor, som der far, i rymden strax försvunnen?
Haf, himmel, böljor, moln sig mänga för min syn,
Och här ett jättedjur, som sprutar opp till skyn,

Och der ett ispalats, som glänser emot solen!

Carl*
Du söker jordens gräns; och finner menskans

blott,

Hvars flygt kring haf och sky förgäfves efterstått

Den mystiska magnet, naturen gömt vid Polen.
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O! att vi kände blott vårt hjertas hemlighet,
Och visste rätta dess missvisande magnet;

Och hittade en väg, som förde hvarje like

Gerad åt sällhetcns och dygdens dolda rike!
Dock fast ej Polen hinns, man ändå norrut far;

Och målet, blott som mål, ett evigt värde har.

Emili.

Nu hemåt vändom oss. Långs floden, ner

för bergen,

I hast, liksom en dans , vår återfärd är gjord.

Väl tör min syn bli skum, min kind ej hålla
färgen,

Min munn knapt öpna sig att darra fram ett ord,
Då jag mig känner sänkt på tunna sköra bräder

Ner i en hvit tartar af böljor mot hvarann —-.

Carl.

Och än med stupad fart för skum ej synas kan,

Ån lyft på vågens spets i dagen åter träder,
Nu åker fram en mil med hastigare lopp,
Ån spännet, utan kusk, ner för en backe skenar ;

Nu i en hvirfvel svängs emellan hvassa stenar;
Nu rusar mot en mur af berget, som stär opp
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Mot flodens krökta fart: och genom punktlig
* vändning

Undslipper stöten der, och här en hemlig bränning.
Och likt ett slagfälts dån af vattnen kring dig

hör;
Och ser, hur strandens trän likt slagna trop-

par flykta;

Och vet, att en sekund, en tum, som rodret rör
Hit eller dit sig mer, och årorna bli tryckta

Mer eller mindre djupt, bestämmer lif och död.

E MIM,

Välan '. jag gmäkta må i några timmars nöd.

Dess större blir min fröjd, att i vår glada hydda

Oss återställda se och alla faror flydda.
Hvad jag skall trycka då med hjertlig tack-

samhet
Den gamla Charons hand, som stod, med snö i

håren,
Orörlig , och med stum, blott vinkad, myn-

dighet
Ifrån sitt roder böd de aktande vid åren,

Som fört det fetnti år, och på sin vissa strand
Bragt lyckligt tu*en lif, förtrodda i hans hand,
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Och fen , nKr höstens storm begynner åter rasa,
Vi sätte oss, som nu, förnöjde vid vår brasa,

Och jollre om den tid, som flydde skon och snar,
Och den som komma skall med nya sommardar.

Så njute vi hvar fröjd tre gånger: förrn den varit,
Och då den är tillstads, och ännu sen den farit.
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FJERDE STUNDEN.
VID SPISELD,

Carl,

•lag medger J nästan hvar belägenhet och stund

Sin egen glädje har, blott inom gifven rund

Vi vilje och förstå den vissa punkten finna.

Dock se: naturen sjelf bevingat menskans själ

Att följa, fjerran tjtist, de nöjens skymt jemväl,
Som växa i sin flykt, och när de nås, försvinna.

Emili.

Men om jagsprunge nu från lugn och värma här,
Att stjernan fånga opp, som tycktes falla der,
Lopp du ej efter mig, och drog mig ömt tillbaka,
Och sade: jägta ej en dunst, som slocknat ren?

Hvad mera ärvaltidt, den lycka, för hvars sken

Man går att sällheten, den vunna ren, försaka?

Dock sätt ett mål för dig, och sträfva att det nå:
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J, män, en särskild blick långt fram i tiden ägen.
Men hvarför gå förbi all fröjd, som är i vägen,
Och intet nöje ha, blott för att nöje få?
Först njutom det som är: och glädoms åt det sköna
I allt, ehvar det fins, hur smått, hur hvardags-likt:
I maskens gyllne skal, som trampas i det gröna,
I sjelfva hedens ljung, der purpurn lyser rikt,
I minsta smal af snön, som lyst af månen faller —

Du viste mig det nyss — i stjernlika kristaller.
Sen är jag gerna med att bygga stolta slott
I luften, som af guld och ädla stenar glimma,
Med skalder och med barn. Ett spel för tanken

blott,

Det är en lycklig tröst i mången ledsam timma.
Också en munter qväll kring brasan i en ring,
Hur ljuft att sitta fromt och önska! — Ingenting
Mer lättsmält maten gör och sömnen mer behaglig.
Den gyldne tidens flykt är klagad — och är

klaglig.

Men om den vore qvar, man talte ej om den.

Nu hvilket tidsfördrif, hvad lycklig ro, min vän,
Att måla ut så skönt, man vill och kan, den

flydda!
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C å B L.

Hvi när dock menskans bröst i minne eller hopp
För evigt denna dröm? Hvi hängs dess tafla opp,
Väl eller illa gjord, så i palats som hydda?
Hvi fordrar man en tid, då menskan, utan skuld,
Blott lekte som ett barn : ej skilde kis från guld,
Och ej en herdastaf ifrån en kejsarspira;
Då dagens arbete var blott att kransar vira

Till någon gudoms fest; då trött af dans och sång,
Man lade sig till ro vid närmsta källas språng,
Och mornad under skyn, och badad i christallen
Blott tog emot en frukt, ur trädet nästan fallen;
Då utan sorg och hat, blott för en myrtenlund,
Invigd åt kärleken, hölls hela jordens rund;

Då allt var blott natur, och hela menskligheten
En enda skön familj, af sjelfva olikheten
I lynnen och i drag förent med nya band,
Så menlöst, som bland barn små brudpar, hand,

i hand;
Och då till oskuldens och helsans glada fester
Inunder låga tak nedstego himla gäster!

Emili.
Tag dina bilder bort, som klä blott sanningen:
Och du skall finna här din målnings urbild än.
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Ja, när Astrea for från ett förderfvadt slägte,
Hon såg sig om ännu från bergen; och på dem

Lät helsa, frihet, fred, och kärlek till sitt hem,
Och all deu lust bli qvar, som blott naturen

väckte.
Dock öfver allt, min vän, en guldtid, lifvets vår,
Är af hvar dödlig ägd i menlöshetens år.
Men att han plötsligt flyr, hvem väller? Den

som klagar.
O! huru lätt ännu, blott fåfängan ej rår,

Vi kunne skapa oss de samma gyllne dagar,

Och samma gudaspår i Vara hyddor se.
De varelser från skyn, som gästade på bygden,
1 dalens lägsta tjell: säg, hvilka voro de?
Blott samma Frögd och Hopp som ännu bo hot

Dygden.
Visst suckar mången from i kojan tryckt af nöd,
Och blöter med sin gråt ett knappt och bittert

bröd.
Dock är ej sällheten så glessådd uppå jorden,
Som klagan, evigt förd från södern och till norden,
Vill nödga oss att tro. Hvem klagar gällast? Den,
Som sen han njutit allt, har intet hopp igen.
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Bland smärtor och begär, dem, att på jorden
tömmas ,

Pandora i sin ask ifrån Olympen bar,
Lät Zeus, (i ödets trots de dödeligas Far),
På bottnen, oförmärkt, det sälla hoppet gömmas.
Du tydde ju for mig den skona dikten 6a?
För denna enda skänk de andra glömmas må!

Carl.
Ja hoppet, hoppet blott blef qvar i jernets tider,
Och all dess tröst behöfs, tro mig, min Emili,
Ej blott för ödmjuk dygd, men spotsk philosophi.
Förlorom ej dess mål, om det än svek omsider.

Vår flykt skall ta sitt slut, ett bättre hus sin dörr
Upplåta skall för oss, i grafven, om ej förr.

Emili.
Än tänker jag ej do, jag nu begynner lefva.
Ej hamnen blott är ljuf, men seglingen också.
Dock stödd uppå din arm vill jag i fÖren stå,
Ej blott när fruktan flyr att seglen hastigt refva ,

Men ock vid lycklig fart, och af det sökta land,
Förut ren, i en tub bese den gröna strand.
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Men hamnen för mitt hopp, (mitt hjerta det

bekänne)
Är ej i himlen blott, är här på jorden än.
Ach! efter långlig flykt att se den bygd igen,
Der man begynt sitt lif, hvad fröjd går öfver

denne?

Tillbaka till det kärr, som såg dem fostras opp,
Beger sig utan ro de flydda tranors tropp.

Till sinafäders berg vill Lappens son ur staden t
Förgäfves omklädd der, och lärd att stå i raden
Af granna lättingar omkring ett yppigt bord.
Från prakt och öfverflöd han rymmer till sin

hjord.
Hur var —- den undföll mig — historien om do

tvenne
Från Ume stulna barn?

Carl,

Till marknaden i slån

En liten Läppska kom: en gosse följde hehne;
Man paras så ibland. Dem såg eii Charlatan,
Som for med en kamel och babian kring landet.
Tänk! om jäg viste dem i södern, med ett par
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Af renar: säger han. Och då han plötsligt far

Ur staden, följa Thor och Assa med i bandet.

Förgäfves ropte de och greto. Slisk och smek,
Och dessemellan ris, nedtystade de arma;

Och menskoröfvaren, ej van att sig förbarma
Om kräk, som för hans vinst marterades till lek,
Sen undan Sverges lag han väl dem hunnit föra ,

Dem tvang, som markattor, att ien sällsam skrud,
Hvar på sinprydda ren, vid bjellrors glans och ljud,
För Tysken träda fram, och Lappska konster göra.
Lappskt hette hvad han sjelf orimligt tänkte ut.

Thor var ej född till best: han frälste sig till slut,
Med flykten öfver Rhen, svor republikens fana,
Och ej dresserad blott, men lärd och fostrad opp,
Och ledd, af sin Kapten, på hederns dubbla bana,
Steg gradvis, och till slut befallte sjelf en tropp.
På Alperna en dag bestämd att segren följa,

Han stannar vid ett berg, som moln och isar hölja,
Och af en likhetrörd, ser kring sig med en tår,
Och tänker på sitt hem, och sina späda år;

Mins hvar han körde sjelf sin ren för första
gången,

Och hvar han Assa fann, med henne gick omkring»
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Och blott på henne såg bland marknäns underting,
Och sen förstod så väl den Lappska kärlekssången.
Nu runno i hans håg dess både ord och tonj

Dem gnolande for sig, hanred för sin sqvadron.

Spring, min snälla ren,
Öfver berg och fält!
Vid min flickas tält
Får du krafsa sen.

Ymnig mossa der
Under drifvan är.

Dagen är så kort,
Vägen är så lång!
Spring du vid min sång!
Låt oss skynda bort!
Här är ingen ro,
Här blott ulfvar bo.

Se, der flög en 6'rnt
Säll den vingar har!
Se, hur molnet far:
Satt jag i dess hörn,
Såg jag ren kanske

Dig der borta le!
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Du! som hjertat här
Fångade i hast:

Så en vildren fast

Vid en tam man snar!
O! du drar mig mer

Än en fors dit ner.

Sen jag dig fick se,
Tusen tankar jag
Har båd natt och dag

Tusen äro de
Och blott en ändå:
Att dig äga få.

Du må gömma dig
Bakom däldens sten,

Eller med din ren

Fly till skogs för mig!
Undan, undan skall

Både sten och tall.

Spring, min snälla ren,
Öfver berg och fält.
Vid min flickas tält
Får du krafsa sen.
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Ymnig mossa der
Under drifvan är.

Ett qval, en längtan hem, som bergens son blott
känner

Åt Lappland som åt Schweitz, förtärde sen hans

bröst.

Ej Söderns rikedom, ej lyckans, ärans röst,

Ej sorgen hos hans tropp, ej saknan hos hans
vänner,

Qvarhöllo honom mer: han räckte dem sin hand
Till afsked, återför till sina faders land
Vid Fjellen, köpte sig en hjord af tusen renar,
Och lefde som en Lapp, och lefver än, jagmenar.

Emim.

Men Assa? stackars barn! Hvad blef väl hennes
slut?

Carl.

I Frankfurt henne fann en ädel Svensk grefvinna

Och köpte henne fri. Och sen hon vecklat ut

Den skönaste natur: med sin välgörarinna

Till Sverge återförd, der Ljusneelfven far,
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Hon på ett prägtigt bruk förlefde sälta dar,

Mer som Grefvinnans vän, än hennes tjenarinna:
Tills en gång dit en Lapp kom med en renhjord ner.

Dåtrefs hon ej om dan och ej om natten mer:

Då njöt hon ingen ro, förr än en Kyrkherdinna
Tog henne opp med sig till Lappland —

Emili.
Ach ! jag vet,

Jag vet ren, hur det sluts med fröjd och kärlighet,
Då Assa ser sin Thor och Thor sin Assa åter.
Och af de tu blir ett —

Carl.

Så brådtöm du ock har
Till brudstoln — och förstör, just då den fär-

dig var,
Historiens knut för mig. Hon nu så simpel låter!

Emili.

Nog, hon bevisar det, hon skulle: med ett ord,
Att allestäds är väl, uppå vår Herres jord,
Men bäst der man är född. Och må naturens

minnen
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Rå, mer än konstens verld, på ej förstämda sinnen:

Med Thoks och Assas lof! om jag skall välja ut

En fläck på detta klot, som mig må ytterst fästa:
En hydda och en graf jag önskar mig till slut

Vid Mälarn, — fastän nu så säll att här få gästa
Med kärleken och dig, för tadlets pilar gömd,
Tills den roman, vi spelt, är sliten och förglömd.
Sen skall jag dubbelt säll, en fremling ifrån Norden,
Se Södern; se än mer, min födslobygd, min Far.

Han lefver än; o Gud! och jaghans'tillgift har,
Jag upptas i hans famn, på nytt hans dotter vorden!

Och se; hvem kommer der så stolt med kors
och band,

Och mig sitt sköte ger och dig en vänlig hand.

Det är min bror — och din. Allt är fÖrsont af

tiden.

O! sälla rad af år, likt ögonblick förliden!
Hvad minnen hvart jag ser? Hvad möten hvart

jag gär-
Der nytt förvånar mig; här gammalt rör mitt sinne.

Ach! se, min ammas tjell ännu vid bäcken står.

Den fromma fins ej mer; men dottren bor der-

inne,
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Min barndoms lekkamrat, nu mor som jag —

Ach kom!
Jag skall gå onämndin: lät se, om hon mig känner,.
O! hjertats första band! o! oskuldsårens vänner!
Hur tiden oss och allt omkring oss byter om:

Ert minne, evigt kärt, oss genom lifvet följer,
Och blir till slut vår tröst, då åldrens natt oss

höljer.

Hvad hör jag, Ingeborg! Du har ren barnabarn.
Hvar är min gudson Sven? Min Gud! — den

långa karln
Jag lyft nppåmin arm, och dansat med så ofta!
Och satte ej min hand de höga trän, här dofta?

Nu nära templets port jag mötes af en fru:
Vi stanna mot hvarann, förvånade och stumma!
"O himmel! min Sopiii!'' — Hvad se? jag? "är

det du,
Min Emili, förbytt till denna Lappska gumma?"—

"O, mins du, ropar jag, o mins du? när min mor
Försvann, den stund jag bäst behöft en vän lik

henne,
Du kom och blef min vän. Den ej på vänskap

tror,
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O! den olycklige! han skulle se oss tvenne!
Har täflan, giftermål, ha öden, afstånd, år
Oss söndrat en minut, från det vår tro blef knuten?
O! kom till grafven der, och än en samfält tår

Förnye vårt förbund, der systerligen gjuten." —

Nå väl! du ser, min Carl, mitthjertas hem-
lighet ,

Du ser min sköna dröm, som ej min ro kan störa,
Som gör den blott mer ljuf. Och om i ensamhet

En saknad någon gång mitt hjerta skulle röra,
Och locka fram en tår? — Det är en skatt jag bär,

(Hur lätt mot tusendes, hur gerna af mig buren!),
En skatt, som på vår jord hvar dödlig skyldig är,
I sjelfva lyckans famn, åt ödet och naturen.

Ja! är ej sorgen sjelf en krydda i vår fröjd?

Hvad vällust feltes ej på all vår önskans höjd,
Om ej, med ögat lyft mot himmelen i tårar,

Man stundom fann så tom all lust, som här oss

dårar ?

Men hopp till en försyn och en försonad far,
Du är ej blott en dröm, som skimrar och bedrar!
Blott några år, min vän : och allt skall sig besanna,
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En mild och rättvis Kung pä din förtjenst ger akt:

Och medan än ditt hår svart klär din öppna panna,

Du sitter på ett gäll, kanske i Stockholms trakt.
Se, jag har ämne ren till hull af en Prostinna,

Och vet du , jag är spådd att bli Fru Doctorinna?
Tag hit det släckta kol, och du skall se den ängd
Som blir vårt andra hem, om jag får valet göra

För oss ur lyckans hjul ibland dess lotters mängd.

Kan jagej rita ut, jag äfven? Du skall höra.

Här medlerst är ett näs, på hvilket vågen slår,
För svag att öfver det sin svällda fragga lyfta.
Der borta på ett ras afklyfta, vräkt på klyfta,

Hälft gömd i granars skygd, en snöhvitkyrka står,
Hvars torn till himmelen i helig andakt går,
Med utsigt, menskligt skön, kring åkrar, ängar,

gårdar.
Till venster, på den jord, du odla skall som din,
Byggs ett beqvämligt hus, som stängs af frukt-

trän in,
Dem du med fröjd, jemvälåt efterträdarn, vårdar.
Se! deras frukt når opp till fönstren af en sal,
Ifrån hvars högd vi se, bland öar utan tal,
Ån seglare , som fly bland böljorna som fraggas,
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Än nymfers lätta rodd i öfverskygda sund.
Ej långt från strandens vass, står midt i sjön

en lund,
Dit mången sommarqväll vårt hela hushåll vaggas.

Der dukande vårt bord, i gräset under skyn,
Vi njute allt hvad skönt af himmel, jord och

vatten,
Inom en tafla sluts, hvars ram är skogens bryn,

Och till hvars purpur-dag en skugga gjuts af
natten.

Men se, i vikens djup, med prägtigkolonnad,
Framlyser ett palats, bland klippta trän i rad,
Der land och stad hvarann sin prydnad vänligt låna.
När Riksherrn äfven oss der någon gång vill se,

Hvad yppighetens verld, omskapt af modets Fé,
Oss arma ökenbor, oss vildar skall förvåna!

Dock hellre smygom oss till Stockholm i en vrå,
Att se men icke ses. Hvad jag skall njuta då!
Med hvilket nytt behag af tusen gamla minnen,
Jag ser den sköna stan stå upp med ökad prakt,

Bland berg och skog och sjö, som i en Lapp-
ländsk trakt.

Hur rör, hur hänför mig, som fick jag nya sinnen,
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Den hamn, der master, torn och klippor upp
till skyn,

Och vimplar och palats, och lastvagnar och spröten,
Och jullar, jakter, skepp, i hårsmänsnära möten,
Och mörsare och trän, sig blanda för min syn;

Den port, der Målarns våg förvånar hafvets bölja,
Och en tartar af jern nu fylls, nu tömines ut;

Den park, dit hög och låg flyr tjust vid vin-

trens slut,
Med krycka eller spann att nöjets Proteus följa;
Det slott (sublima konst!) der Landets Fader bor;

Den scen, der Vasas bild, så sann, så ädelt stor,

Som lefde han ännu, förtjuser syn och Öra;

Den grupp, der kärleken ur Psyches armar far,

Och ser på henne än, nu flyr, och än stårqvar;

Och Gustaf, som man tror i kopparen sig röra
Och väntar hvar minut att honom tala höra.

Cabi..
Som, då han trädde fram för folket, blott en bild,
Gaf det en högtid än från dagar som försvunnit:
Ach ! medan ren bröt ut i östern, hemsk och vild,
En vådligare storm, än den han öfvervunnit.
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Em i ii.

Och templet, dit han gick till sångmörna ibland,
(Dem ej i bilder blott han hembragt till sitt land) :

Och njöt i marmorn der en fornverld, skönt
förliden.

Och speglade sig sjelf i verk från Romartiden.
Och Haga, der hans själ sin stämpel lemnat qvar

I hvad han stort begynt och skönt fulländat har,
Der konsten är natur, naturen konst är vorden,
Och der på en gång ses Italien och Norden,

Carl.
Och Drottningarnas ö, der Snillet vandrar än,
Som ien Elysée, bland skuggor blott och minnen.
Och viken, i hvars lugn sig drog Nationens Vän:
Dit åter i er nöd J flyn, o Svenske män,
Och än ett fosterland och än en Konung finnen.

Em i ii.

Men till det dystra slott, der sekler spridde ren

I hvalfven sorg och skräck vid gallrens matta sken,
Vi sända blott en suck, och lemna tyst och stilla

At olyckan sin helgd, sin tröst åt mensklig villa.

Dock när vid konstens fest jag för en tafla står,

Der tre Cherubers Mor omfamnar med en tår
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Den fjerdes kala byst: jag hviska får de orden:

Olyckliga! hur säll, om aldrig Moder vorden!
Men Hon, som ej blef Mor, dock är det för

hvar Svensk,
När hon en vänlig nick ur vagnen åt mig sänder,
En nick så full af själ, så huld, så fosterländsk:

Hur lycklig till min bygd, hur stolt jag återvänder.

Sen, torde äfven dit, af någre ädle få
LTr sjelfva smakens krets, som Önska då och då
Att se naturen sjelf, ej hennes bild allena,
Vi få ett kärt besök: och echo i vår dal
Hör glam om hof, musik och vers och vittra tal.

Så med ett ord , min vän, vi skola sällt förena
Med det förnöjda lugn, det fria sjelfbestånd,
Vi här värdera lärt, och mot all höjd af stånd
Och magt och rikedom oc"h ståt ej ville byta,
Den sanna tjusningen af konstens sköna verld,
Som yppighetens barn af lyckan är beskärd,
Som de ej njuta dock, hvarmed de endast skryta.
Hur ofta fägnar ej det prägtigaste slott,
Långt mer än ägarn sjelf, dem som bese det

blott! —
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Nå, finner du ej skön min utsigt genom lifvet?
Så vandrar man sig trött uti en lång all<_

Åt hvilan i en sal, som slutar perspectifvet.

Carl.
Du blott en tafla gör: du kan då deråt ge

Hvad skönhet som du vill.

Emili.
Välan! den granna färgen,

Som fantasin lagt till, tag bort den, och bekänn,
Att ej en drömbild blott jag visar dig, min vän.

I åldrens bästa del, begrafven här bland
bergen,

Du odlar himla-frÖn af religion och dygd
I hjertan, hvilkas rätt naturensjelf tycks glömma.
Du reser opp en dam mot laster, som, o blygd!
Ifrån en odlad verld ach! äfven hit ren strömma.
Båd läkare och prest för dessa vildars mängd,
Du dem till menskor gör, du skänker dem åt staten:

Och du, du vore ej en hydda i den ängd,
Der du fick lif och hopp, så värdig som prelaten,
Hvars högsta omsorg var i fyrti tjenstårs längd,
Att gungas till aptit och slumra efter maten?
Är löftet, som dig böd i öcknen offra opp,
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Din ungdoms glada vår, ditt snillets stoltahopp,
Ej fäst vid Sverges lag, deu stora helga hällen,
På hvilken thronenstår, palatsen stå, ochtjellen?
Är ej dess sjelfva tid bestämd med skrifna ord,
Och Svenska, som förstås och läsas måste kunna?

Sju somrar lika visst din landsflykt slutförkunna,
Som svalans återkomst för midsommarn är spord.
Sju år: hvad ögonblick för Kärleken och Hoppet!

De äro begge barn: och såsom barnets språng
I förväg, och dess lek, förljufva fadrens gång:
Så de för gubben Tid med fröjd förkorta loppet.
Ach! mins du Jakobs ord? Sju år, och andra sju Ä

Han fann blott fjorton dar.

Cabl.
Sju år, och sju ännus

Och kanske är ändå den andeliga bruden,

Som jag här tjenar för, till slut en Lea blott.
Jeraväl på Sion står, med all sin helgd af skruden,
Rättvisan, blind och fal: och tidt förtjenstens lott

Åt smickret, skrymterit och ränkorna är buden.
Hvem mins i öcknen mig, då af din egen ätt

Du är för evigt glömd och lemnad åt ditt öde?
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For stolt att tigga nåd, när man kan fordra rätt,
Man döms att söka den till slut ibland de döde.

Emili.
När var en mindre lön med störrerätt begärd?

Carl.
Ve den! hvars ratt beror af gunst och nyck och

flärd:
Hans rätt blir lycka blott.

Em ilt.

Nå, tro ock på din lycka.
Hör! lyckan är en vän, (så vill jag gerna tycka),
Lik vänner i gemen. Jag fann dem aldrig än

Att klandra. Det är sartnt, de tröttna snart vid den,
Som liter till dem jemt, och allt af dem vill läna.
Men först med rådig flit, jagsjelf, min närmsta vän,

Emot mig fylle opp min fordran af en vän:
Sen skall, förrn jag begär, man täfla att mig tjena.

CarLi

Men skulle du -*■ o Gud! — här do, här enka
bli! —

Se, ropte då hVar mor: den arma Emili,
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Som gick ur lyckans famn att blindt sin kär-
lek följa,

Se hur hon straffad ar.

Emili.

Min Carl, min ende vän!
Hvi söker du en sorg, som icke föddes än?
Hvi ser du molnen blott, ej solen, som de dölja?

Ännu vårt hopp är helt. Och må vi dö med det!
Den, som kan dö med hopp, dör lycklig: ty

han njuter.

I grafven dock till slut försvinna våra fjät.

En like äfven här den andras öga sluter,

Och sjelfva vildens tår den frommes stoft begjuter.

Carl.
Ja, må han ensam dö, ogråten utan namn:

Förlorad är han ej för himlen eller jorden.

Så bäcken, drifvans son, försvann ur klyftans famn:
I skyn, hvars bild han bar, en fruktsam ånga

vorden.

Men ach! hur ofta ser den fromme sjelf med
blygd,

Då döden dagar allt, blott flärd i all sin dygd-
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Emili.

Då minnoms, hvad du sjelf är hitsänd att för-

kunna,

Den tröst till jordens barn från deras himla-far,
Att på sin allmagts thron den Evige ej har

Gudomligare fröjd, an att förlåta kunna.

Carl

Att han förlåta vill: hvem tviflar väl derpå,
Som sjelf förlåtit har? O! att han kunna må!

O! att vi trodde blott, och ville blott det

Med allvar, i sin krets en hvar, så långt han når i

Hur lätt for den Försyn, som öfver verlden rår,
Oaktadt menskans brott, att allt i ordning sätta!

Emili.
Hvad rotar denna tro? hvad ympar in i den
En vilja, som bär frukt? Ach! endast kärleken.
Se der mitt hjertas svar; din bibel det besan-

nar: —

Och dervid, hoppas jag, vår strid i afton stannar:
En strid för nöje blott, ett litet tankekrig,
En gång för alfa spelt, blott för att. pröfva mig.
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Carl.

Behöfde jag väl det? Nå: älskom blott hvarandra,
Och himlen inom oss, och Eden kring oss är,
Dock icke endast oss, ach! ännu hundra andra
Med kärlek, kärlek blott vi kunne glada här.

Emili.
Ja, om sin hand, sin dörr för sina likar slöte,
På en hésperisk strand, det mest förtjusta par,

Försedt med allt hvad skönt och ljuft naturen har:

Månn det i tidens längd en verklig sällhet njöte?

Carl.

Och hvilan i mitt hus, hvad vore dess behag,

Om den ej slöt för mig en nyttigt använd dag?
Förgäfves i sitt lugn indrar gig makligheten:
Af verksamheten blott rätt njutes husligheten.
Kom; detta goda folk, så hänryckt att oss se,
Är all den omsorg värdt, vår huldhet dem kan ge.
Du blir dem, äfven du, en nyttig lärarinna.

Emili.

Ja, lärde jag dem blott att vattnets nytta finna:
Hur af det arma kräk, som, under moderns lopp
På skidor, tittar svart från hennes skullra opp,
Kan bli en menska, ja, en engel — genom vatten;
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Hur af det trånga skjul mot stormen, undan natten,
Der herden lägrar sig, i rök, kring spisens häll,

Med maka, barn och hjon, — kan bli ett tref-
ligt tjell,

Kan bli för menniskor en boning — genom vatten.

Sen, med hvad hjertlig fröjd jag gör dem små
, besök,

Och genom enkla råd, i ladgård och i kök,
Lär dem förstå den konst att mångt af litet vinna.
Och när en mor till dig det sjuka barnet bär,
Och när en far sin sons, den endas, lif begär,
Blir jag, med Doctorns lof, hans fru apthekarinna.

Men du! — för detta folk dess enda ljus och
stöd,

Dess tröst i själens qval, dess hjelp i kroppens nöd!
Hvad högd din dygd kan nå på denna dubbla bana
I kamp med rå natur och blindt förvriden vana!
En Fjellens fågel lik, som för sin afvel ut,
Att först från klint till klint med vägda vingar våga,

Tills de med plötslig flygt, vidsommarns bråda slut,
Att se en annan verld, i höga rymden tåga:
Du låter här din flock åt himlen öfva sig:
Och ser den lycklig ren på jorden —■ genom dig.
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Carl,

O! måtte jag så visst med biblisk anda nära

Hos dessa herdar tron på himlens helga lära,
Som du med biblisk dygd skall visa i vårt tjell,

Att menskan än kan bli patriarkaliskt säll.

Emili.

Ren sömnens ljufva tyngd på mina ögon väger:
Kom, hviloiu här så fromt, vid milda stjernors

sken,

Som Jakob vid sin flykt, på en välsignad sten.

Carl.

Och skådom rest mot skyn en stege från vårt

läger,
Der englar, sväfvande omkring oss, upp och ner,

Förena stoftets verld med den, blott tanken ser.
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VÄLSIGNELSEN,

JL en hydda nära Fjellen,
Ensam på ett ödeland,
Hördes bakom dörrn en hand
Famla sent om nyårsqvällen.
Rockens surrning hörde opp:
Med en itänd sticka lopp
Fort en ömmande värdinna:
Van, att vid sitt varma tjell
Mången kall och stormig qväll
En förstenad fremling finna,
Som det lilla fönstrets sken,
I den dystra öcknens fasa,
Med en halmbädd och en brasa
Tröstade på afstånd ren.

Dörren öppnas: och med stumpen
Af en käpp för tredje fot,
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Till ett nystan sammankrumpen,
Lik en fattig, som med hot,
Förd på rote mellan husen,
Vräks i vrån att binda not:

Kom en gubbe, trött och frusen,

Blottade sitt hvita här,

Genom bugning än mer liten,
Och välsignade för fliten

Slutet af det gamla år:

Medan husets goda qvinna,

Vänlig som en morgonsol,
Ställde fram en fremmandstol
Och gaf brasan lif att brinna.

"Sätt dig," sad' hon, "sätt dig, far:
Låt det frusna skägget tina,
Vi ha stränga vinterdar.
Fjelien, ser jag, står så klar;
Alla himlens stjernor skina:
Det blir gräslig köld i natt.

Gud! låt ingen ofärd timma!
Vargen gor oss täta spratt.
Bättre köld likväl än dimma!

O! hur mången vandringsman,
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Stadd bland drifvorna och töcknen,
Aldrig mer sin hydda fann,
Död från sina barn i öcknen!"

Tårögd, under dessa ord

Bröt hon Julens sista kaka;
Och af goda hjertats bord
Böd den fremmande att smaka.

Sedan, trippande så skön
I det ädla matmorsnitet,
Gick hon med en sakta bön:
Käre! maka åt er litet!
Till en lurfvig krämardräng,
Som i husets enda säng
Låg, i stöflar, under fallen:

Och betänkte, hur han bra

Skulle Lapparne bedra
Under marknaden på Fjellen;
Dit han skyndade i tid,
Väl försedd med kram och sedlar,
Och med brännvin, som all strid

öfver mått och vigt bemedlar.

"Hvilken djefvul väcker mig?"
Röt han till; och sträckte sig.
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"Häxa! vill du icke unna"

Fortfor lymmeln, "för en stund

Åt en restrött man en blund?"

"Häxa måste den visst kunna,"

Utlät sig den gamle man,

"Som en vaken väcka kan,"

"Signe Gud!" med knäppta händer
Sad' den fromma, och gick ut.

Knapt förflyger en minut,
Se, hur gumman återländer,
Lika munter, lika blid,
Med det rena hjertats frid:
Bär en kärfva in, och reder
Blott af halm, på golfvet bredd,
Efter gyldne tidens seder,
Gubbens bädd, snart färdig sedd.

"Han, hvars allmagt värdes skydda

På det löf, som vinden för,
Minsta kräk, att det ej dör,

Hjelpe alla till sin hydda,
Som i denna afton än

Saknas af en trogen vän!"'
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Sad* d'Hi gamle: och från bordet

Med en resligare kropp
Tycktes räknande stå opp.
"Tack," sad' gumman, "för det ordet!

Man och söner till sitt tjell

Väntar jag ännu i qväll.
Länge streta de på isen.

Gamla årets not i dag
Är välsignad, hoppas jag.

Lof ske himlen för hvar dag!

Lägg dig: medan jag för spisen
Ser, hur liten lefver än,
Tills han släcks, som vi, min vän.
Lägg dig" sade hon, förtroligt
Klappande hans runda rygg.

"Sof, som dygden sofver, trygg;

Och i morgon vakna roligt:
Gamle! med en glädjetår
Vakna till det nya år."

"Till ännu ett hundra år!"
Sade han med hvita hår.
"Aren fly som sommardagar,
Samt århundraden som år!
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Prisom himlen. Dåren klagar
Öfver tidens lopp, som far
För den giriga för snar,
Och för långsam för den lata.

Menskan, evigt oförnöjd,
Dock af svaghet mer är böjd,
Än af elakhet, att rata.

Vandrarn lik, som af en fjell
Spetsen når, och stannar säll

En minut, men ser med fasa
Nya brådjup, der en häll

Hotar vid hvart steg att rasa:

Står du opp, med barnets fröjd,
På de nya årens höjd.
Dock med tiden dömd att ila,

Hinner ej din oro hvila
Till i morgon från i dag.
Ren med tunga andedrag
Räknar du de qval, som stunda,

Sen du slapp din sorg i går.
Missväxt spår du hvarje vår:
Dock när skörden förestår,
Stå de flesta axen runda.

Dröjer ock välsignelsen,
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Svek dock himlen aildrig än
Dygdens hopp och flitens möda.
Se: en annan gång igen
Kommer hon med dubbel gröda.
Dock, jag pladdrar bort min tid

Helsa , goda år och frid
Bringe öfver hela jorden
Detta nya tidehvarf;
Och med lyckligare arf,
An det gamla, glade Norden!

"En gång vedergälle dig
Goda hjerta! ock för mig
Han, som skapte blott för andra
All den sköna skapelsen!
Nu farväl! jag måste vandra
Tretti mil i afton än
Ner till stan och dan igen."

"Tretti mil i afton än?"
Oviss, om han ville skämta,
Gumman läste i hans min.

e"At en sjuk jag går att hämta,"
Fortfor han, "en droppe vin."
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"Åt en sjuk!" Vid detta ordet
Glömde hon sin häpenhet
Öfver färdens sällsamhet.
Hastigt fällde hon på bordet
Duken, som hon vek ihop,
Och till dörren sprang med rop:
"Jag har vin, som mig förärde
Nyss en köpman. Nu med fröjd

Finner jag hans gåfvas värde."
"Godt!" sad' gubben, som förnöjd

Vände åter, hälften längre
I gestalt, än då han kom.

Krämarn såg sig häpen om:

Tyckte sängen bli allt trängre,
I den mån , som gubbens kropp ,

Rättande sitt hufvud opp,
Syntes ädlare och längre.
Storögd fäste han sin blick

På den höghet, som, lik strimman
Röjd af solen bakom dimman,
Genomsken dess ringa skick.
Kräkets min från första stunden

Hade lymmeln litet skrämt.
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Som igenkännt under blunden
Den krabat, han nyss, på skämt,
Kört i kull vid sista milen.

Reu af matthet när att dö,
Stod den frusne, som af snö
En gestalt, i väg för ilen
Af hans häst: det var ej hans,
Bondens blott, den lumpne mans,

Som vid smällarne och skriket
Sjelf i nöd, såg blek och stum

Af sin älskling endast skum).

Blott för sina tår om rum

Tiggarn bad: tills han i diket
Föll för piskan, som af snö

En gestalt for sunnans to.

"Säkert något troll sig gömmer
I den gamle:" Krämarn dömmer,
Och förskräckes för hans hämd.
Iluh! han känner ren sig klämd
Af ett par, som dödens, kalla,
Magra, stela häxeklor:
Eller kanske, som jag tror,
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Af ett trollskott, värst bland alh .

Hårdt för kors och rök och tal,
Af ett elakt hjertas qval.

Plötsligt ser han, stel af fasa,

Fjellens RS. Hvad gräslig syn !

Se det blinkar: drifvor rasa
Från dess tjocka ögonbryn.
Ögonen som norrsken blossa

Ur de djupa, mörka vrår;
Och från pannan, höljd med mossa,
Stå ispiggar upp for hår.
I dess skägg sitt bo har örnen,
I dess barm sitt ide björnen.
Af hermliner släp och fåll
Hvimla på det höga troll.

Ej förgäfves lärd i sånger,
Dem han hört af Sabmes son,
Hänryckt vid sin trummas dån,
Rysligt tjutas många gånger:
Ser han Fjellens Ande så
Hotfull vid sitt läger stå:
Ser dess hjessa taket nå,
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Färdig att dess spärrar lossa;

Ser dess hand, beredd att krossa -

Med ett stycke af ett fjell,
Lem och lif och säng och tjelh

Öfver ögonen karpusen
Drar han klokt, åt bolstret vänd,

Dock, nu känner han sig spänd
Åf en uf: så skapad Busen
Flyger på hans skullra ner.
Likså råttan, bäst hon ser

Gröna ögon glo i natten,
Känner på sin nacke katten

Tron på spöken är likväl
Uppå mången christen själ
Ett så nyttigt band, som mägtigt.
Icke alltid så andäktigt
Korsar sig en krämardräng
På en ärlig bondes säng $

Som nu denne läste böner,
Så till sängs, som bords, en raclj

Ty, som andre i hans stad

Rigtigt döpte borgarsoner,
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Hade han som pojke ren

Lärt sin christeliga l£xa,
För att lefva judiskt sen,

När hans skägg begynte växa.

Eljest hade ock en häxa
Sytt uti hans bröstlapp in

Hnggormsägg i ödleskin,
Till förvaring emot trollen,

Som hans lurendrägarhäst
Mången kolavart afton fäst
Platt orörlig mid. på hållen.

Lätt förliks med skälmerit
Skrocket; och bedrägerit
Gör bedragarn sjelf bedragen.
Blott en slägt, som skyr för dagen,
Äro lurendrägerit ,

Röfverit, agioterit,
Mord- och brännvinsbrannerit,
Vinglerit och trollerit.

Mediertid, sen han ur minnet
Lä.t än psalmer kors och tvärs,
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Än en barsk häxmästarvers:
Blef det svåra tryckla sinnet
Lättadt för Herr Handelsman.

Så bland böndren hette han:
Dem behandlande dess värre,
Jn mer agad af sin Herre.

Plirögd nu ur sängens vrå
Vågar han igen att titta:
Ser ej mera uf och rå,
Ser blott tiggargubben sitta
Med den högra tinningen
Efter snärten purprad än.

Gumman, åldrad i sin Öken,
Utan fåfäng skräck för spöken.
Såsom utan qval af brott,
Tänkte på den sjuka blott.

Ach! den tanken tung som klippan
Tryckte på den ädlas bröst:

Han försmäktar utan tröst!
Skyndande med nyckelknippan
Till sitt skåp af snickrad al:

Tar hon dän i famnen skrinet,
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Som förvarar den pokal,
Dit hon gömt det ädla vinet,

"Ach! törhända är han ren

Utan sakrament afliden : n

Så hon suckar under tiden,

Och på låset träter sen.

Medan Gumman så beställsam
Rördes mellan skåp och bord;

Sjöng den gamle dessa ord

Med en röst så undersällsam.

"Menskor en gång ge;

Gud ger hundra gånger.
Om du ej med ånger
Vil} i morgon se
Att din lycka låtit
Skamligt sig försofva:
Skynda med din gåfva
Allt skall bli förlåtit.

Du som nyss med nattligt skri

For hans sjuksäng tätt förbi,

Skall din midnattssömn han skona i

Skynda att hans hamn försona.
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Hundrafallt oeh mer

Inom natt och år

Goda hjertats gåfva
Bär åt den, som ger

Med sig, när han får.
Medan goda hjertan sofva,
Ynglar flitigt deras gåfva.

Dubbel, dubbel blir hvar natt
I det nya år den skatt

Som i flitens hydda röres,
Då det gamlas afsked höres.

Menskor en gång ge;

Gud ger hundra gånger.

Om du ej med ånger
Vill i morgon se,
Att din lycka låtit
Skamligt sig försofva:
Skynda med din gåfva

Allt skall bli förlåtit."

Krämarn, fast han ej förstod
Väl de mörka ordens syfte,
Lyddes girigt, och med mod
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På sin ena arrn sig Ivfte.
"Hvem vet," tänkte han, "hvad magt

Ligger på de ord, han sagt?"
Hastigt åt en sedelpacka,
Närmast till hans hjerta snörd
Under pels och rock och jacka,
Grep han — i sitt sinne rörd

Af den gamles kiagovisa,
Och af vissa dunkla skäl,
Som ej synas, och likväl
Styra skälen, som sig visa,

Menskohjertat är ett hof.

Dock det hofvet, med förlof,
Är hos krämare, som denna,
Ej det finaste i ton.
Tämlig plumpt en viss passion
Der sin allmagt låter känna.
Lika godt! Vår Handelsman
Var så öm, som någon ann,
Blott han sig besinna kan.
"Tu skalt älska så Un nästa
Som tig sjelf." Hvad är thet? Svar:
"Tu skalt bruka till titt bästa,
Som tig sjelf, sä ock Un nästa,"
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S& af farfar och af far
Sin katkes han lärt till pricka.
Kort: han drog, åt väggen vänd,
Med en blick från axeln sänd,
Fram sin taskbok ur sin ficka.

"Penningen är då till slut
Ock mot troll det bästa medel:"
Tänkte han, och valde ut,

Länge bläddrande, en sedel.
Dock i packan snällt igen
Girigheten gömde den.
Bättre vald ur annan ficka,
Han en annan sedel ger,

Häpen: ty ett hot han ser

Ur den gamles ögon blicka.
"Gåfvan liknar gifvaren :

Likne dem välsignelsen."
Bort ifrån bedragaren
Han med dessa ord sig vänder.

Mellertid i gummans händer
Glänser silfverbägarn ren:

Täflande i gyldene sken
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Med den glada vintersolen,

Lika sällsynt ock vid polen.

Nyss från sonens bröllopsbord

Blef kring vida negden spord

Den beundrade pokalen:
"Flitens lön i ökendalen."

Med en tår, som perllik föll
På klenoden, den hon höll
Dubbelt kär, båd som ett minne
Af en älskad makas dygd,
Hedrad af sin fosterbygd,
Och för trösten , gömd derinne
Åt en like, stadd i nöd:
Gick hon leende, och böd
Gåfvan ined uppriktigt sinne
At den gamle på sin stol.

I det samma hanen gol,
Gol farväl åt gamla året.
Lof ske Gud evinnerlig!
Sade gumman. Plötsligt håret
På dess panna reste sig.
Mellan händerna på henne,
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Se, af en pokal bli tvenne,

Och en spenslig yngling står
Hvit och röd med gyldne hår,
1 den gamles ställe vorden.

"Gåfvan liknar gifvaren:
Likne dem välsignelsen!"
Sade han, och vid de orden,

Som ett sken, försvunnen var;

Medan gumman med sitt par

Står der, oviss om hon vakar.

Krämarn, nästan utan sans,

Tittar opp, ser silfrets glans,

Och ur sängen qvickt sig makar;

Nu den ena bägarn tar,

Nu den andra sjelf i handen,

Finner verkligen ett par.

Och hvad mera, opp till randen
I dem begge fullt af vin

Ser han, med begärlig min.

Nu om yngling och fördubbling
Gubbens trollsång mindes han,
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Och för sent dess mening fann,

Allt mer mulen i sin grubbling.
"Föds en ny pokal hvar natt

Året om, hvad silfverskatt
I den kärngens skåp skall blänka!
Och hvad vin i hennes hus

Fyller bunkar, fat och krus!

Skada! att hon ej är enka.
Tänk! om mannen frös ihjäl

Nu-på isen? Lät oas vänta.
Gammal är hon; men min själ!
Giftermålet skulle ränta."

Sade : och slog ögat ner

På sin plåt, som han tillbaka

Fick försmådd. Hvad fröjd! han ser,
Äfven den har fått en maka.

"Sexton shilling alla dar!
Också det gör vackra pengar.
Snart ej mer bland kräinardrängar,
Blott med egna lass jag far —•

Vasstri! oin jag budit åt 'en
Hela sedelpackan här
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Med det kram, som släden bär! —

Knafveln ta den lumpna plåten!"

Skrek han, och på bordets kant,
Dängde sedeln; som i näfven
Dock satt qvar. Han knep, den näfreu,

Och höll fast den minsta slant.

"Vänta!" brast han, ut och lade

Fingret på den nos, han hade.
"Jemt trehundra sextifein
Äro dygnen. När med dem

Nu en plåt multipliceras;
Och till facit sen adderas,
Hvad i handeln småningom
Af den vuxna summan kora,

Hvad åt bonden crediteras
Mot etthundrade procent,

Och hvad kappen eller vågen
(Slika under ofta händt)

Tär af smöret eller rågen:
Hvilken väldig handelsman,
Blir jag innan kort, min sann!
Köper mig det största huset



126

I vår stad; och får kanske
Heta Rådman ett tu tre!"

Men hvad harm! När han till ljuset
Gick att sedlarne bese:
Var den nya som den gamla
Falsk.

Förbloffad står vår man
Långa stunden, förrn han kan
Sina sinnen åter samla.

"Hvilken djefvul valde väl,
Att jag ej den tiggarn skänkte
Rigtig sedel som jag tänkte?
Och hvad värre är, min själ!
Ynglar nu den falska sedlen
I min taskbok alla dar:

Hvilket bryderi om medlen
Att bli af med dem en hvar.
Utan minsta orättvisa
Kunde jag dem prångla ut;

Ty hvem mägtar väl bev"sa,
Att jag gjort dem? — Dock till slut
Kunde samlingen mig lända,
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Enligt en förbannad lag,
Till en fanders snöplig ända.
Att blott pipan med den tända
Är det bästa, finner jag."

Men ej nog att han sin tinning
Ref i mången sömnlös natt,

Tidt beräknande sin vinning,
Som förlorades så flått: *

Måste han ock ständigt hora
Denna hviskning i sitt öra:

''Gåfvan liknar gifvåren,

Likne dem välsignelsen!"
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ÖNSKNINGEN.

JC or dom på ett Söderns fjell
Stod bland cedrar ett kapell:
Der en nickning i portalen
Af ett helgons underbild
För hvar pelegrim från dalen

Gjorde en dess önskan gild.

Afunden och Girigheten
Sände hvar sin son en dag
Dit, att med ett enda drag,
Begge efter sitt behag,
Skapa sig lycksaligheten.
Girighetens son var halt,
Och den andre mist ett öga.
Men för öfrigt i gestalt
Och natur de skildes föga.
Desse råktes på sin stråt
Och beslöto följas åt.
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Glad att slippa uti sandeu
Nöta doppskon af sin staf,

Grep den Girige i handen,
Som kamraten honom gaf

I den afsigt, att torhända,

Bäst han hjelpte opp sin vän,

Skuffa honom ner igen

Från sin vandrings glada ända.

På den branta klippan ren

Syntes aftonrodnans sken

Helgedomens hvalf förgylla:
Då de funno, på en sten

Vinkande, en brun Sibylla.
Skäggig med en enda tand,
Skrek hon hvasst: "Hit med er hand!
Jag kan ödets ziffror läsa,"

Och hon tryckte på sin näsa
Af christall ett ögonpar,
Sådant ingen nunna bar.

"Kors och under! hur sig slingrar,
Skåden här, er lyckas rand!"
Ropar hon, och begges hand
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Med sin visa tumme fingrar.
"Hören, hören ödets dom:
Begges val af rikedom

Vill dess vishet så förena,
Att den förmån, som den ena

Väljer först, — i dubbelt mått

Blir jemväl den andras lott:

Märken, barn, i dubbelt mått."

Värre, än de både stredo
Öfver detta gudasvar,
Strider ej ett ödmjnkt par
Af prelater — i Toledo
Om den rang vid altaret,
Guds Ståthållare dem gett.
Afunden ej vill förstora

Med sitt val den andras lott,
Girigheten ej förlora

önskelyckans dubbla mått.

Hotande hvaran med stafven,
Önskande till afgrunden
Hvar kamrat och bror och vän,
Stego de med stoj på grafven.
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Länge hela templets hvalf

Af den gälla trätan skalf;

Tills den bittra harmen , vorden

Till ursinnighet till slut,
Tömde sig i dessa orden

öfver begges läppar ut:
"Hellre önskar jag att mista

Detta enda ögas bruk,

Än att jag, o Girigbuk!
ökte skatten i din kista.'' —

"Hellre önskar jag att mista

Detta enda benets bruk,
Än att mig, o afundsjuk!

Dubbla vinsten skulle brista;"

Så, i samma ögonblick
Begges galna önskan gick.
Bilden nickade: och båda,
Utan ögon, utan ben,
Funno, i sin grymma våda,
Eftervisheten för sen.
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RIDDAR ST. GÖRAN

* i hin.sidan jorden, der folket skall gå
Med fötterna gent emot våra —

Som flugor i taket spatsera de då,
Kan jag förstå;

Men dans skall väl trötta dem svåra!

Den tiden, då troll, som nu hjeltar ibland,
Fort sopade länderna rena,

En Konung i blomma såg under sin hand
Sitt hela land,

Ej nejden vid hofvet allena.

Men dit kom en drake, en gräslig figur!
Med gap, som ett bergs uti låga!

En slingrande orm i hans stjert låg på lur.
Det stygga djur

Var blott med sin åsyn en plåga.
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Men hören! hvad föda han fräckt för sig grep.
Slikt fremmande Wolga ej sänder.

Som tranan små grodor, så menskor han knep,
Och folket pep

Som ostron, i bestient tänder.

Från granne till granne gick trumma och tut,

Och hingstar och rustningar gnydde.
Förgäfves! — Han höll både glafvar och spjut

Som klippan ut.

Han fnös: och allt föll eller flydde.

Ren stod han för staden, med två sina ben

Mot vallen, och röt efter föda.

Hans giftiga anda långs gatorna hven:

På sten vid sten

Der stupade döda på döda.

Ej rikas palats mer än fattigas tjell
Förbifor den vingade döden.

De klämtande klockor från morgon till qväll

Med skräll på skräll

Begreto den stigande nöden.
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Med häpnad ser Kungen sitt glesnande folk.
Hvad råd att förödelsen hämma?

Hår hjelper ej statskonst, ej gift eller dolk.

Tills ödets tolk,
I templet, upphöjer sin stämma.

"En mö utan vank skall till draken ges ut

Hvar dag, efter lott, utan skoning," —

Man fasar ,
man tvekar. Dock sker det till slut:

En mö förs ut,

Och trollet beveks till försoning.

Han drog sig från staden till närmaste flod.
Der sam han, en hiskelig groda!

Tills offret kom fram: då mot stranden han stod,

Och grefligt blod

Höll lika med borgligt till goda.

Ty ingen familj, ej den högsta en gång,
Fick undan för lottningen vika.

Hvad båtar nu ärans och höghetens bång,
Och guld och prång?

Ach! nöden gör menniskor lika.
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"O himmel! Prinsessan! Prinsessan! "
— man skrek

En morgon, och sprang uti staden.

"Nu komina de, Gud! huru skön, huru blek,
(O lyckans svek!)

"Hon går för den snyftande raden.

"Ach! se med hvad tåligt, hvad christeligt mod
"Hon möter den grufliga döden.

"Förgiftiga drake! En ängel så god!
"Af Kungablod!

"O hvilka förskräckliga öden!

"Se Kungen! — Han gråter! — Ja, gråt du är Far.

"Men folket skall torka bort tåren.
"Din endaste arfving, ditt öga det var!

"Men se! du har

"Ju tusende barn uti spåren." —

Så sorlade folket och jemrade sig,

Och Konungen vred sina händer.

"Hvar blir nu den krona, jag ärnade dig?
"Hvad gagna mig

"Nu alla de sköflade länder?
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"Hvart leds du min dotter! är brudstolen här?
"Ve mig! jag försmådde den make,

"Som himlen dig sände, som var dig så kär?
"Och nu beskär

"Dig himmelens dom åt en drake!"

I silfverhvit svepning, vid klagomusik,

Frambäfvade mållös den arma.

Nu tar hon sitt afsked vid tusendes skrik,

Ren hälft ett lik.

"O evige Gud! dig förbarma."

Der står hon på stranden det menlösa lam

Och draken, med ögon som lågor,
Upplyfter ur floden sin glödande kam,

Och rusar fram
Ifrån de nedrullande vågor.

Ren gapar det glupande villdjuret opp

Med hundrade , gnistrande tänder.

Ren faller hon död: — då i dundcrgalopp,
Med trofast hopp ,

En blänkande riddare länder»
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Med bröst af ett lejon, ined arm utaf jern,
Med uppsyn som trollen förfärar,

Han kom, som från himlen, till oskuldens värn
Hans arm af jern

Mer gällde, än vallar och härar.

Förn draken sig vände, med fnysande mod
Stod hingsten på fjelliga nacken;

Och klingan i gapet, i lungorna stod:
Och hu! hvad blod

Svart forsade utföre backen.

"Ligg der och ät folk, du din helvetes hund!"
Skrek hjelten, lik hämnarens engel,

Och flög till den sköna, som låg i sin blund
Med andlös mun,

Lik blomman på törstande stängel.

Han ropar, han suckar, han kysser — och nu,
Lik blomman på qvicknande stängel

Hon lyfter sitt hufvud: "Ach! vän! är det du?
"I Eden nu

Oss ingen skall skilja, min engel."
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Men Eden försvann, medan Riddaren lopp
Och högg sig en tand utaf draken,

Och svängde Prinsessan på gångaren opp:
Och hopp! hopp! hopp!

Till Kungen, som tror sig ej vaken.

"Min dotter! min dotter! —Du ende bland män."
Nu tog han Prinsessan vid handen

"Tag halfva mitt rike, tag henne, min vän,

Men gif mig den,
"Men gif mig den dyrbara tanden."

Ännu i en samling af helga trofér
Den gräsliga tanden skall finnas:

Och ingen, som draken i Storkyrkan ser,

Lättsinnigt ler
Åt sagan, som klockarne minnas.
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FÖRFÖRAREN.

x sötaste sömnen arbetaren låg,
Då Robert for hem från maskraden.

Han höll med sin skäck, då på vägen han såg
En tärna, som smög sig ur staden.

"Hvad läcker gestalt! — Men hvad skräck i dess

gång!
En oskuld? — Det blir mig ett byte!

Hon far som en fläkt! — En förmyndares tvång
Den arma lär fly med sitt knyte.

Här syns ingen älskares räddande spann! —

Välan! på min sadel hon klifve!
Och vill hon sig foga, och skicka sig kan,

Hon sommaren ut hos mig blifve!

Omvexlingen sjelf gör äckel till slut:

Och sällskap behöf» äfven hemma.
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Förgäfves hvar dag jag på nöjen far ut:

Hvar qväll jag dig saknar, min Emma,

Af alla de hundrade sköna, jag kysst,
Jag än ville kyssa dig ensam.

Hvi kom du ej till mig, och njöt med mig tyst,
All lott, utom namnet, gemensam?

Hur kunde du tro, att min grefliga hand,
Till blygd för min stämma, du finge?

Och kärleken, tål den, behÖfver den band?
Dess eld med dess frihet förginge.

Men borta är borta! en dåre må se

Med fåfänga suckar tillbaka,
Då nya behag för hans händer sig te

Så nära att plocka och smaka!"

Den rike förförarn så talte för sig,
Och sakta den okända följde.

Hon vek af åt skogen en obanad stig,
Som björklöfven hängande höljde.

Han vinkar, hon ser ej. Han ropar, hon far.
Han band vid en stubbe sin fåle,
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Och trängde sig fram genom tistel och snar

Och kom till ett hjul och en påle.

Der står hon så hemsk med det knyte, honbär,

O himmel! af blodiga linnen.
Han stelnar af fasa, ej viss, om hon är

En hamn, eller från sina sinnen.

Hon ser på sin börda, orörlig och stum,
Och lägger den hastigt i sanden,

Och söker i skygd af en buske ett rum,
Och gräfver en grop der med handen.

Dit bär hon sitt svepe, och kysser det än,
Och hjertligt på armarna väger.

"Ligg stilla mitt barn! Jag är snart här igen,
Här skall ock din mor få sitt läger.

Sof här utan vagga, du barn utan namn,
Hit vräkt ifrån sköte och hydda.

O ! gråt ej! — blott en gång du gret i min famn,
Då slog dig den hand, dig bort skydda.

O! qvid ej i jorden och vandraren skräm:
Jag yppar nog sjelf, hur du dödde ,
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Hörs domarn i skyn: då först uppstå, och stäm
Den fram, som till offer dig födde.

Var stilla mitt barn: jag försonar mitt brott

För menniskor under en bila»
Och fast du ej dop, ej kyrkojord fått,

Skall himlen välsigna din hvila.

Sof här, du oskyldige! slumra i fred:
Din mor i ditt ställe skall vaka.

Hon bränns väl till aska, hon gräfves väl ned:
Dock måste hon hvilan försaka.

Hvar qväll skall hon uppstå och vanka omkring,

Och följa din far i hans nöjen,
Strö droppar af blod i hans danserskors ring,

Och blanda sitt skratt i hahs löjen.

Dock nej, jag förlät honom: kunde du så

O! himmel, förlåta min villa!
Ach! unna min vålnad att dväljas få

Blott här hos min sofvande lilla."

Nu Grefven, som stått lik en skepnad af ler,
Skrek: "Emma!" på knä framför henne.
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Hon sönk i hans armar och rördes ej mer:
Der stod han emellan de tvenne.

Der stod han, och höll i den andlösa än,
Och såg på den späda i jorden,

Då sökt af sitt folk, han blef funnen igen,
För lifstiden vansinnig vorden.



EN HÄNDELSE I ATHEN.

Xiin liten fågel flög förskräckt "för gladanrmöte,
Och till en domstol på ett torg
Sin häpna tillflykt tog i sjelfva domarns sköte.
Han såg en ödmjuk bön, han såg en tålig sorg,

Och menlösheten sjelf i kräkets ögon blicka:
Han kände i sin hand det lilla hjertat picka,
Och klämde det, med skratt, tills det ej rördes mer.

"Bort!" ropte hela folkets skara.
"Bort" skrek de visas nämd. "Barbar! från

domstoln ner
"Ej en gång bödel får du vara."
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BE REGGE CORSEMORNA.

V^oßiiEi-u i Rom, den store Scipios dotter,
Försmådde den af lyckans lotter
Mest bländande , en thron, och fann sig mera stor

Och mera säll, som Romersk fru och mor.

En dag fick hon besök af en, som så ej tänkte»
Stolt af den skrud, hvari hon blänkte,
Hon väntade att strax få höra öfver den
Ett högt beundransrop; men hennes adla vän
Blott frågar, som en landtlig qvinna,
Hur det står hemma till med hennes barn och man;

Och tycks, liksom en karl, i en så ny och grann
Och dyrbar dragt blott den, som bär den, finna.
Förgäfves hennes gäst an klagar sig för varm,
Och kastar af sin fina slöja
Från hårets diadem och gördeln vid sin barm)

Ån svänger om sin nakna arm,
Att mantelns valda veck och skuldrans spänne röja.
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Förgäfves hennes tal vid gull och perlor rör,
Och än om silkets dyrhet spor,
Än tillKorinthisk smak frånTyrisk purpur springer,
I det hon hvälfver på sitt finger
En gem af utsökt konst, der Juno bortvänd står
Och Pallas bröstar sig, då Venus äpplet får.
Den andra intet ser och ingen ting begriper.
Till slut hon till en utväg griper,
Som icke mycket fin, är desto genare.
"Hör!" säger hon, ren färdig till att fara:

"Jag är din ungdomsvän, låt mig då en gång se
Din garderob; och nu för ögonblicket bara,
Tag fram juvelerna, du har."
"Juveler!" är den andres svar:

"De enda, men för mig så dyrbara, jag äger,
Dem vill jag gerna visa dig."
Hon går: och damen ler med stolthet inom sig.
"Här ser du dem!" Cornelia säger,
Och leder in vid hvar sin hand
De söners ädla par, hon fostrar för sitt land.

Förtjuät af detta drag, beslöt en viss — Rådinna
En ny Cornelia bli; och blott i negligé,
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Med sina barn sig låta se

På operan härnäst. "Man skall min skönhet finna

Med de briljanterna hos mig
Helt ny!" Så smickrade hon sig.
Men ach! hon råkte ej besinna,
Att det är slätt parti, man af juveler drar,
Om man dem icke äkta har.



BRUDEN.
(Efter Miss Lan don, )

\Jia någon gång från Alperna ni far
Och ner till Modena er väg sig kröker,
Der ni bland andra minnesmärken ser

Tassonis embar, fast det ej Sr äkta *}:

Så stanna vid ett hus när Reggio-porten,
Som har af ålder tillhört en Donati.
Dess sköna trädgård, med terrasser, brunnar,
Bildstoder och cypresser, håller er

Der länge qvar; men förrn ni går, så stig
I huset in: förgät det ej, jag ber;
Och se en stund uppå en bild derinne.

•) Tassomi, född i Modena, har i en comisk hjel-
tedikt besjungit det embar, som Modenesarne, i ett
krig med Bolognesarne, eröfrat ifrån dessa. Detta em-
bar vises ännu i Modena för resande; men det förhål-
ler sig med det, som med tanden efter S.t Göraus dra*
Ice, och andra dyliks reliqvier.
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Det är en skönhet i sin första ungdom,
Den sista af sin ädla ätt. Zampieiu

Har målat henne, om jag ej bedrar mig.
Den som beser den taflan, lemnar den

Ej förr, än han den äger — i sitt minne;
Ty när han går, så kommer han igen,
Och ser den än en gång, på det han sedan
Må, när han vill, bese den hvar han vistas.

Hon sitter framåt böjd, som för att tala,
Med läpparne halföppna, fingret lyft,
Liksom hon sade; akta er. Hon bär
En präktig skrud af guldblommeradt tyg,
Prydd med agraffer ända ner till foten;

I hvar agraff af gnid är en smaragd.

En krans af perlor omger hennes hufvud.
Men ansigtet, på en gång qvickt och godt,
Af lif och glädje fullt, som flöda öfver
Ur ett oskyldigt hjerta! Denna bild

Står ensam der, och under den en kista
Af ek, hvarpå Antonio af Trient
Rikt skurit in berättelser ur Bibeln;
Men hvilka nu af mal förtärda äro.
Den kommit från Venedig, och har der



150

Statnfadrens hertigliga kläder gömt:
Stor sak deri. Förgät blott icke täflan,
Och ni skall ej förgäta den, si snart

Ni hört dens öde, som den föreställer.

Ginevra var, som enda barnet, all
Sin faders glädje, och vid femton år
Brud åt Francesco Doria, ende sonen
Och arfvingen uti ett hus likt hans,
Den förste, som hon älskat, och den ende,
Förr kär som lekkamrat, och nu som fästman.

Just som hon här är målad i sin brudskrud,
Log hon i all sin ungdoms glans, och gaf
Sin hand — i den sitt hjerta, — åt Francbbco.
Midt i den stora glädjen, då till bords
Man skulle sätta sig, blef bruden saknad.
Hon fanns ej. Fadren sade: det är blott
Ett litet spratt; hon vill vår kärlek pröfva.
Och för att dricka sina gäster till,

Han fyllde i gitt glas; men i hans hand
En darrning märktes; och förskräckelsen
Sig sprldde snart från gäst till gäst, men teg.

För få minuter sen hon smålog skälmskt
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At brudgummen, och gick, och såg sig om,
Och lyfte hotande sitt rosenfinger;
Men nu försvunnen, fanns hon icke mer;

Och från den stunden intet annat spordes,
Än att hon icke fanns. Vid lifvet mätt
FnANCESco flydde till Venedig, steg
Om bord, och dödde i en strid mot Turken.
Donati lefde. Ach! ni skulle sett
En gammal man, som ständigt gick och sökte,
Och visste icke hvad det var, han sökte:
Sen han begrafven var, stod huset öde,
Och kom till slut i främmandes besittning.

Väl femti år förflutit; allt var glömdt:
Till dess en dag i galleriet trädde
En flicka ung och yster, som Ginevra,

Fick se den gamla kistan, och brast ut:

Hvad står den här och skräpar? Bort med den !

Det skedde som hon böd; men kistan, murken,
Vid flyttningen föll Bönder. Hvilken syn!

Ett benrangel der satt, med här och der

En perla, en smaragd och gyllne spännen.
Allt annat var blott stoft. Dock fanns der än

Den ring, hon vigdes med, och ett sigill,
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Arf efter hennes mor, i hvilket var

Ingräfdt ett namn, de bådas namn, GiNbvra.

Der hade hon således fått sin graf.

Af glädje yr, den saltaste bland sälla,
Hon gömde sig i kistan, för att bry

Sin brudgum. Baru ännu, hon ville der
Af honom sökas och med tjusning hittas,
Då locket sprang i ett förrädiskt lås
Och stängde in den arma der för alltid.
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AXPLOCK.ERSKAN.
(Efter Thomson.)

JLiavinia fordom hade vänner haft,
Och lyckan falskt, vid hennes vagga log.
Nu värnlös lemnad, utan annat stöd
Ån himlen och sin oskuld, med sin mor

En gammal, orklös, fattig, sjuklig enka,
Hon lefde i ett tjell, beläget djupt
I labyrinten af en skogväxt dal.
Af ensamhet, och täta skuggors hägn,

Men ännu mer af blödig blygsamhet,
De gömdes der; och skydde så tillsammans,

1 menlöst lugn, det smärtande förakt,
Söm dygden, sankt i armod, måste lida
Af tanklöst öfvermod och lågsinnt högmod.

Mest af naturens allom öppna hord
De lefde, likt de glada lätta foglar ,

Som eöngo dem till sängs och upp igen,
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Förnöjda, utan morgondags bekymmer.
Ej purpurrosen sjelf, med dagg bestänkt,

Är mera frisk än hon: ej mera ren
Och fläckfri liljan, eller snön på berget.
De blyga dygder voro samlade
I hennes ögon, som beständigt ner

I blomstren sköto sina våta strålar;

Och när hon hörde den bedröfliga
Berättelsen af hennes mor, om hvad
En trolös lycka henne lofvat fordom:
Så sken dess öga genom tårar, likt

Den dufna aftonstjernan. Medfödt satt

Ett täckt behag i hennes fina lemmar,
Och hennes sköna växt i simpel drägt
Fördunklade all prakt: ty täckhet ej
Begär en lånad hjelp af fåfäng prydnad,
Men är mest prydd, då hon är obeprydd.
Hon tänkte ej på skönhet, och hon var

Skönheten sjelf, i mörka skogen stängd.

Liksom i Apenninens dal en myrten

Uppväxer, fjerran gömd för menskors ögon

Och andas ut sin vällukt öfver öknen,

Så blomstrade Lavinia, sedd af ingen:
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Till dess vid nödens sista envTldsbud,
Med tålamodets leende, hon gick
Att plocka ax uppå Palemons åker.
Landsbygdens ära, rik och ädelmodig
Palemon var. Han njöt i all sin sötma
Landtlefvernets oskyldiga behag:
Så, som Arcadiens sånger tala om,
Att lifvet njöts i fordna bättre dar,
Då man ej bands af ett tyranniskt bruk.
Då det var mod att följa fritt naturen.

Nu gick han, och förnöjde sina ögon
Med höstens scener, bland sitt skördefolk;

Då i sin ringhet skön, Lavinia drog
Hans blick åt sig. Okunnig om sin makt,
Hon vände sig med menlös rodnad bort.
Han hennes fägring såg: men såg ej hälften
Af de behag, som hennes blyghet gömde.
I samma ögnablick sprang i hans bröst
Ett kyskt begär, okändt för honom sjelf.
Ån rådde verlden: och han räddes för
Dess löje, som ej philosophen sjelf
Förakta kan, om en som plockat ax

På marken, vann hans hjerta! För sig sjelf
Han gick och suckade i tysthet så:
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"Hvad skada, att en så förträfflig växt,
En sådan skönhet, der ett lifligt vett
Och mer an vanlig godhet synas bo,

Skall offras opp i famnen på en rå,
Ohyfsad bonddräng. Hon har tycke af

Acastos slägt: ach! hon påminner mig
Upphofvet till min sällhetj det var han
Som lade grunden till min hela lycka.
Nu hvilar han i grafven: och hans gods,
Hans hus, hans slägt, som blomstrade så skönt,
Allt, är förstrÖdt. Det säges, att hans dotter
Och gamla enka lefva i en mörk

Och enslig vrå: dit en bedröflig hågkomst
Och adel stolthet drifvit dera ifrån
Den ort, som kände deras bättre dar.
Förgäfves har jag länge letat dera:
Drömlika hopp! om det den dottren vore!"

Han frågte henne noga om all ting
Och fann, att hon den samma var, hans väns
Den gode värdige Acastos dotter.
Hvem kan de skilda känslors ljufhet skildra,
Som strömmade ifrån hans rörda hjerta,
I skälfvande förtjusning, kring hans nerver?



Nu bröt hans qväfda eld i flammor ut,

Bekänd och fri. Och då i hennes skådning
Han stod försänkt: så greto, tacksamhet,.
Medlidande och kärlek pä en gång.
Hon af hans tårar skrämd, på sina kinder
Fick högre rodnad, lifligare glans.
Dervid Palemon, kär och tacksam, göt
Sin själs förtjusning ut i dessa ord:

"Så är dn dä den vördade Acastos
Dyrbara lemning, som min tacksamhet
Så länge sökt förgäfves, ntan ro.

Gud! det är han: ach! en förskönad bild
Utaf min ädla vän! Hans hvarje blick,

Hans hvarje drag, som om han lefde der,
Blott mera täck! O! ljufvare, än våren,
Du enda blomma öfrig af den rot,
Som närde opp min lycka! Säg, hvareat
I hvilken bortgömd öken har du rönt
Så milda blickar af en vänlig himmel,
Som spridt en sådan skönhet öfver dig,
Fast armods kalla blåst och hagelregn
Har slagit tungt och skarpt din späda vår.
O! låt mig nu få oskadd flytta dig
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I bättre jord; der sommarregn och solsken
Den mesta kraft och värma sprida ut,

O! blif min trädgårds prydnad och beröm!
Acastos dotter, hans, hvars öppna förråd,
Ehuru stora, voro dock för små
För hans än större hjerta; — o!'dens dotter,
Som var all nejdens Far, det illa anstår,
Att samla här blott det som faller af
De åkrars skörd, som af hans ädla vänskap
Jag i besittning har. Ö! kasta bort
De usla smulor från din sköna hand,
Som illa passar till så gröfva sysslor.
Allt — egendom och ägare är ditt,
Om du till allt det goda, som ditt hus
Har slöst på mig, det största lägger till,

• ......

Den sällheten, att dig få göra säll."

Han tystnade: men ann hans öga talte,
Uttryckte hjertats heliga triumph,
Som känslan af hans dygd, och tacksamhet
Och kärlek lyfte öfver vanlig glädje
Till englafröjd. Han väntade ej svar.

Intagen, rörd af omotståndlig godhet,
Hon rodnade, med täck förvirring, ja!
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Det glada budet kom till hennes mor,
Som genomträngd af sorgsna tankar satt

Emellertid, och öfver dottrens öde
Bortsörjde ensamhetens långa stunder.

Bestört, hon tviflade om hvad hon hört.
Fröjd genomträngde hennes vissna ådror:

Ett präktigt sken af lifvets nedergång
Upplyste hennes afton. Föga mindre

Var hon förtjust, än det förenta paret:
Som länge blomstrade i ostörd sällhet,
Och födde upp en mängd af barn, som de,
Älskvärda, goda, hela nejdens prydnad.
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»EN HUFVUDLÖSA FÄRDEN.
(Från Finskan.)

Ilar jag fått i hnfvet, bror?
Det bevisar, som jag tror,
Att jag hufvud har. Är icke
Det en riktig följd % Hva ba"?
"Ganska riktigt. Hufvun ha
Vi helt säkert, då vi dricke:
Blott vi ej förlore dem,
Granne, då vi vände hem.
Har dn hört, hvad nyss det hände
Med en bonde och hans häst?

Plägad på en krog, han kände
Att till slut var hemma bäst,
Fick på hatt och vantar reda,
Och till porten lat sig leda.
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Hulpen på sin Brunte opp,

For han af i smått galopp .

Bugter slog hans tunga kropp.
Tvenne bofvar honom mötte
Och i betslet togo fatt.

Vredgad öfver sådant spratt,

Han förgäfves svor och hötte.
Såsom tången hos en smed

Gapar att en jernstör knipa,
Så att lyfta honom ned,
Om hans lif två armar gripa;
Och som Örnklor rifva opp

På den tjäder, af dem spändes,
Allt som gömmes i dess kropp,
Så af glupska fingrar vändes
Hvarje ficka in och ut.

På sitt ök igen till slut

Blef han satt; men åt dess ände
Baklängs vänd, den arme man,
Ej dess töm, ej hufvud fann.
Hem likväl han lyckligt lande.
Hästen, som vid slika fall
Den förnuftige plär vara,
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For de» väg han brukte fara,
Ända till sitt kära stal}.

Gumman sprang att gubben kanna
Alltid när han kom från stau.

No, fast vid hans osed van,
Måste hon i häpnad stanna

Vid hans rop: "Kom, pnllan »in,
Hjelp mig ner och hjelp »ig in!
Röfvare ifrån mig tagit
Alla pengar för ditt smör.
Mest likväl det ondt mig gör,
Att de för min Brunte slagit
Hufvet af, som du väl ser.
Stackarn kan ej äta mer."

Ett mirakel var den färden,
Om en häst ej nånsin spor dt:
Mången man likväl i verlden

Kommer utan hufvud fort.
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DEN SLUGE DRÄNGEN.
(Fritt efter Wessel.)

TT
O-ur man i städerna har möda
Att finna tjenstefolk, som gagna för sin föda
Det spordes icke först i går;
Men ingenstäds och aldrig var det värre
Än här i stan och nu i år.
Det vet Fru Bloss, det vet Fru Blår.
Det samma fann jemväli Stockholm en viss Herre :

Ja, Herre hette han, fast litet kärng han var.

Man oftast är en kärng, när man en kärng ej har.

Låt oss bemärka det, ungkarlar en och hvar.
Hvar Michels och Mariemessa
Han bytte om lakej, och fast han grannt besåg
Vid städslingen sin man från fotablad till hjessa,
Han dock beständigt sig försåg
På böjningen af näsan, som Lavater
Till själens märke satt. Sen han försökt krabater
Af många slag, med hög tupet och låg,
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Med större kragar och med smärre.

Och funnit dem ju grannare, ju värre:

Ponera, tänkte han, om jag förskref
En lurk från landet, som ej blef

Så lätt förförd att spela Herre.

Så tänkt, så gjordt. På stunden flög ett bref
Från Rosiagstullen och beställde
Eu bonddräng, sådan han beskref:
En Rospigg, hvars förstånd just ej för Banco gällde,
Som ingen Stockholms last bedref,
Och hade godt och muntert sinne,

Med mer.

Knapt var den månad inne,
Som opp och ner

På tusen arma hushåll vänder,

Och mången snöplig möbel ter

För allmänhetens syn på gator oeh på gränder:

Så hör han knackas på sitt bus;

Och se: der stiger in i förmaket burdus,

Oviss om han bör stå på matta eller tilja,

En tölp, som säger: "Nu! här är jag, kära Far." —

"Det ser jag nog; hvad vill du, karl?"
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"Jag vill blett hvad ni vill; jag får ha ingen

vilja." —

"Hvem är du då?»

»Håhhå!
Sin egen dräng Herrn inte känner!
Ni läser väl i skrift. Här är ett bref till er,
Med helsningar från alla vänner." —

"Ja så, jag vet. Gå nu dit ner:

Der får du höra,
Hvad i min tjenst du har att göra. —■
Hvad väntar du uppå?"
"Min mat blef litet knapp på vägen." —

"Mat skall du nog der nere få
Och dricka med. Var ej förlägen."

Matts gick
7

Och mat sig fick,
Och sen arbetade, att svetten

Af pannan rann, som af en kalf på spetten.

Men posten kom från Hamburg, och han blef
Från vedbon skickad efter bref.
Matts kom, som en kurir och dundrade på rutan:



"Hit bref åt Herrn!" "Åt Herrn? Hvad heter
han, den Herrn ?"

"Så? vill ni narra mig som Anders, som stal
märrn,

Att röja Husbons namn? Får jagej bref dessutan
Så är jag ingen narr: Behåll ert lumperi."

Matts kommer sticken hem: "Hör på! hvad
skälmeri!

Man ville intet lemna
Herms bref, förrän jag skulle nämna

Herms namn. Men jag var dem för klok!"
"Din tok!

Hvad var du rädd för då?" "Jo, man bör
handla varligt

Med andras namn. Jag vet hur det är farligt.

Pehr Matsson, Farbror min, blef hängd
I Sundbys galge

Blott ur det skäl, att en befängd
Kanalje
För Rätten sad lians namn. Men kanske är man ej
Så sträng här borta?" "Nej
Gå du helt dristigt bara
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Och nämn mig, det har. ingen fara.
Spring, hör du ! och kora snart igen."

Matts lopp och nämnde Köpman Dilling.

(Tillåter läsaren |£

Att han må heta så?). Postsecreteraren

Tog fram ett utländskt bref: "Det kostar elfva

skilling."
"Så! bara elfva skilling!

För det att jag är främling här,
Vill ni bedra mig. Ni begär

Blott elfva skilling! Mycken tack derföre!

Och jag har sett så många få

Långt större bref som kostat intet öre!"

"Jöns Dummer! har jag tid att stå
Och höra på ditt snack? Fort, pengar eller gå."

Sad Postsectern, och vände sig ifrån'en.

Matts var, min själ, ej dum. Trötts någon
kronans man,

Som hon förtror arméns försörjning, kände han
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Den första regel under månen:
Tag, när du kan, så mycket som du kan.
Matts stod och såg så fint åt bordet,

Der i en radad binge låg
Af bref på bref helt visst ett tjog.
Han makade sin hand, och, innan någon sperde't,
Var hela tutten i hans barm,
Och han försvunnen Iffem, af språng och glä-

dje varm.

"Nu har jag bref för hela året,"
Skrek han i dörrn: och bredde ut titt rof,
Hval han skall krafsa sig i håret,
Som skulle narra mig. Det vär en bof
Till Christen. Elfva skilling
Blott för ett litet lumpet bref!
Han höll mig för en killing,

Men jag betalte'n jag; och det med rågad slef.

Hör! kära Herre! skänk mig tvänne

Af de der små. Jag har en gammal xaor ,

Som bad mig hjertligen, när hemifrån jag for,

Att skicka då och då ett litet bref till henne.—



Jn slugare, ju dummare!
Var ett af Duraboms ord, som Kellgren glömt

berätta.
Min läsare!
Märk detta:
Och känn

■I handel
Och vandel

I mången superklok vår goda Matts igen.
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CATHARINA MÅNSDOTTER.

V/lycklig! den ifrån sin låga hydda,
Som dygd och frid i lugna skuggan skydda,
Upp till den höjd på branta klippor går,
Der lyckans tempel ibland åskmoln står.

Jag sprang så glad i fattigdomens dalar
Men, o hur skrämd! i hofvets gyllne salar

Jag såg mig om: och fann ej mer igen
Min glada oskuld, ack! min barndoms vän.

Jag hade dock en dyrbar tröst tillbaka:

Den ädla lott, att som min Konungs maka,
Håns hjerta freda, och i hvilans stund,
Vid lampan vaka for hans korta blund.

Lyft på hans thron, från mina fäders kojor,
Jag såg hans purpur snart förbytt i bojor.
I häktets djup han stöddes af min arm:

O! låg han ock i grafven vid min barm!
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Men, ach! jag slets ifrån hans ömma sida.
Hans hårda bror böd honom ensam lida:

Och dref hans son att med en tiggarstaf
Kring jorden vräkt, knappt finna der en graf.

Omsider trygg för alla lyckans ilar,

Jag här i jordens hulda sköte hvilar.
Man mins ännu, i denna trogna bygd,
Med mången tår, mitt öde och min dygd.



172

HARALD HÅRDRÅDES SÅNG. ♦)

Fri Öfversättning.

Jl or ej mitt fartyg, den bruna hjort,
Allt öm Sicilien lyckligt och fort!
Har jag ej segrat, hvarhelst jag i land

Fört mina gossar med svärd i hand?

Slog jag ej äfven i Trondhiems dal

Tvåfallt starkare mannatal?
Dock på mitt svärd och mitt segel en mö
Ser med förakt här vid limens sjö.

Nämn mig en idrott, som egnar en man

Pröfva mig sedan, hur väl jag den kan.

Skjuta med båga och fakta med svärd,
Löpa på skidor, från gossåren lärd,

*) Då hans kärlek försmåddes af Jarosl.ws dot-
ter Elisabeth, med hvilken han dock sedan, såsom
Konung i IVorrge blef förmäld.
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Styra ett fartyg oeh styra en häst

Kan jag, trötts någon som kan det bäst.
Dock på mitt svärd och mitt segel en mö
Ser med förakt här vid Ilmens sjö.

Fråga en mö i de sydliga skär,
Fråga den vackraste flickan der,

Hur jag var ansedd, då efter en strid,
Vikingar värdig, jag skänkte dem frid.
Se på de märken jag lemnat der qvar,
Spörj utaf ryktet, hvad namn jag der har.

Dock på mitt svärd och mitt segel en mö
Str med förakt här vid Ilmens sjö.





STYCKEN
AF

RELIGIÖST och MORALISKT

INNEHALL.
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MESSIAS.
Efter Pope.

ötäm sången du, som Zions harpa bär:
Ett himmelskt ämne högre ton begär.
Ej källans sorl och löfvens spel för vinden,
Parnassens mör och drömmärne från Pinden
Förnöja mer. Ingif mig du, som böd,
Sen du hans läppar rört med helig glöd,
Profeten sjunga:

Si! en Jungfru föder:
Hon får en son, och menskorna bli bröder.
Från Jessc rot en telning, lyft åt skyn,
Sin vällukt sprider öfver jordens bryn.
En himmelsk ande genom löfven bäfvar,

Och vid dess topp den helga dufvan sväfvar.

J himlar! gjuten daggig nektar ner,
Och stilla regn, som lif från höjden ger.
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De sjuke friskna, som dess stam sig nalka:
Den ger mot stormen skygd, mot hettan svalka.

Ej gammalt groll mer göms i broders håg:

Orörlig står rättvisans jemna våg;

All verldens länder fredens staf inviger,

Och hvitklädd oskuld ned från himlen stiger.

Kom, väntans dag. Tid, skynda årens ring,

Föds, gudabarn: ur ljusets sköte spring.
Se till hans vagga skyndas af naturen

Den tidigaste krans, af våren buren.

Se Libanon sitt hufvud lyfter opp,
Och skogen nickar ned från klippans topp.
Se Sarons dälder moln af rökverk gjuta,
Och gyllne skyar Carmels spets omsluta.

Hör, en glad röst i öknen budskap bär:
Bereden väg: en Gud, en Gud är när.
En Gud, en Gud! de gälla bergen svara:
Och himlen väntas att sig uppenbara.

Jord! tag emot den kommande i skyn,
J klippor, jemnens; och J strömmar, flyn;
Urgamla Cedrar, edra hufvun bojen,
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Berg, sjunken ner, och dalar, er upphöjen.
Han nalkas, Frälsarn: länge bådad ren.

J döfve, boren, och J blinde," sen:

Han synens stråle skall ur hinnan reda

Och ljudets gång i stängda öron leda,
Med dagens uppgång tjusa nattens son,
Förvåna tystnans barn med åskans dån,
Från dumbens läppar skall en lofsång klinga,

Den lame likt ett rå från kryckan springa.

Ej knöt, ej klagan mer kring verlden rår,
Från hvarje kind han torkar af hvar tår,
En boja, som ej bryts, skall döden bära,
Ett evigt dödssår mörkrets förste tära.

Den gode herden går med sina får
Der vattnet renast, gräset rikast står.
Han dem om dagen för, om natten vaktar,
De vilse letar på, de svage aktar.
Det späda lam han lyfter på sin arm,
Ur handen när och värmer i sin barm.
Så skall om menskors barn, de fallna, svaga,
Fridförsten, hjelten, Frälsarn omsorg draga.
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Ej mer skall folk mot folk med hämd stå opp
Och vid trumpetens skräll i blodigt lopp,

Hingst störtad emot hingst förtrampa skördenshopp.
Det långa svärd skall till en lia vridas,
Den breda sabeln till en plogbill smidas;

Då resa sig palats på klippans fall.
Hvad fadren börjat, sonen sluta skall,
Hans vinträd skygd åt barn och barnbarn bära,
Och samma hand som sått, skall fältet skära.

BestÖrt ser vandrarn hedens nakna bädd
I hast med liljor och med grönska klädd;

Och spritter opp att midt i öknen höra

Nyfödda strömmar dåna vid hans öra.
På klippans brant, der draken bodde nyss,
Nu vassen nickar undan vindens kyss,
Den vida sand, der nu blott törnen snara,
Skall cederns spira, palmens krona bära.
Der riset kröp, står blommig pisang opp,

Der bolmört dunstat, andas myrthens knopp.

Med ulfven lammet ner till källan stiger,
Med blomstertömmar gossen kör en tiger,
Vid samma krubba hingst oeh lejon stå,
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Oskadd af ormen slickas vandrarns tå.

Det späda barn med basilisken leker,
Bär den i handen och vid barmen smeker,
Åt kammens purpur, fjällens skimmer ler,
Rör vid. dess gadd och på dess ögon ser.

Lyft, helga Salem, verldens drottning vorden,
Lyft, krönt med ljus, ditt hufvud öfver jorden
Höj dina ögon: se, en tallös mängd
Till dina portar strömmar från hvar ängd.
Långväga skaror kring ditt berg sig hopa:
Otåligt efter lif och ljus de ropa.

Se, ludna folk i dina gårdar stå,
Upp i ditt tempel, till ditt altar gå.
Se kung vid kung der sina rökverk tända.
Se Sabas vårar dit sin rikdom sända.
För dig uppblomstrar Idumén så skön,
För dig bär Ophirs berg de gyllne frön.

Se, sina portar himlen vidt uppbryter,
Och i en ström af ljus dig öfverflyter.
Ej solen mer skall purpra dina torn,
Ej månen fylla upp sitt silfverhorn.
Försmälta i den glans du kring dig sprider,
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En härlighet, som inga skiften lider,
Ur ljuset sjelft skall uppenbara sig,
Guds egen klarhet skina öfver dig.

Haf dunsta bort och berg i rök försvinna,
Och himlens fästen smälta och förbrinna.
Men af hans löften intet ord förgår:
Messias är din Kung, hans rike evigt står.
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FÖRGÄNGLIGHETEN.
Efter Cajanus.

tOvaga, blinda spel för öden,
Rof för döden,

Från din födelseminut,

Menska: och du vill här sträfva,
Skugglik sväfva

Mellan början blott och slut?

Skyr du målet af din bana,

För en vana
Att här vackla mellan fel?
Vill du ej ur drömmen vakna,

Rädd att sakna
Tomma bilders gyckelspel!

Du allena i naturen,
Kung för djuren,

Ser med bäfvan åt din graf!



Är då endast du bland alla

Dömd att falla
För den bistra härjarns glaf?

Allt på jorden föds till döden,
Allt: så böd den

Evige i skapelsen.
Hör du, ser du, högst i ljuset,

Lägst i gruset,

En som slapp förgängelsen?

Hvad i trädens gälla toppar

Qvittrar, hoppar
Skall till marken falla ner.

Hvad kring marken far och ryter,

Slår och bryter,
Nästa timma rörs ej mer.

Flyge fågeln snabb som ilen:

Fälld för pilen,
Ligger han der jägarn böd.
Hvass som stål, sig fisken svänge:

Blott ett hänge
Svaga trådar blir hans död.
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Medan böljans mindre skara
Flyr med fara

Gäddan, hela åns tyrann:

Sjuder ren en graf för henne,
Efter denne,

Än en graf hos menniskan.

Blomman yfs vid morgonranden:
Middagsbranden

Suger all dess fägring ut.

Ekens hufvud molnen räcker:

Stormen sträcker
Seklets son i en minut.

Klippan vittrar: åsen, vorden
Till med jorden,

Sprängs af luft, af vatten skärs.
Jernet, som kan allt förbita,

Söndra, slita,

Jernet sjelf af rosten täss.

Ej så smått i gräset hvimlar,
Ej bland himlar,

Ett så mägtigt ting sig rör,
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Som ej skiftar om i tiden
Under striden

Mot den magt, som allt förstör.

Ser du etherns hvalf sig vrida,

■ ' Stjerna skrida
Efter stjerna, stund från stund!
Steg ej på sin punkt planeten?

Och kometen,
For den ej på sin sekund?

Dock de verldar, som der ila,
Plötsligt hvila,

Bjuder Han, som ställt dem der.
Vanskligt, vanskligt sjelfva fästet,

Stjernenästet,
Sjelfva ljusets källa är.

Intet, intet kan här vara:
Allt skall fara,

Allt är i en ström blott här.
Detta nu är borta redan:

Ofvan, nedan,
Allt blott varit, intet är.
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Har det anda, har det ingen,
Allt skall ringen

Af förvandling genomgå.
Lifvet tär sig sjelft som ljuset,

Och som ruset,
Ungdom, fröjd och kraft förgå.

Och din bättring att försena,
Du allena,

Menska! vill dig fästa här:
Medan, sanden lik som rinner,

Du blott hinner
Med hvar dag ditt slut mer när.

Söker du i vanskligheten
Saligheten?

Bygger du på isen hus?
Floden sväller, hastigt lossad:

Stjelpt och krossad

Sönk din byggnad, spilld till grus.

Ach! förrn stunden är förliden,
Bort om tiden

Sök en grund som stadig är.



Till din flyttning genast färdig,
Gör dig värdig

Glädjens aning redan här.

Glädje, glädje utan skiften
Bort om griften

Väntar dig, ej drömd förut.

Menska! och du vill här sträfva
Skugglik sväfva

Mellan början blott och slut?
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»E 10 JUNGFRUR.

VTuds rike ej vinns utan vaksam tro

Oeh akt uppå tiden, Sora rymmer.

De fåvitska jungfrur från håglös ro

Uppstodo med skräck och bekymmer

Gud nåde oss syndare arma!

I slumrande tröghet, i stojande närd
i

Med bättringens stunder vi skämta.
När Brudgummen kommer, är oljan förtärd]

Och lamporna slocknande flämta.
Gud nåde oss syndare arma!

Ach! lit ej på timmen, som bådar ditt slut;

Du vet ju ej, när den är slagen!
De sprungo förgäfves i midnatten ut,

De fem, som försummade dagen.
Gud nåde oss syndare arma!



De ropte: o Herre! o Herre! låt opp,
Men blefvo från salen utslutna.

"Jag känner er icke:" Så utan allt hopp
De gingo i mörkret förskjutna.

Gud nåde oss syndare arma!

De andra med lampor, som brunno så klart.
De gingo i glädjen, de fromma.

Ach! vaka, du trogna: du vet ej hur snart

Din himmelske Brudgum må komma.
Gud nåde oss syndare arma!

O! må han oss finna beredda i tid!
Må kärlek och håg hos oss brinna!

Uppvaknen, J säkre! Uthärden er strid,
J svage! J skolen dock vinna.

Gud hjelpe oss syndare arma!
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SYNDERSKAN
I PHARISEENS HUS.

J_/u, som försummar Herrans nåd!
Betänk, betänk ditt öfverdåd,
Som evigt dig förtappar.
Ach! hör: ännu förbarmar sig
Din Frälsare, och söker dig,
Och på ditt hjerta klappar.

Se, synderskan, vid Jesu röst,
Med bäfvan slår sig för sitt bröst,
Med fruktan honom följer:
Men då hon all hans kärlek ser,
Hon vid hans fötter faller ner.
Och dem med tårar sköljer.

Och med sitt hår hon torkar dem.
Bland döttrar i Jerusalem



Nyss mån att ntmärkt blifva,
Hon nu försakar all sin flärd

Och öfverger en fåfäng verld,
Att Gud sitt hjerta gifva.

Och se, hur mild han tar emot

Det arma hjertats bön och bot,
Och tröstar den förgråtna:
"En krossad själ, som närmar sig
"Så ömt, så innerligt till mig,
"Bli många fel förlåtna."

"Din tro har frälst dig: gäck med frid."
Med frid hon gick, att all sin tid
Sin Frälsare tillhöra.
Hvem syndar ej på denna jord?
Men väck oss, Jesu! med ditt ord,
Att vi må bättring göra.
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RIKA MANNEN och LAZAUUS.

J_Ju rike, som yfs vid ett kräsligt bord,
Och ingenting bättre på Herrans jord

Än vällust och yppighet finner!

Ej rör dig,den usle, der dignar ner,
Och, full utaf sår, om smulor ber,

Och ömkan af hundar blott vinner.
Men döden, men döden

Förändrar de jordiska öden.

Den arme är snart i Herranom död,
Och mötes af englar, och all hans nöd

Förvandlas i fröjd utan ända.
Du dör, äfven du, från all din prakt:
Din kropp blir med ståt i griften bragt;

Men själen! hvarthän skall hon lända?
Dit neder, dit neder,

Der evigt mörker sig breder.

Lyft opp dina Ögon, och se hos Gud
Den fattige fromme, som hall hans bud,

Dem du har föraktat och brutit.
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Nu gläds han åt sorgens och pröfningens dar,
Och du har blott saknad och ånger qvar

Af allt hvad du samlat och njutit.
O smärta, o smärta!

O matk, som ej dör i ditt hjerta!

Du vill, att han far från sin himmel ner,
Och blott med sitt finger en droppe dig ger

Ät tungan, att svalka dess låga:
Men du till din dörr, der han naken låg,
Ej gick blott ett steg och hans nöd besåg,

Och sökte att lindra hans plåga.
Ach! tiden, ach! tiden

För honom och dig är förliden!

Ett evigt svalg åtskiljer de tu,
Betänk det, du rike! betänk det ock du,

Som, fattig, dock älskar blott verlden!
Ej armod, ej rikdom betyder för Gud:
O ve! eder alle, vid dödens bud,

Om J edra hjertan förhärden!

Det fälles, det fälles
En dom, då allt vedergälles.
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ORDET.
Mel. O Gud vi lafve dig.

1.

v/ändlige! till dig
Min själ upplyfter sig:

Till dig i en ovansklig verld,
Från stoft och mörker, synd och flärd
Från dig ursprungen, flyr hon opp
Till dig igen med tro och hopp.
Gud! den dig nalkas, nalkas du,
Fast blott i ordet sedd ännn.

Evigt, som du, är ditt ord,
Heligt, som du, ar ditt ord.
Allt med ditt ord du bär;
Och det blott kärlek är.

2.

All himlens här och haf och jord,
Allt är blott genom Herrans ord;
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Och det går ut ifrån hans mund
Med lif och kraft ännu hvar stund.
Ännu det bjuder natten fly;

Och skapelsen hvar dag är ny.
Ännu det strömmar ner från skyn,
Välsignande all jordens bryn.
Gud talar ej i åskan blott,
Men ock i bräddens gröna skott.

Den minsta blomma är hans ord;

Hans tanke i hvart frö är spord.

S.

Dock i din kyrka talar du,
0 Herre! skönare ännu.

Ett nådens bnd är Ordet der;

Guds egen Son det till oss bar.

Han steg hit ner i mensko-hamn,
Att visa oss en Faders famn.
Han sjelf är Ordet, det som var
C ,h är hos Gud från evighet.
1 honom för oss uppenbar
Är all Gudomens härlighet.

4
Och det han sagt, det lifsens ord,
Till alla verldens folk går ut.
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Oeh det skall lefva, om än jord
Och haf och himmel toge slut,
Och evigt lif får den det hör,
Och derpå tror, derefter gör.
Men om hans ande ej är när,

Det blott ett ljud, en bokstaf är.

5.

Kom, Herrans Ande, med hans ord,
Du som i dopet till oss kom,
Att till Guds barn oss skapa om.
Koin i hans hus och till hans bord;

Kom hem till oss i bönens stund,

Och fäst oss i hans nåds förbund.
Vårt hjerta till ditt tempel gör,
När dn med ordets kraft oss rör.
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DEN ALLMÄNNELIGA KYRKAN.

Ojelf oföränderlig och en,
O Gud! oss Andans enhet gif:
Dn, som oss gaf, i dopet ren,

Ett namn, en tro, ett hopp, ett lif.

Hur verlderi än oss skilja må;
En Faders barn, i Sonens namn,
Som dött för alla, här vi stå
Som bröder, för din blick, din famn.

En ar den gode Herdens hjord: ,

De sina känner han igen,
Hvar helst de lyssna till hans ord,
Hur långt kring öknen spridda än.

Hvar helst, o Jesu i ditt namn

Sig samla tre blott, eller två.
På Lappens fjäll, i Negrens hamn.
Du är dem när: du lofvat sä.
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Ja, hvar blott en förkrossad själ
Hugsvalad blir af nådens rost,

Der är din Kyrka. Här jemväl
Hon lins i hvart botfärdigfc bröst.

Som du vid lyckta dörrar stod

Bland dina i Jerusalem,

Och böd dem frid, och gaf dem mod,

Och ut i verlden sände dem:

Så här, bland oss, osynlig stå
Och med ditt ord, din Anda bjud,
Att tviflam sjelf utropa må:
Jag tror, min Herre! och min Gud!

Min Gud! att lyfta mig till dig,
Du ville sjelf en menska bli.
Min Herre! ach! du köpte mig
Med eget blod från bojan fri.

Och jag på dig ej skulle tro,
Ej älska, lyda dig, som din?
O! kom att i mitt hjerta bo:

Der vig ditt rätta tempel in.
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CHRISTI FÖRBÖN.

LJvai gode Herden låter
Sitt lif för sina får:
Dem han vill samla åter
I hemmet , dit han går.
Men nu de skingras alla
I vida verlden ut;

Och, att de ej må falla,
Han ber för dem till slut.

"O Fader! mig förklara,
Som jag förklarat dig.
När jag går bort, bevara
Min dyra hjord åt mig.

Dem, som mitt nainn bekänna,
Din kraft med ordet gif;
Att de må rätt dig känna;
Ty det är evigt lif.
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Låt tidens sorg dem rena;

Och korsets törne-stig
Dem så med mig förena,
Som jag är ett med dig:

Att, der jag är, de blifva
I salig evighet;
Dig, Fader, äran gifva,
Och se min härlighet."

Så bad Guds Son på jorden,
En offerprest, så huld;

Sjelf här ett offer vorden
För hela verldens skuld.
Han gjort, att nådastolen
Oss alla Öppen står,
Att der-, liksom af solen,
Sitt lif all verlden får.

Så komme vi, och falle
För dig, o Jesu, ner.

Din kärlek vi åkalle:
Du till vår svaghet ser.
Sjelf frestad här och pröfvad,
Fast utan synd du var,
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Du kant, till döds bedröfvad,
livad strid vår ande har.

Ditt hjerta för oss blöder
I himmelen ännu.
Ännu för oss, som bröder,
Din Fader beder du.
O låt mig sjelf ej vända
Din förböns kraft från mig!
Låt den i kärlek tända
Mitt hela lif för dig.



MORGONSTJERNAN.

Kr Jesu! medan flärden
Mig skiljde än från dig,
Jag vandrade i verlden,
Som på en nattlig stig:

Der jag blott irrsken följde
Långs med en afgrunds bryn;

Der himlen sjelf sig höljde
I töcken för min syn.

Men när jag hopplös stannat,
Ej fäste fann, ej stöd,
Och såg för mig ej annat,
Än mörker, fall och död:
Då tändes för mig strimman,

O Jesu! af ditt ord;

Då flydde kring mig dimman

Från himmel och från jord.

203
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Du sprang, vid dagens tandning,
En morgonstjerna, fram.
Min själ din himla - sändning
Med salig tro förnam.
Hur mild och klar du blänkte,
Hur skön på Tabor stod!

Ach! skönast, dä dig stänkte

Den röda ström af blod.

Sjelf i det ljus försvunnen,
Hvarom du bar oss bud,

Du strålar, ny upprunnen,
Och är vår sol, vår Gud.
Du lif och kraft oss sänder
Vid all vår vandring här.
Ach! den från dig sig vänder,
1 dödsens skugga är.
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TIO GUDS BUD.

J-ag är din Gud: förnim min röst,
Som hvälfver himmelen och jorden.

Förnim den ur ditt eget bröst;
Och lyd de eviga budorden.

Gör dig ej gudar under skyn,
Af rikdom, vällust, magt och ära.
Tro blott på Allmagtens försyn:
Då kan du alla Öden bära.

Missbruka ej den Högstes namn,
Och ej det helga kränk med joller.
Det blir till slut, i tidens hamn,
Det enda ankar dock som håller.

Fäst dig ej så vid jordens lif,

Att du förgäter evigheten.



En stund din ande frihet gif
Till uppflygt öfver vanskligheten.

Ve dig, om ej din far, din mor
I åldrens svaghet, af dig aktas!
Du sjelf blir gammal, förrn du tror:
Vill da af dina barn föraktas?

Du är ej ensam på den jord,

Som danades till menskans rike.
Rys, att med tanke blott och ord
Ett offer göra af din like.

Styr lustan: håll din ungdom ren;

Var stark i första pröfningstiden.
Den gamles ånger är för sen.

Hvad vore segren utan striden?

Gör ingen orätt: såg dn än
Vår hela verld i vådlig lutning.
Följ sen ditt hjerta, menskovän:
Gör godt: förunn dig denna njutning

Var sann: och du går lugn och fri.
Gud är tillstädes: faleke, bäfva!
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Vill du din plågoande bli,

Så djerfs ditt eget inre jäfva.

Din grannes skördar froda sig:
Låt ej ditt armod det förtycka.
Du ser väl många öfver dig ,

Men flere under dig, i lycka.

Begär ej, oförnöjd med din,
Den lott, som är din broders vorden.
Du tar i dag hans hydda in,

I morgon bärs du bort i jorden.

Vill du i lugn dig lägga der,

Tills du en högre ban får vandra:

"Allfadren fram om allt haf kär,
Och som dig sjelf, så unna andi;a."

20?



MENNISKANS
RINGHET och HÖGHET.

All verldens Herre! du, hvars namn
Upphöjs af englars skarn!

Det minsta barn i modrens famn
Du böd ditt vittne vara.

Det rena hjertat till dig ser,
Och i din vård sin oskuld ger,

Som i en faders händer.
Blott lasten flyr med slnten syn,

Och vill ej se din hand i skyn,
Som lif och död oss sänder.

O! du, som fästet bredde ut

Och sol och måne ställde,
Och ser omkring dig, utan slut

Och utan gräns, ditt välde!
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Hvad är i jordens vrå likväl

Ett menskostoft, en menskosjäl,
Att du dess vägar följer?

Allt jordiskt är ju samma slägt.
Som matkens, är vårt lif en flägt,

Och samma mull oss höljer!

Nej! du, som dina helga bud
I menskans hjerta skrifvit:

Du henne ej, o lifvets Gud!
At döden öfvergifvit.

Din bild på jorden, der du lagt
Allt skapadt under hennes makt,

I mark och luft och vatten;

Hon till din himmel blickar opp,

Och går till hvila med det hopp,
Att vakna än ur natten.

Men ach! den fallna glömmer dig,
Ät sina lustar lemnad.

Nedom ett djur hon sänker sig,
Som till ditt barn var ämnad.
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Dock ej den själ, som dig förnam,
Af dig i ljuset kallad fram,

Du lemna vill i nöden.
O! djup af nåd! för menskans skull
Du ger, o Fader, evigt huld,

Din egen Son i döden.

Si! dödens makt han öfvervann:
Han lefver: jag skall lefva.

Med Fadren evigt lefver han,
Med honom skall jag lefva.

O ljus! o tröst af Herrans ord!
Af jord jag är, och blir till jord;

Men Herren skall mig väcka.
O andans lif i tron på Gud!
Ej verldens fall, ej domens ljud

En" trogen själ förskräcka.
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FÖR BARN.

IVlilde Jesu, du som sade,
Låter barnen till mig gå,
Du som händren på dem lade,
Du välsignar än de små.
Sjelf ett barn till Herrans tempel,
Bars du i din moders famn.

Låt mig minnas ditt exempel
Från den stund, jag mins ditt namn.

Nämd i dopet bland de dina,
Låt mig växa upp som din.
Låt den knoppen ej förtvina '

Som du sjelf har ympat in.
Hjelp min håg att tidigt lära,
Tidigt älska Herrans ord.
Att en dag bland dina kära,
Jag må helgas vid ditt bord.
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När jag sen går in i verlden,
Låt din Ande följa mig:
Att ej lasten eller flärden
Drar mig från den rätta stig.
Till en glädje för de mina,
Låt mig vandra all min tid;

Och der ljusens englar skina,
Möta dem i evig frid.



JUBEL-PSALM.

v/! morgonrodnad! helga ljus!

Som uppgick öfver Herrans hus,
Hans- vägar att förklara!

Guds härlighet stod fram i dig,
Och mörksens välde gömde sig

Med falska gudars skara.

Skingrad är,

Äfven här

Fädrens vantro. Ske dig ära,
Christe Jesu!

För ditt ord, din himlalära!

O! Herrans telning! som hans hand
I dödens dal, i sorgens land

Välsignad lät upprinna:
Du ger den trötta lugn och stöd,
Till dig den trogne vid sin död
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Än flyr att svalka finna.

Frukter bär,

Äfven här,

Tron på nåden. Ske dig ära,

Du korsfäste!
Som vår skuld har velat bära!

O! dn, som offrad med förakt,
Uppstod en Konung, med all magt,

I himlen och på jorden:
En magt af sanning, nåd och frid,
Som intet våld, som ingen tid,

Är öfvermägtig vorden.
Tryggad är,
Äfven här,

Din församling. Ske dig ära,
Gode Herde!

Du din hjord är alltid nära.



FÖR NATTVARDSBARN.

Jesu! du mitt hjerta rörde,
Redan i min moders famn,

Gud och Fader! du mig hörde,
När jag bad i Jesu namn.

Nu i Jesu namn jag ber,
Att du mig din anda ger.

Helge Ande! mig upplifva,
Att jag ett Guds barn må blifva.

Vid mitt dop du tog mig, arma

Syndamask, o Gud, till dig:
Nu ånyo dig förbarma,
Evigt Gode, öfver mig.
Räck åt mig en faders hand;

Gör mig fri från syndeas band;

Låt min själ ånyo renas,
Jesu! och med dig förena».
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Nu jag sjelf för dig framträder
Med mitt hjertas bön och tro,
Och åt din förtjenst mig gläder,
Som ger själen evig ro.

Nu jag sjelf bekänner mig,
O! min Frälsare, till dig.
Tag de löften, som jag gifver:
Hjelp, att jag dem trogen blifvér.

Hjelp, att jag din helga vilja
Rätt förstår och gerna gör.
Låt ej någon magt mig skilja
Från den väg, der du mig för.
Till min död från denna stund,

Håll mig fast i ditt förbund.
Till min död jag mig påminne
Denna stund med trofast sinne.

Vi, som följde hit hvarandra,
Att här helgas af vår tro:

Snart vi ut i verlden vandra,
Som små foglar ur sitt bo.



Men som dessa under skyn,
Så oss vårdar din försyn.
Gud! du vill de hjertan hägna,
Som åt dig i dag vi egna.

Anm. De af Författarens andliga Försök, som i
den nya Psalmboken blifvit upptagna, Sro här alla
uteslutna.
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SÅNGER I STOCKHOLMS
PREST-SÄLLS&AP,

1*
182 5.

J-Jtt verldens ljus, ur Herrans port,

Gick ordet ut. Dock blef det gjordt
Till stöd för mörkrets välde.
Ännu i dag, o tidens blygd!
Står styggelsen i templets skygd,
Der vantron henne ställde.

Söderns brott

Vi dock blott
Skåde fjerran:
Prisom Herran!
Ej från Norden

Sanningen är biltog vorden.

Och den, som henne tror och gör,
För henne lefver, henne dör,
Han är ock fri, allena.

Hvad gör oss trygga på vår strand,
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Om än all verlden slogs i band?
Blott Herrans ord, det rena,

I dess ljus,
Från Guds hus
Spridt kring landet,
Samhällsbandet
Hägnar lika

Höga, låga, arma, rika.

Det är den rätta jemnlikhet,
Att hvar och en sin arfdel vet,

Och söker, i Guds rike.
Guds Son på jorden tjente blott;

O! klandra ej din lyckas lott,
Att lefva som hans like.

Fatt en mod,

Med hans blod
Lösta själar!
Ingens trålar,
Bröder alle,

Blott en Fader vi åkalle-

Pris ske dig, Gud! Så i ditt ord,
Är ock mot tidens villor spord
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En hjelp som aldrig sviker.
Låt oss bevara det så rent,
Som vi det fått, som Du det ment,

Att dan din kraft ej viker.
Kött och verld
Dit sin flärd
Ej må blanda.
Dock dess anda
Ej det blinda

Samvetstvånget söke binda.

Oss, som till herdar för din hjord
Dn kallat, Jesu! i ditt ord
Blif när, som du har lofvat.

I verldslig strid om lyckans stund

Vi ej må gräfva ner de pund,
Hvarmed du oss begåfvat.

Den till Dig
Håller sig,
Trogen, trägen,
Dig, som vägen

Är och lifvet,

Har sitt bröd sig säkert gifvet,
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2.
182T.

Ötore Gud! ännu är mången
Verldens del af mörkret fången!
Har det stannat vid uppgången,
Det, som är all verldens Ljus?
Nej! på tidens böljor stiger
Ordet ned — och stormen tiger;
Och det frälsta skepp inviger
Herrans Ord till Herrans Hus.

Fria Nord! hur än må rasa
Mörksens makt, till Folkens fasa,
Prisa Luthbr — prisa Wasa —

Prisa Gud! du har Hans Ord!
Och att fram det Ordet bära,
Hvilken glädje! hvilken ära!
Hör! Han hviskar, sjelf oss nära:
Älska Mig och föd Min hjord!
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3.
1831.

ilom, Herrans Ande!
0 du hans väsens eviga utflöde!
1 jord och himmel allt var tömt och öde:

Mörker djupet höljde.
Men du gick ut och ljus och lif dig följde.
Med Herrans kraft, i ordet, till oss kom.

Att våra hjertan skapa om.

Kom, kärleks Anda!
Du eld som Herren af sitt hjerta tände,
Ett stoft var menskan, då din flägt hon kände;

Och hon stod från jorden
Odödlig opp, Guds egen afbild vorden.
Kom du, en evig kärleks sändebud

Och lyft oss fallna än till Gud.

Kom, löftet? Atida!
Lär oss välsigna Herrans väg i tiden:
Du-, som ur floden träldomen och striden,
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Trogna Fäder förde
Och de Profeters helga läppar rörde.
Lär oss att redan genom dem förstå,

Hvad sanningen och tron förmå.

Kom, nådens Anda!
v ...

Du som till Sonen, till den evigt käre,

Nedsteg i dopet: du hans ord oss lare,
Till hans kors oss före}

Att när vi ångre, tro och bättring goré,

Vi må, som barn, i kraft utaf hans namn,
Upptagas i hans Faders famn.

Kom, Helge Ande! ;,*,jj i.

Hvars tröst och kraft de tolf i Templet fingo,
Då de att Christi hjord församla gingo;

Och ej tvang dem nöden,

Ej menskofruktan, ej all skräck för döden.
Kom äfven hit, och tänd för oss ditt ljué,

I detta förhus till Guds hus.



VID EN UNG JUDINNAS DOP
i Clara Kyrka den 13 Maji 1831.

JL/u, hvars milda stämma rörde
Detta öknens rädda lam!

Gode herde! och det förde

Åt den rätta vägen fram,
Då det ensamt öfvergifvet.

Utan värn sin oskuld såg,
Och af frestelser omgifvet
Nära dödsens skugga låg.

Hjelp det nu att ta det steget

Som i lifsens land det för!
Teckna det att bli ditt eget,

Och det rent i källan gör!
Bär det till din hjord och vaka
öfver det med nådens staf,
Att det aldrig blir tillbaka,

Aldrig, aldrig viker af.
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PHILOSOPHIEN I SONNETTER.

i. SANNINGEN.

v/msider funnen, så du skrvler,

I ditt system är Sanningen.

Hvad ser jag? För en stund igen,
En bubbla, som på luften flyter.

Jäg nekar ej , att dagen bryter
En bild af verlden ock i den;

Men mot den bilden, ej, min vän,

En syn af verlden sjelf jag byter.

Ej klyfvas blott till färgers spel,
I mörkgjordt rnm, bör sanningsstrålen,
Men kring oss daga föremålen.

Se till, att ögat ej har fel;
Håll dig på vakt för rus och svindel;
Och låt ej sätta på dig bindel.
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2. SKÖNHETEN.

iVled en erotisk låga — i din hjerna,
Du söker din Egle, kring jordens bryn;
Blott för att sen få visa här i byn

Den största skönhet, som din tärna.

Så efter qvällens prägtigaßte stjerna

En dåre lopp. Ej nöjd med hennes syn,
Han ville fånga henne ner ur skyn

Uti sin nya sals lanterna.

Den som vill äga Skönheten,
År icke värd att henne finna.

Bryt rosen af: dess fägring- skall försvinna.

En prydnad fåfängan vill vinna,
En njutning söker vällusten,

Men snillet blott en syn från himmelen.



3. SÄLLHETEN.

V ill du lyckans rara väppling finna,

Sök ej fiken hela dagen den.

Så, för svärmarn och för veklingen
Ögonblicken utan gagn försvinna.

Gör din pligt: hvad du kan rättvist vinna,
Måttligt njut, och hjelp en nödställd vän.
Sedan sätt dig under skymningen,
Ner i gräset med din älskarinna.

Eller, hvilket jag än bättre tror,
Med din maka, som är redan mor,
Och med dina små, som redan spraka.

Känn dig barn som de, och knyt ännu
Gumman en bukett, och strax skall du

På det sökta fyrblad, osökt råka. ,
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4. DYGDEN.

13lott i känslor mån att dig förtära,

Men-skovän, du skyr för menskor* stig!
Eller gnyr, der mängden samlar sig,

"Vise! blott i ord din stränga lära?

Dina fraser verka — åt dig ära,
Dina tårar — njutning blott åt dig.

I min enfald synes Dygden mig

Lik en mor, som sjelf sitt barn vill nära.

Ler hon ej åt bördan, som hon bär,
Fast hon nödgas mången midnatt vaka,
Mången glädje, mången ståt försaka?

Just för mödan blir den lilla kär.

Så blir piigten. Och fast sonen löner
Slätt sin mor, lian samma ömhet röner.
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5. RELIGIONEN.

lVlagt, visdom, godhet, tyder sommarskuren
I sjelfva stormen hör. du Skaparns röst;

Men evig rätthet speglar blott ditt bröst.
Hvem skapte detta? Han som skapt naturen.

Det ges en Gud, om dn är mer än djuren,
Om du i sorgens dar, i åldrens höst,

I dödens stund, begär en högre tröst,

Ån dig kan ge den verld, der du är buren.

Se våldets, slumpens, elementrens spel,
Se offrens mängd, för sjelfva lagen fällda,

Och tro en slutlig räfst, som allt skall gälda.

Med stoisk stolthet vill du, kall och stel.

Stå vid din dygd, och trottsa alla öden:

Hvad är din dygd? Hvem tyder den? blott döden.
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FÖRR och NU.
JULKLAPP ÅT ALLA STÅND.

1801.

Jt örr var ett barn i menlöshet
Ett barn och intet mera.

Nu ren vid tolf år snärtan vet
parera.

Förr, hemlärd, fick Mamselln sig bry
Med disk och duk och käril.

Nu i pension, hon lär sig sy
en fjäril.

Förr var en pojke alldrig man

Tills skägget ville växa.
Nu kan han allt, så fort han kan

sin läxa.
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Förr skulle Junkern endast tro

Och minnas hvad man ville.
Nu tror, nu mins han intet, — jo,

sitt snille.

Förr stod en kavaljer på tå
För könet och de äldre.

Nu tänker han: förrn du må stå,
sitt hellre.

Förr gaf ett skämt båd mö och fru
Eh färg, som hallonvinet.

Nu få de högre färg ännu
ur skrinet.

Förr gällde friarns gods och slägt,
Näst vettet och talangen;

Nu blott hans eqvipage och drägt,
näst rangen.

Förr såg man knappt sin brud förut,

Och blef likväl belåten.

Nu hennes dygder räknas ut

på plåten.
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Förr smekte någon gång ändå
Ett äktapar hvarandra.

Nu äfven, om ej hemma, — så
hos andra.

Förr gåfvos., fast man sämdes godt,
Dock små sparlakansläxor.

Nu, sen man ligger skild, ges blott
bordsläxor.

Förr var en man rätt tjuraktig
Vid fjäset kring hans kära.

Nu är -lian glad, att slippa sig

besvära.

Förr hos sitt barn, så huld och kär,
En fru satt hela dagen:

Nu hela veckan, tills hon är

kyrktagen.

FÖrr blott vid modrens egen band
Gick doitren opp på baler.

Nu till och med bli de ibland
rivaler.
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Förr las en far förnöjd sin sona

Betyg af dess Professor.
Nu vill han genast se sin Måns

Assessor.

Förr, mor och matmor sjelf, en fm
Höll styr om mat och klädsel.

Nu ger hon blott dem begge tu

sin städsel.

Förr med sitt folk hans nåd var sträng,
Höll tukt och las postillan.

Nu christligt vig» hans kammardräng
vid frilian.

Förr hölls betjening (som armé)

För nöden ej paraden;
Nu för att visa sitt livré

i staden.

Förr måste drängars legda tropp
FÖr gårdens skuld förfleras.

Nu måste gården offras opp

for deras.
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Förr på dess namn en fläck ej mer
Förskräckte enkans sinne,

Än nu, hvad hon i spegeln ser,
En finne.

Förr sökte enklingen ett år
En mor blott, lik den döda.

Nu ock en mor åt dem, hon går
att föda.

Förr med hvad smek var onkeln lydd,
Som icke lät sig viga!

Nu lyder han, af slägten skydd,

sin piga.

Förr af sin tant en mö förnam
Blott dygdens himlaklarhet.

Nu täfla de, så bak som fram,
i barhet.

Förr efter pligter och besvär
Fick nöjet tiden döda.

Nu gjordt till sysla, nöjet är
en möda.
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Förr bod man till sig utan krus

Ej namnet, men personen.
Nu dem som äro med i hus

af tonen.

Förr hette alla vän och bror,
Och skämtade förtroligt.

Nu blott med nåderna man tror

ha roligt.

Förr lekte vid de äldres glam,

Kring golfvet yra ungar.

Nu intet kny: man lägger fram

kortkungar.

Förr fick man jollra ondt och godt
Och skratta: det var saken.

Nu har man verld, och småler blott,

på baken.

Förr njöt man godt och sundt, fast ej
Med all den sås, nu brynes.

Nu, månn man njuter verkligt? nej,
nian synes.
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Förr bar vårt land ett folk med kraft,
Likt skogens myriader.

Nu står det klippt, men utan saft,

i rader.

Förr på ett utländskt gyekeldjur
Man stannade att gapa.

Nu gör man konster sjelf i bur,
en apa.

Förr aktades blott kung och prest,

Näst Gud af Sverges bonde;

Nu bränvinsadvokaten, näst
hin onde.

Förr ville han, sin Konungs vän,
För land och frihet stupa.

Nu ger han allt för friheten,
att supa.

Förr sökte mästarn blott sitt bröd,
Och satt i verkstan trogen.

Nu sörjer han för statens nöd,

på krogen.
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Förr nöjd att ett i sönder få,
Han varsamt höjde tonen.

Nu lyser han" med möbler på
auktionen.

Förr slöt ett borgerskap förbund,
Att samfällt vinst förena.

Nu vill en hvar bli rik på stund
allena.

Förr lefde handelns ebb och flod,
Hvar dag, till lands och vatten.

Nu, räds jag, fyll* grossörens bod
om natten.

Förr i vårt land, månn nånsin, säj,
Af någon vinväxt hördes?

Nu dricks här mosler, fast det ej
infördes.

Förr blott en skälm ur bondens famn
Ref garnet eller ullen.

Nu plundras han, i kronans namn,
vid tullen
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Förr lik en kung borgmästarn var,
Som Hubner vet att rosa.

Nu samma min sig Prseses tar

i Trosa.

Förr sändes efter Rådsherrn båd

Till plogen eller skylen.
Nu tas ju ock välvisa Råd

från sylen.

Förr i de Svenska grufvor låg
- En rikdom för nationen.

Nu blott för Brukspatronens mag
Baronen.

Förr stod ett hus, som fliten ställt,
Ett sekel, och än länger.

Nu miljonärens son för svält
sig hänger.

Förr ville Doctorn rädda oss

Patienter genom kuren:
Nu blott system och termer, trots

naturen.
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Förr skar han fingrar bort och tår,
Som icke dugde mera:

Nu hvad han ej i hast förstår
kurera.

Förr las en Prost, far jag ej vill,
Homerus jemte Purum.

Nu kan han säkert innantill
Impurum.

Förr- endast tron dref kyrkans vän,
Att blindt förnuftet häkia.

Nu drifver mer upplysta män

en kräkla.

Förr var en lärd ett arbetsdjur,
Och bet sig slö på skalen.

Nu plockar han blott kärnan ur

journalen.

Förr skrefs. och lästes dagen ut,

Att skingra vantrons dimma.

Nu läser lärarn allt till slut

sin timma.
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Förr var den längsta lifstid knapp,
Till storverk under prässen.

Nu kläcka snillena i kapp
med gässen.

Förr skrefs för bifall af hvar själ,
Som tänker blott och känner;

Nu för beröm, om det är väl,
af vänner.

Förr klipptes smått de christna får

Af Pastorn och hans maka.
Nu advokaten rätt förstår

dem raka.

Förr blott med gråhår vanns den lott,

Att pryda domarstolen.

Nu springer man dit, pudrad blott,
från skolen.

Förr utan kusk gick vagnen slätt,
Och utan styrman skutan.

Nu styrs ett län, sitt hufvud lätt
förutan.
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Förr ledde den, som var förnämst,
I Rådet, allt till rätta.

Nu också vet han alltid främst
sig sätta.

Förr vann en knekt bland rök och blod
En halfguds namn i striden.

Nu går han på med samma mod

i friden.

Förr kände han bad mark och skär,
Lärd i den konst som mördar.

Nu känner han terreincn, der
han skördar.

Förr blef han blott i fäll genial:
Befordran följde lofvet.

Nu sen kan slagit sin rival

vid hofvct.

Förr tänkte han, med Ehrensvärds blick,
Förut på farans dagar.

Nn honom bryr ett nytt bestick
på kragar.



Förr vid en riksdag, som sig bör,
Skreks larm för fosterlandet. I

Nu skriks der för ett stift och för
blåbandet.

Förr gaf man staten, utan knöt,
Dess rätt från sjön och jorden.

Nu taflar man, som patriot
i orden.

TILLÄGG ÄR 1809.

*■ örr gick dock fram de fyras spann,
Som endragt gjorde starka.

Nu vrenskas de, och mot hvarann
blott sparka.

Dock fram, dock fram skall det ännu
Och inom Bältens stränder,

Ett folk skall finnas, ej som nu,

blott ständer!
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Behåll dem: gör blott andan en

Hos grå och blå och svarta!
Må Sverge heta fattigt sen,

som SpaTta.
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»EN 1 APRILL.

1 dag,

Om någon är narrad Aprill, är jag:
Jag följde en Mö i hamn och häl,

Med kropp och själ,
I dag.

Hon är det: (så skrek jag) min sällhet är
mogen!

Hon är det! den vän, som jag sett i hvar
dröm,

Så vis och så öm,
Så skön och sä trogen.

Hon är det! Hon är det! min sällhet är

mogen
I dag.

Hon viker, jag viker; hon stannar, jag står;
Hon knackar, jag spritter; man öpnar, jagbäfvar;
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Hon lätt, som en sylf, opp för trapporna sväfvar,
Jag, efter som skuggan, i dörrn henne når.

Hon ser på mig vänligt: jag står der betagen.
Hvad vill ni? hon frågar med tjusande röst.

Gudinna! jag svarar med klappande bröst:
Till Oskuldens tempel, här prydt af Behagen,
Jag följde, i qvällens romantiska skygd,
Den himmelska Skönhet, den himmelska Dygd,
Dem, efter min väntans tomma tider,

Så lyckligt förenta jag funnit omsider
1 dag.

Hon skrattar: och jag,

Hvad krossande slag!

Ser Skönheten — köpt och Dygden — att köpa,
Om någon är narrad Aprill, är jag,
Nej, döden skall mer efter flickor löpa, —>

I dag.



RÅDGIFVAREN.

L\i christlig kärlek till sin nästa,
Gick Rufus, att sin vän Eglé,
En ung och vacker Enka, ge
Ett råd,,som rörde hennes bästa.

Min nådiga! det är ej åt
Att sitta så och suckar klämma. .m

Hvad skada, om för mycken gråt
Så vackra ögon skulle skämma.
Slötä enkeåret ej i går?
Då är ju tid att sorgen sluta!
Hvad synd, om ni ej skulle njuta,

Så ung och skön, er nya vår!

Dock mer än den, bör sommarn skattas.
Knappt året gift, af kärleken
Ni kände endast blomman än,
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Som snart förgår. Dess frukt er fattas
Till fröjd och prydnad för er höst.
Tänk, hvad en moders hjerta njuter,
Då i sitt sköte, till sitt bröst

Den lilla älsklingen hon sluter,
Som henne ur sin makas famn
Till vaggan ryckt. Hvad glädje sedan,
Då han tar steg på golfvet redan,
Och jollrar söta Mammas namn!

Den poesin af äkta lifvet,

Som icke är blott dikt, min Fru,
Har ej förtjusat er ännu.

Förut af stjernorna ej gifvet,
Det nya kall er väntar nu:
Ett kall, som sina mödor lönar
FÖr bjertan, såsom ert, Eglé,
Och qvinnans hela varelse

Ej blott förädlar, men förskönar.
Se dufvan med sitt gyldne par,

Hur skön emot en turturdufva,

Som ensam lemnad alla dar
Ej annat gör, än jemt sig grufva.
Mins ni Semit-, som ängslig satt,
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Lik henne, i sin enke-hufva,
Och qved sig ned i grafvens natt?
Hon klagade — att hjertan vinna,

Och gret — att få en tröstare;
Men då hon ingen kunde finna,
Så dog hon af förargelse.
Men ni, så snart ni blott er visar,
Skall samla hit från hvarje ängd,
Af lätta fjärilar en mängd.
Dock, tror jag, ni er sällast prisar,
Om, till ett spratt, ej blott för dem,

Men för den värda allmänheten,

Som vid en enklek står förveten,

Och ropar: "hvem tar enkan? hvem]''

Ni väljer snart, bland gamla vänner,

En man af heder, som ni känner.
Då slipper ni att ha besvär
Af speculanter, alla dagar.
Jag vet ert tänkesätt, ma chére;

Ett sådant fjäs er ej behagar.
Men ung och vacker, som ni är:

Får ni ej ro, det kan jag lofva,

Om ni än reglar för er dörr,
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Ni får ej ens om natten sofva,

För serenader; ja, ej förr

Kan ni ha lugn och trefnad åter,

Än ni bestämt er för en man,

Som är er värd — (hur lycklig han!)
Och det af ryktet spridas låter."

"Jag finner," svarte hon, "så rätt,
Så enligt med mitt tänkesätt,
Allt, hvad ni sagt; och jag vill följa
Ert goda råd, till punkt och prick,
Nu straxt i detta ögonblick.
Jag ger, — och vill det ej fördölja;

Det må bli kändt i stad och land —

Jag ger mitt hjerta och min hand
At en bland mina gamla vänner,

En man af heder, som jag känner."

Nu steg en man ur kammarn ut,

Som der, vid öppen dörr, förut

Allt hört, från början och till slut.



Jag målar ej, med hvad förlängning
Uppå sin näsa, med hvad hängning
Uppå sin läpp, vid detta spratt
Rådgtfvarn teg och tog sin hatt.
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SPEKTAKLET.

"Oåg läsarn eller läsarinnan! —

Hvem såg ej honom? eller hvar
Och när blef han ej sedd, der blott spektakel var f

Nå! läsarn såg och läsarinnan
På opran en Sekter, som i en loge stod opp

Helt solo med sin sköna kropp ,

Och bugade för den Grefvinnan,
Och den, och den, och än en dam af ton;

Sen satt en hel minut, och lyddes, med ett öga
Hälft åt theatern vändt, och syntes road föga.
Dock skrek han: bravo! skönt! det der var sann

aktion!
Strax ställde han sig spotsk att blott sig sjelf

betrakta,
Och kring sin haka vred sin halsduk då och då.
Nu i en attitud af en Merkur på tå,
Han efter Kaksten sjöng för sina vänner sakta,
Ku förde opp och ner kring rummet sin lorgnette
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Och nämnde här en prude, der en charmant co.

qvette,

Der ömkade en ros, för kyssar redan vissen,
Här hittade en ny, ah! i sin knoppning än,
Och slutligen försvann, blott för att strax igen
Bredvid en danssiren sig visa i kulissen?
"Är det af fåfängan? är det af ledsnaden,
Den syndarn är besatt?" —Af begge två min vän
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DET RÄTTA SKÄLET.

JNej!" sade Lagman Nypengerna,
Som suttit fyrti tunga år
En träl uppå sin stol: ren i sin ungdoms vår
Dit bannlyst af sin olycksstjerna.

'Mag måste lägga in om afsked och det snart.

Jag blir allt mera döf. Det har dock ingen art,

Att dömma, och ej höra ordet
Af vittne eller part.

Det är att sitta blott ett beläte vid bordet." —

"Herr Lagman, det är intet skäl,
Att icke längre tjena staten:"
Skrek i hans öra Advokaten

Herr Wind. "Ni kan tvertom, ifall det lyckas väl,

Bli President ännu. Med eller utan öra,
Sitt bara på er stol och låt Notarien höra." —

"Men icke endast döf, jag är ock nära blind." —

"Dess bättre!" skrek igen Herr Wind,
"Rättvisan bör ju vara blind.'' —
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"Men jag förstås ej mer, i brist af alla tänder:
Jag kan ju icke ens afkunna domen." — "Fritt!
Domlösen är betalt: dermed är Domarn qvitt." —

"Men gikten har i grund förlamat mina händer:
Jag kröker intet finger mer." —

"Lägg in om afsked straxt, Herr Domare, jagber."



HARANGEN.

JL å rådstun i Skanör behöfdes en harang
För Praeses,-som fått Lagmans rang,

Och första gången klef, som troman, bakom bordet.
Der stod han: intet kny af de välvisa män!
Ty Rådman Plettendal, som skulle föra ordet
Och kunde hålla tal, var icke rakad än,
Och hade icke än sin mening riktigt bunden.
Dock kom han, väl försedd (han följde stadens

bruk)
Om ej i hufvud , dock i buk;
Och städas hann till högtidsstunden,
Om ej hans tal, dock hans peruk.
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DIOGENES OCH SANSCULOTTEN,

(Efter Pfbffel.)

&„ pS ,„ „„„„. ..„ , sin ,„„„.,.
Naturens frie son, den vise Diogen:
Och gladde sig åt solens sken.
Det märkte en krabat af pöbeln i Athen:
För god republikan, att philosophen unna
Den lilla tysta aftonron.
Med spotskhet i dess väg han ställde sig för dagen,

Plump, som han var, och trasig och hopdragen,

En Sansculott till sinne och person.
"Stig undan solen, vän, du har juhela jorden,"
Sad Diogen, "för dig." Helt vild vid dessa orden
Hof Citoyen sin påk och skrek att stan gaf dån:
"Skurk! jag är ingen narr, somKonung Philips son.

Bort med det hundpalats,der som en best du sitter."
Så sagdt, så gjordt; det låg i tusen splitter,

Och hjélten i triumph begaf sig derifråo.
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Den vise honom rasa låter:
Och tar en spillra opp, och hälft bedröfvad ler
Och säger: väl jag ser,

Det ges en värre pest, än krigande despoter,
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PLUMPT MOT PLUMPT.
(Anekdot från 1188 år* krig.)

Jl*n fältprost, temlig rik på ord,
1 det han steken skar vid generalens bord,
Utbredde sig nog vidt om samvete och ära,

Hos dem som kronans stekar skära
Det stack en fältkamrer, som vid hans sida satt:

En Fältkamrer till karakteren,
För öfrigt uppbördsinan bland hundrade i haren.
Nyss ägde han med nöd två stöflar och en hatt,
Nu vagn för sin mamsell, som varit förr hans piga.

Den rike är ock qvick. Han skar ett stycke bröd,
Det åt en dogg på golfvet böd,

Och sad': "När huud'll får bröd, Herr Prost, så
plär han tiga."

"Det är en dålig hund," gafProsten kallt till svar,
''Som tiger för en skälm och bröd af tjufvar tar."
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FRUNTIMMERSRÄKNINGEN.

v id tretton år begynte Lise addera,
Och lade fjorton dar till fjorton år ännu.

Vid nitton lärde hon ren litet subtrahera,
Och fortfor mer och mer, tills hon blef ändt

lig fru,
Och fiek hvart år multiplicera.
En qvinnas räknekonst förr stannade dervid.
Nu i en kunnigare tid,
Ej nöjd att någon gång i tysthet dividera,
Gör frun beständigt sitt parti
Blott efter reguia de tri.

Vid slik arithmetik, ej i förundran stannen,
Om barnen äro bråk och blott en s iffr a mannen.



262

FÖRSÄGELSEN.
Att Lehxbergs hjeltc Birger Jarl,

Som gjort hvad kungar göra,
Och ännu mera, hvad de böra,

Som nu vår Carl *),

Var intet annat än en Jarl:
Fick Petronella höra.

På samma väs är det med mig,
Kom flickan att försäga sig:

Jag heter blott Mamsell och gör hvad Fruar göra.

*) Detta skrefs 1794.

ANEKDOT.

n hofman fick en dag på couren Kellgren se,
Och ropte: "Ah! mon cher! men hvad er blick

är dödlig."
"Ej heller, min Baron," poeten svarade,

"Har ni just min af en odödlig."
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STJERNAN.
»T
Jag vet ej," sade Smil, den nya Riddaren,

"Hur jag min stjerna må förtjena:

Jag sprungit intet steg för den."

?'Det tror jag," svarte Gläfs, "inan springer ej
på knäna."

NI U€E N.
länt Ebba, Tant Sophie, Tant Catherine,

Tant Greta ,

"Tant, Tant! beständigt ropar du,
Blott för att synas ung ännu.

Maf då den lilla bort, för att ej Mormor heta."

ORDFÖRANDEN.
i.

A.
i. ort! Parterna må in, att höra dom i »åken.

B.
Håll! låt oss först få Praeses vaken.

2.
Rättvisans blinda bild förr hängde bakom bordet.
Nu mer behöfs den ej : han sofver, som för ordet.
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VISITEN.
Jag tillstår: med Herr Stock, hans fru och

hans mamseller,
Man ej allena är, men ej i sällskap heller.

DE NYGIFTA.
Han.

iNu min, af mina armar fången
Och sluten i min varma famn,
Min Fru: med detta sköna namn

Jag får dig helsa första gången.

Hon.
Min Herre! nej den titeln du

Ej får af mig, som är din Fru.

Han.
Dn vill med Fru förstå Herrinna,
Vårt språk af detta namn ej vet.

Men jag din rätta värdighet
Dig ger med Adams ord: Maninna.

"VWOGOOOOWV



ÄRAN.

Att Snapp blef ärelös, bör ingen undra på".
Han gick från hus till hus och ville på sin ära

Ett litet lapprislån begära;

Men kunde ingen fyrk emot den panten få.
Då tänkte han: lät strnnten gå,

Och kom hos Herrar Tipp och Bi ri bi i lära.

ANTIQUARIEN.
Oå älskar Rost antiquiteter,

Att han förstör sig genom gammalt vin,
Och annat gammalt, lika hvad det heter,

Blott för att sjelf bli en ruin.

EN ANNAN.

ITär hvilar Antiquarien Rar:
Hans själ en hieroglyph, hanskropp en Mumie var.
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GUIRLANDEN.

vXuirlanden kring er drägt, min Fru, hvad den
charmerar!

Långt mer, än den bukett er vackra dotter bär;
Ty blommor väntar man att se, der våren är;
Men att se vintern klädd i rosor, — det frapperar.

AKTÖREN.

lian är en ypperlig aktör:
J masten medge det, hur mycket J än striden:
Han spelar med denkonst, att man ej annat gör,

Ån den beundrar hela tiden.

NY SED.

a.,,... «.,.,„ i. ..._
Hvem tänker der på år? Man lefver blott för dan.
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PORTRÄTTET.
1 å er Corinuas barm, i en oval så grann,

Ni hänger skönt, Herr Uppbördsman.
Men akta er, min rika herre,
Att en gång hänga litet värre.

KLIENTEN.
Att skratta, när Hans Nåd med skämt sig vill

besvära,
Det är, gunås! klientens pligt.

Dock tänker jag, i grund af salig Dumboms lära:
Det som är dumt, är icke qvickt.

SMAK.
Alar vår Publik ej smak? Ni det i fråga sätter?
Ren femton gånger tryckt, ger Mamsell Varg

oss rätter.
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TVENNE ELDAR.
Jag älskar: men ej nog med denna plåga:

Jag ock si älskad är.

Jag brinner för Glycer:

Och Barbro står för mig i ljusan låga.

VID EN JORDFÄSTNING.
J-Jer jordas Fru Rågat. Det syns af kistan än,

Som tynger tjugo raska män ,

Att gumman icke var till kroppen af de smärre.
För öfrigt vittnar hennes herre,

Att hon hans lefnad gjort, ej blott den första qväll

Af deras äktenskap, men ock den sista, säll.

TILL FRU
iNi är en Argus. Nej , min Fru , ni är långt mer!
Hvad ej hans hundra sett, ert enda öga ser.

TILL 'DENSAMMA.
Avi gör er ung, min Dam: låt bli att er besvära.
Tre gamla tål man lätt emot en ung Megara.
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MAUSOLÉEN.
JLIu tror, han gråtes blott af dessa marmorstoder,
Den mäktige, hvars stoft här göms i ärans skygd:

Du vet då ej , hvad tårefloder
Han kostat har en våldförd dygd,

Och kostar än en plundrad bygd.

BETALTA SCRIBENTER.
Et Totre Excellcuce, pourqooi ehiffre-t-ell»»

äo U Det!!.

lians runda blonda Nåd, i soffans mjuka famn,
Bespottar för sin plåt scribentens köpta möda,

Som måste tänka sig till blekhet af en hamn,
Och skrifva sig till puckel — för sin föda.

Rätt! ty hans Nåd är sjelf med halfva land-
skaps gröda

Betalt för det besvär, att skrifva blott sitt namn.



HÖF RÄTTS RADERNA.
A.

IVlin far var Grefve och Riksßåd
Och helsades af Kungen för cousin,
Och er?

B.
Var så gemen, ers Nåd!

Att vore ni hans son, gick ni i vall med —

RÄTTVISAN.
(Efter Ewald.)

Ilättvisans ögon man förbinder:
Fåfängt band!

Långt bättre att man binder
Hennes hand.

DEN ENSAMME.
(Efter Heraclitos.)

Du som finner dig säll i ensamhet utan din like:
Antingen är du en gud, eller det lägsta af djur.
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SANNINGENS BÄGGE VÄGAR,
(Från Tyskan.)

livar på sin väg, du ute i verlden, jag inne i

själen
Söke vi sanningens mål. Se! och vi råka»

min Vän.
Endast ögat är sundt, så finner det skaparn om-

kring sig;
Endast hjertat är rent, speglar det verlden

i sig.

PÅL OCH PER.
(Efter LessiNG.)

PAI.
livad ges, som ej de stora äta?
Tänk, granne! äfven fogelbon!

Per.

Hvad? bon? — Har icke vår Patron
Aptit, att hela hemman fräta!
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RIKSÄPPLET.
(Från Tyskan.)

Jag påstår ej, Herr Bisp, att er förklaring felar:
Riksäpplets mening dock ännu min hjerna bryr.
Är det en sinnebild af jorden som man styr?
Sag? eller är det blott en boll, hvarmed man

spelar?

CLASSISKT och ROMANTISKT.
.Olott hvad en nyare tid har romantiskt skönt,

du beundrar;

Allt det antika din smak, såsom föråldradt,

försmår.
Visst är hon skön, den ur aftonens sky framtin-

drande stjernan: .

Var ej den samma likväl morgonens stjerna
förut?
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DUALISM.

Har du ej ögon ett par, och dubbelt det hö-
rande sinnet?

Märk då ej endast på en sida, hvad sannt

är och skönt?

18 20.

A.
När 10 stod vid 18,
Begyntes på vårt Helikon
Det stora larmet af de unga,

Som ville d«n de gamla sjunga.
Nu i det runda åratal,

Då tvåan står i ettans ställe,
Ensidigheten mer ej gälle!

Ty tvåan dubbel är och nollan är neutral.
B,

Men nollan måste bort vid nästa nyår redan,
Och tvåan efter tio år:
Hur går det sedan?
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A
Hur det än går

Med det föränderliga nya:

Det gamla aderton dock ännu länge står,
Och gläder sig

, att se vid sidan alla år

Det unga talet sig förnya.

TY VÄRR!

1 minnet* tempel dag från dag.

Med Bav och Mav satt äfven jag
Och gnällde rim, så auderika!

Men i Apollos religion
Förslår, ty värr! ej blotta tron:

Han fordrar goda verk tillika.

SEDER E G E L.
Umbär, var Catos visa lära,
På det du intet må umbära.
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GAMLA och NYA ORDNINGEN.
V erket prise mästaren ;

Bödo förr de vise.

Enligt nya ordningen,

Mästarn verket prise!

TILL
Att du en Kellgren är, i sanning, det fattas

ej mycket:

Ägde du bara hans smak — ja, och hans
snille dertill.

SOPHI TILL SIN MOR.
JL/et är förunderligt min lilla sota mamma,

Hvar enda gång, som jag har trätt
Med min kusin, min bror, min syster, eller amma,

Har alltid jag haft rätt.



LIKA OMDÖMEN.
iVlan håller perlor för så sköna!

Nej tacka vill jag korn. Så ropade en höna,
Och kastade sitt fynd tillbaka i sin 'mull.

Hvad har en lagerkrans för värde
Att kunna löna dig, min Jöns, för det du lärde?
Skrek Gluffus åt sin son. Men vore den af gull!

DJURLEKEN.
Hin turturdufva Carolina,
En fjäril Hedda ville bli.
Och jag, föll hastigt in Jumb,
Jag vill bli Drottningen tor bina.

TRÖST.
vXodt! ropte Amiral von Lager,

Då fältskärn sågat af hans fötter begge två,
Nu kan jag tomma fritt min bål, och alldrig få

Podager.
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KANNSTÖPARNE.
(Från Tyskan.")

iVlin potentat! han håller vigtskåln, han!

Skrek en politisk borgersman,
Och vägde på den tömda kannan.

Mä vara! ropade en annan,
Som hade fyllt sitt stop. Men min,
Han lägger vigten in.

DEN FÅFÄNGA KLAPPNINGEN.

JLuj nöjd, alt med en ed ditt stolta ord besanna,
Du söker fram en ting, som tanke innebär,

Och slår dig för din breda panna.

Men fåfängt klappar du: der ingen hemma är.

SOLFJÄDERN.
JC.ui fjäder i din hand beliöfs ej än, min flicka:
Dn rodnar ju så täckt, när någon på dig ser.

Göm bort den, tills du lärt, som ärbar Fru,

dig skicka,
Och aldrig rodna mer.
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DUBBELHET och HALFHET.
A,

livad du är dubbel! Lehnberg och Wallin

Din hylla stämmer till förtroligt möte.
B.

Ja,- och hvad värre är, der står Racinb

Vid Schillbrs sida, och Voltaire hos Göthe.
A.

Ej dubbelhet allenast är det ju,
Men halfhet, Bror.

B.
Nå! derför har ock du,

På det din smak. må vara helt den Tyska.
Ej lärt dig ens förstå ett ord Fransyska.

SÅNGARSKRYT.
llöster i verlden jag vet blott två, som förtje-

na att höras :

Min och den röst, hvarmed Echo hesvarar min

sång.



DET GAMLA oni DET NYA.
A.

L-Ji-n ny» tiden liknar Oprahuset;

Framsidan är väl skön, men se bakom.
B.

Också den sidan kan ju »-kapis oin.

C.
Nej, rit alltsammans ner.

B.
Ja, och af gruset

Kan "Brunkeberg, minsann! bli rest igen,
Allt är dock bäst, som det var förr, min vän.

DE BEGGE R.EUENSENTERNE.
A.

Opiken på bufvudet slog du förut. Nu ofta i

vädret

Hugger du. Knappt bar du läst hvad du
bedömrner, utin vän,

B.
Hinner jag det? Än du? Så fort kring stadenej flyga

Bladen af mig, <om du far, sjelf ett be-

dömmande blad.
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PENNORNA.
"T»Jag togs utaf en svan, du af en lumpen gås.'*

Så pennan hosHansNåd skröt för Sekterens penna.

"En svanesång, som ej förgås,
Af mig emellertid är skrifven," svarte denna:

'Då du i Grefvens hand , som dig med darrning för,

Kråkfötter endast gör."

MAMSBLLN.
Den Främmande,

fjsir Herrn ej hemma?
Be tj en ten.

Nej.
Den Främmande.

Ån Frun?
Betjen ten.

Fru finns här ej ,

Blott en Mamsell.
Barnet.

Men Mamma kan ännu,
Har Pappa sagt, bli Fru,
Om hon är snäll.
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VARNING.
JL/u är af vinningslust betagen:

Det är en farlig lust min vän.
I ett beständigt qval att tillfredsställa den,
Om natten utan sömn och utan ro om dagen,
Du kan ett klart förstånd och bästa hjerta ha;

Men börjar med att bli bedragen,
Och slutar med att sjelf bedra.

EMBETSMANNA ÖDE,
■I ill lön för trägen tjenst som Extraordinarie,

Sist efter fyrti år jag Konglig Fullmagt bar,
Och gifte mig jemväl på mina gamla dar.
Båd Kung och Hymen strax mig unde en vikarie,
Samt namn och värdighet af Troman och af Far.

ETT ORD AF AUGUSTUS.
iVlycket våga för liten vinst,

Plär ingen klok;
Ty det vore, att meta nors

Med gyldne krok.
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PORTRÄTTET.

i-Jriginalets skönhet öfverstiger.,
Jag medger det, Porträttets bar,
Fast det förträffligt måladt är.

Dock detta ser jag hellre — tj det tiger.

TILL X. OCH Y.
(Från Tyskan.)

Till X.
Okänk mig i tal och i skrift hvad du vet: jag

tackar för gåfvan;
Men du ger mig dig sjelf. Skona mig, sko-

na, jag ber.
Till Y.

Har du något, så gif det hit: jag betalar hvad

rätt är.
År du något, så kom : själ varebvtt emot själ!



283

BEGÄRDA OMDÖMEN.
(Från Tyskan.)

1.

Uin sång är, såsom dagg, på rosor efter natten;

Men vet du väl, att dagg är vatten.

2.
Mycket nytt och sannt har jag läst i den bok,

du författat:

Vore det sanna blott nytt, vore det nya

blott sannt.

3.

Du läst för mig din Dram: nu måste jag beun-

dra, —

Beundra kan jag ej, men undra.

TALET.
Jfjitt rykte här i staden löper,
Måns, att ditt granna tal för Kungen, ej var ditt
Hvad folket har besvär! Hur kan det bli bestridt

Att det är ditt,
Som du med egna pengar köper.
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DET ENKLA.
JL/et enkla tål du blott, det enkla och det klara.

God smak, min vän! drick vatten bara.

DET GRANNA.
A.

* å bilder och på fraser rik ,

År den ju skön, den boken af Herr Väder.
B.

För min del, tycker jag, att den Ir lik
Ett klädstånd, fullt med granna kläder,

Som hänga på en spik.

EMBETSBRODERNE
illang! ropte Mäster Läst, och villa brorskål

dricka

Med Stads-Poeten Herr Ccntnn.
Godt! är ej begges profession

Att flicka?



RÄTT och SLÅTT„

Herr A b c, som intet prål
Af bilder eller känslor tal,

Till höger och till vänster skriker:
Författen såsom jag, och skrifven rätt och slätt!
Han har till hälften rätt:
Det händer oftast vid kritiker.
Ettdera skrifver han: rätt eller slätt.

TILL EN BIEDBRODER.
JUu ler åt den kritik, som haglat öfver mig,
Du som af ingen än det minsta häcklad blifvit.
Men hvem skall kritisera dig,
När ingen läser hvad du skrifvit?

TBGNERISSE.

i-ifter TEGiséa af alla nu skrifs.
B.
Publiken så fordrar.
A.

Månne Publiken likväl läser dem efter TEONea?
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KN.ESEN I WASA
18 0 9.

IT.it, och kring all vår jord, från östern van-

drar ljuset.
En Knes, från Östern länd, i Wasa sig befann,

Och såg dess Hofrättshus. Charmant! utroptehan:
Är det på stället bygdt, i Finland bygdt, det huset?

INSKRIFT PÅ EN GALGE.
(Från Tyskan.)

Jiit leder mången väg," nöd, svaghet, öfverdåd,
Och lyckans höjd och — Kungars nåd.

SLÄGTREGISTER.
(Från Tyskan.)

Ja, min Baron, var stolt: ni sexton anor har.
En enda oviss är: er far.

_/
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FRÅGOR.
(Från Tyskan.)

1.
ll.ve.in är större; den man, hvars dygd af hans

fiende prisas;

Eller den andra, hvars lof kröner en fien-
des dygd?

2.
Hvad är den lyckliga konnt, du beundrar, o verld,

hos en hofman ?

Den att i bojor af jern dansa med ledigt
behag.

3.
Hvad är svårare lif: att aldrig se den man älskar;

Eller att dagligen dags lefva med den, man

ej tål?

FÖRTAL.
A.

L\\t jag förtalar folk, kan ingen skylla mig.

B.
Det tror jag; ty ditt tal är ständigt blott om dig.
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DET ÅTERTAGNA ORDET.
(Från Tyskan.)

Pub.
Jrivad för man icke, Bror, för syndig lefnad nu?
Så, till exempel, säg hur många menar du

Blott har i byn, dig oberäknad, gifras
Bekrönte äkta män?

Pil.
Mig oberäknad? — Karl!

Det kosta skall ditt lif. —

Pkr.
Nå, låt oss icke kifvas

Jag blott försade mig min vän. Min tanke var:
Hur många må det väl, dig inberäknad,

gifvas?

lIJELTARNE.
(Från Tyskan.)

livar låg du gömd vid slaget som jag vann?
Sad åt sin hofnarr Schack Lublu.

Jag låg i tältet, svarte han:
Än du?



LISE.
I-in blomma är ej blomma mera,
Så snart hon blir ett bär;
Men Lisb vill heta beggedera,
Ma pétite och ma chére mere.

HEMGJORDT.
Titu lär-Rådet.

Övad yppighet i stan! Som knappast Borgar-

qvinnan
Bär på sig något hemgjordt mer.

Borgersmannen.
Förlåt mig: till och med Fru Titulär-Rådinnan.

Se hennes ansigte, jag ber.

PÅ DOKTOR GLUFFS GRAFSTEN.

llär gömdes buken af en man,
Som väl må bli förgäten.

Blott för att äta lefde han,
Och dog för att bli äten.
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OMVÄNDELSEN.
Predikanten.

JDlef hela stan ej rörd af min predikan sist,
Som for mot synden ut i alla stånd och stater?
Omvände icke den — dig till och med?

Klockaren.
Ja visst!

Ty bäst åt er person, er ton och edra låter,
Jag log i bänken gömd, kom jag i samvetsqval.

Predikanten.
Det stället, der jag skrek mot verldens barn som

ståta,
Det grep väl gunstig Herrn.

Klockaren.
Jag fann ert hela tal,

Ach! ej att skratta åt, men gråta.

ORSAK och VERKAN.
(Från Tyskan.)

■I- olket har förspillt sitt vett,
Ropar man och fasar.
Sannt är det, att Pöbeln rasar,
Men af Adelns bett.
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CHARLATANEN.
(Efter S:t Gelms.)

Jt-in Charlatan
Slog upp i alla hörn och löfte visa Fan.
Vips bodräng och gesäll sin enda plåt i handen,
Och ut att se den lede anden.
Först knytes upp en pung och bred och djup är den,
Sen ropas: "Nu godt folk, väl upp med ögonen,

Och se, är någonting här inne?"
''Nej!" svartes. "Ja, föll skälmen in.
Ja, vet ni det är sjelfva hin,
Att lösa upp sin pung och intet se derinne."

REGNET.
(Från Tyskan.)

Jl ör sina ägor sörjer Clas,
Och på det myckna regnet klagar.
Men må det regna alla dagar,
Jag ställer under tak mitt glas.
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RARBERAREN.
(Från Tyskan.)

lian har sitt eget sätt att raka,
Min goda Herr Barber:
Med sådan långsam gravitet det sker,
Att innan han gjort rent till venster om min haka,
Till höger en ny brådd sig ter.

JULKLAPP OCH NYÅRSGÅFVA.
lierr Ström såg i Advent den fromma jungfru

Strand,
Fann flickan röd och rund; och snabb att sig

för lofva,
Till julklapp henne gaf i brudstolen sin hand.
Hon tacksamt gaf sin man en son till nyårsgåfva.
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KANON.
•I ömma glas i godt kalas

Värden icke hedra.
Derför fyller jag mitt glas:

Bröder, fyllen edra.

Fulla glas i godt kalas,
Gästerna ej hedra.

Derför tömmer jag mitt glas,
Bröder, tömmen edra.

Tomma glas o. s. v.

DRINKAREN.
LJricka! dricka! min lilla bror

I sin vagga gret.

Dricka! dricka! min salig mor

På sin dödssäng let.

För att dricka jag föddes hit

I en törstig verld.

Dricka vill jag med trogen flit
Till min hädaufärd.
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APOLLO och DAPHNE.
(Från Engelskan.)

•il-pollo var kär och ville ta fast

Den retande Dapline, som flydde med hast.

Hon skrek och bon sprang: hon måste dock stanna,

Men blef till en lager och krönte hans panna.

Så händer ännu: Poeten är kär

Och sjunger och suckar; men damen är tvär.

Hur länge hon säger: "jag vill ej min Herre."

Så blir hon hans Fru och kröner sin Herre.

DEN TYSTNADE POETEN.
A.

Jöror! du skrifver aldrig mer?
B.

Nej, min vän, den är förliden,
Längesen, den goda tiden,
Då en Kellgren skref, med fler.

A.
-

Det ar sannt nar solen stiger,
Från midsommarståndet ner,
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Ej blott näktergalen tiger,

Men ock göken gör »ig till
Och ej längre gala vill.

BCHO.
Öjung msd en egen ton hvad förr ej sjungit var,

Straxt hör du samma ljud af hundra.
Men hvarken ledsna eller undra.

Parnassen är ett berg: hvart berg sitt echohnr.

DEN NYA CINCINNATUS.
A.

3} ramför Rom man Sverge prise!
Der till plogen gick den vise,
Sen han styrt och frälst sitt land.

Här från plogen tar sin hand

Talarn, som ibland de fyra
Går att mästra dem som styra.

B.
Skönt! och Romarn lik, igen
Går han jn till plogen sen?



296

A.
Nej , sin tid han måste dela
Mellan det, att vira spela
På en klubb i närmsta stad,
Der han läser dagens blad,
Och den Riksdagsmannaöfning,
Han i socknen har, med pröfning
Af hvad Länsman gör, och Prest,

Och hur brännvin kokas bäst.
Må hans åker oplöjd vara,
Han med Cincinnat kan svara:
Får jag ingen skörd i år,

Staten genom mig dock står.

POLITISERAREN.

JL.iiropas ställning jemt dig ger
Bekymmer och besvär,

Hvad under att ditt tak vill ner,
Ditt ur i olag är?
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SPRÄTTEN.
A.

JT örlåt: jagmåste bort på en minut, min Herre:
Sitt ner emellertid i förmaket, jag ber.

B.
Helt solo? Ingen Fru i huset?

A.
Nej, dess värre.

B.
Tantpis för mig, tant-mieux för er.
En téte-å-téte för mig är eljest å la regle.
Jag haft i slika fall småroligt, må ni tro.

A.
Jag går, och unnar er hos mig — just samma ro.

B.
Ah! med en täck Grisette?

A.
Nej, ser ni, med min spegel.
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DEN PHILOSOPHISKA KREDITEN.

Okryt Philosoph! med ditt banko, som ligger
abstrakt i pulpeten

Inom ett dyrkfritt lås, under sigillet af Kant.

Vi som röre oss blott med kreditens slitna biljetter,

Samle i fruktbara gods vår populära procent.

TILL EN FICHTIAN.
Xlllt ur ditt eget jag frambringar du: allt dock

i olag
Finner du. Häcklande allt, häcklar du en-

dast dig sjelf.

DAGENS RÖSTER.
A.

JTlör, hur de alla i dag till skyn upplyfta den

samme,
Som de försmådde i går.

B.
Ja, ty han dödde i natt
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KRIGS - COMMISSARIEN.

M-Ja öfver hafvet kom så oförsagd, som lätt.
Nu lika feg, som rik, du far norrom tillbaka.
Men fåfängt fruktar du ätt bli i sjön en rätt,

Hvad fåglarna beskärs, få fiskarne ej smaka.

THEMISBILDEN.

1lättvisans blinda bild förr hängde bakom bordet,

Nu mer behöfs den ej. Han sofver, som för ordet.

ÖFVER EN HÖK MED LYSANDE
FJÄDRAR.

Jlvarför är en hök så grann
Mot en näktergal ?

Spörj hans nåd von Ockerman
Och Poeten Skral.
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OMVÄND BÖN.
(Från Tyskan.)

J-jii bonde såg en dag en prest i vargskinnspels,
Och hviftade sin hand och skrek : Nå! på minära!

.Förr bad jag, enligt skriftens lära:

O Herre! din församling fräls
Från ulfvar uti fårakläder,

Nu ber jag: skona oss för får i ulfvakläder.

DAGLIGT BRÖD,

A.
ITur skall det gå med oss till slut,

Då alla lefva blott för dagen?
B.

För dagen! säger du. En vecka minst förut
Man bjuder till sitt bord, och vore grymt be-

dragen ,

Om ej emellertid på tre dinér
Man vore buden sjelf och på ett par super.
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FRAMTIDEN.
AJyltne hopp om sanningen och friden,

När är du på jorden mer än hopp?
Då, när ingen hvälfning mer af tiden,

Närmar oss till målet af vårt lopp.

QVÄLLEN.
1. ör den som dagens plikter fyller,
Hur dyrbar är hans timmerstol,

Hur skön den milda aftonsol
Som fenstret af hans tjäll förgyller?

Hur glad en hand och ett par ord
Af blott den enda vän han äger!
Hur kärt den hulda makans bord,
Och hennes kyss och hennes läger!

DEN RESANDE.
Öom ros efter ros knappt kysses af bäcken,
Så vän efter vän knappt helsas af mig.
Men rosornas anda följer med bäcken,
Men vännernas minne följer med mig.
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KÄRLEKENS ÖGON
"AiAmor! Amor!" ropade Selinde,
Och sin hand på Phaons ögon höll,
Medan i hans famn hon tårögd föll.
"Skynda hit och tag igen, du blinde,
Dina ögon, stulna hit från skyn.
Tål väl dem en dödlig flickas syn?"

POETEN TILL MÅNEN
VID MIDNATTSLAMPAN.

xXch! se, god afton! Sitter äfven du
Der uppe i ditt loft, och bränner ljus ännu,

Min — Salvo titulo — Herr måne?
Som jag om min Eglé, gör du väl vers också,

Om solen som du ej kan nå,
Ej få en kyss utaf, med allt ditt språng, du fåne!



KÄRLEKENS RIKEDOM.
(Fråu Tyskan.)

liik på blommor är Maj och rik på frukter är
hösten;

Men på tårar och qval kärleken rikare är.

SKÖNHETEN och BEHAGET.

Jt-in demant är Skönheten,
Som förblindar;

Men Behaget en magnet,

Som drar.

LILLY.

JDörjas dagen eller slutas,

Kommer glädjen eller går,
Rosens blad med dagg begjutas,
Lillys kinder med en tår.
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GRAFSKRIFTER.
1.

▼ are dig din väg så glad,
Gode vandringsman,

Som för mig den lägerstad,
Jag härnere fann.

2.
Gå vandringsman och säg mig blott:

Sof godt.
3-

Halfgjord föll ur min hand den krans, jag knöt
åt min Emma.

Lägge hon den, af en tår glänsande, öfver
mitt stoft.

EN SUCK.
(Efter Göthe.)

J. örsta känslans sköna dagar,
Ach! hvem ger mig dem igen,
Ger mig af den gyllne tiden,
Blott en enda stund igen?
Evigt är dess fröjd förliden,
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Evigt utan hopp jag klagar,
Genom lifvet utan vän.

Första känslans sköna dagar,
Ach! hvem ger mig dem igen?

TILL JULIE.

Jag, af en annan skönhet fången?
Hur kan du frukta det, Julie?
Ach! den dig ser kan trolös bli.

Men blott for sista gången.

TILL FLORENTINA.
DEN 1 JUNI.

•Inga blommor skickar jag
Till dig på din födslodag:

Sköna flicka hvar dn går,
Födas de i dina spår.
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TILL ROSALIE
Meil ett Skrin nf Socker.

livad kan ni gömma här? jo, suckar och fleuretter,
Det myntet är just likt det skrin, der ni det sätter.

BLOMSTER.
ii Ett Persiskt.

Ufmirs läser mina blad!
O! kunde jag i dem mig dölja,
Då hennes ögon, rad för rad,
De afundsvärda orden följa!
De sälla hennes mun också.
Då hon dem sjunger, kyssa få!

2. Ett Grekiskt.
När jag ser på digj förtjusarinna,

All min själ, i uppror inom mig,
Sväfvar på min läpp och vill försvinna,

För att lefva blott i dig.

2. Ett Bomer»kt *).

Jag helgade förtjust Aurora, som gick opp;

♦) Se Cic. de Nat. Deor. 1. 28.
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Då trädde fram lör mig C orinn a.

Förlåt mig, du Olympens tropp:

En dödlig syntes mig mer skön än en gudinna.

TILL T***
MED HANS FRUS PORTBÄTT.

\Jm du i denna bild förskonad finner mig,
Och till vår bröllopsdag dig flyttad tror tillbaka:

Så mins, hur många år jag lefvat har med dig.
Hvem blir ej ung igen, som lycklig mor och maka,
Och hvem, bland kärlek, dygd och glädje Och

behag,
Förskönas icke dag från dag?

TILL CHRISTINE.
FÄSTMANSGÅFVA.

■'VI ed nipper och med bjefs en annan fästman
slö se!

En enda julklapp blott, ej dyrbar eller grann,



Dock, hoppas jag, mer kär, äa allt, som kö-
pas kan,

Jag ger dig har, min vän, mig sjelf i lebens-
grösse,

Som brudgum och rätt nu som man.

BRUDEN.

Övad finner du mer skönt, hvad rör dig mera

Att rodna se en ros, som snöhvit är,
Att blekna se en röd, som tårar bär?

B.
Jag ser förtjust på en gång beggedera,
Då jag Sofi ser träda fram som brud,
Och från sin brudgum blicka upp till Gud.

NORDENS SKÅL.
iMarr den, som far och söker land i solen!

Så härlig är var jord!
Allstäds är godt; man bäst ändå vid polen.
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Klang! rundt om detta bord,
Klang för vår sköna Nord.

Godt folk skall finnas afven längst i Söder,
Ja, bland de svarta der!

Det bästa folk är dock i Norden, Broder.
Skål, för livar Nordman här,
Som Nordiskt hjerta bär.

S K U G G A N.
L»-n före dig går skuggan, än dig följer;
Än vid din sida, hon ej förr sig döljer,
Än allt är mörker. Så är dödens bild

Ej något ögonblick från llfvet skild.

KLOCKSLAGET.
Hör klockan slå, hör ljumma dånet skälla.
Kring lifvets fält, utaf den lians slag,

Som skördar, mellan jord och himmel, alla;

För hvilken måste falla
I morgon hvad ej föll i dag.
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SKÄMT I SORGEN.
A.

vJråt ej. Var lugn. Ditt sår skall tiden hela:
I sorg och glädje hvälfs vårt lif omkring.

B.
Du gråter sjelf; hvad händt dig?

A,

Ingen ting;
Men kan jag se din sorg och den ej dela,
Som vän af dig?

B.
Låt mig då gråta fi;

En van af mig är jag ju sjelf också.

BÖN.
(Från Grekiskan.)

VJif oss det goda, o Gud, om vi bedje derom,
om ock icke.

Men det onda, om än vi begäre det, vägra oss,

Herre.
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DET ENA.
{ 1 en Minnesbok.)

StoftsL former ärs mänga;
l>«t gatloiiiJiga är ett .

Tegnér.

JL/tfck det ena i de många
Speglas kan på jordens bryn:

Liksom daggens perlor fånga
Hvar sin bild af morgonskyn.

Stirra rj dit opp allena:
,

Der din syn förlorar sig.
Kärlek med din tro förena,

Och du finner det bos dig.

I EN RESA* DES MINNESBOK.
liur ljuft i en öckens oändliga sand,
Att möta en like och trycka dess hand!
En öcken är verlden, och äfven bland vänner,

Så nämda, hur ofta nian ensam sig känner,
Då vandrarens minne, som menniska blott,
Hvars känsla vi delat, hvars blick vi förstått,
Blir qvar, som ett ord af ett tal, som vi hörde,

Hvar* bild oss förnöjde, hvars sanning oss rörde.



KEJSAR ADRIANS DÖDSSÅNG *)

Själ lilla!
Stilla!

Fladdrerska,

Pladdrerska.
Än en minut,
Flämtande,
Skämtaii de,
Njut.

Du vet hvad du lemnar,
Ej hvart du dig ämnar,
Ach! bort i en öcken,
Der kring dig blott töcken
Och skuggor du ser.

Sjelf blott, en skugga, der svafvande,
Bleknande, bäfvande,

Leker du,
Smeker du

Aldrig, aldrig mer.

*) Animula, vagula, blauduls, o. «. t.

812
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TÄNKESPRÅK.
(Från Tyskan.)

1. Hycklaren.
JLFåre! du sminkar dig sjelf, och smuts på dig

kastas af pöbeln.
Viste du dig som du är, finge du vandra i

fred.

2. llyktet.
Rykte! du kastat dig om; jag tackar dig. Väckt

nr min villa,
Fann jag i tid deraf, att du ett väder blott är.

S. Verlden.
Efter sken du gillar och efter sken du för-

dömmer,
Verld! hvad aktar jag dig? endast ett sken

är du sjelf.

4. Medvetandet.
Efter beröm jag fikte, och vann det, men njöt

det med oro;

Ty jag kände mig sjelf sämre, än verlden
mig höll.
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Tadlet förföljer mig nu; och jag hör dess ond-

ska med glädje,
Ty jag känner mig sjelf bättre, än verlden mig

tror.

5. Marmorbilden.
Konstnärn högg mig af sten : fornt hvit, sensvart

blef jag målad,
Färgen af åren nöts, formen om sekler är

qvar.

6. Priapus och Flora.
Hölje dig rosornas doft och de regnande blom

momas silfver:

Himmelens fåglar likväl fly dig, du lumpna
gestalt!

Fläcke dig dumma besök af kajor och skrattan-
de skator,

Flora, du parken likväl pryder, bestrålad af

skyn.
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SVAR PÅ TAL.
Be tjente n.

Hans Nåd ber Doctorn ha den äran,
Att spisa vid hans bord i dag.

Så ärelysten är ej jag.
Men blir han sjuk, står, på begäran,
Jag som hans läkare tillreds.
Hvad Nåd beträffar, torde hända,
Att han, som jag, vid lifvets ända,
Blott af Guds Nåd kan bli tillfreds.

DEN NYA PEGASEN.
"TT
liåh! det är ingen konst att rida på Pega-

sen!" ♦)

*) Icke alldeles så uttryckte sig den åsyftade poö*-
ten (i Åbo 1795), utan med dessa verser:

Väl är det ej stor konst att vara skaldemö,
När man har något läst och hjernau ej är slö!

Det var densamme, som begynte ett af eina poemer
på följande sätt:
Hvar står jag, qvicka inull 1 Min anda, du bör tänka
Ej blott på ställets prakt och hedern till att blänka:
Men ock, om högmod gjort, att jag sä glad och nöjd
Uppstigit nu i dag hit pä Parnassens höjd.



316

Skrek Lurfvelin och jupp! jupp! jupp! han r«d,
Och ropte , vred:

"Kom hund och nagga mig i hascn,
Kom, skällande kritik!"

Kritiken teg, och tillstod, att vi hunnit,
I poesi som i fysik,

Långt om de spår, vi af de gamla funnit.

Hur många nya ikaldeslag
Uppfinne icke vi hvar dag!

Ja, ock en ny Pegas till vår Parnass vi vunnit,
Som lunkar gränd frän gränd, vid pojkars skrik

och smuts.

Half hingst, half örn den gamle varit:
Den nya är, som vi helt nyss erfarit,

Half åsna och half struts.

ÄKTA STÅNDET.
(öfversättning.)

Hur.
I-Jn relig ting, en rolig ting
Är hjertat, som man vet.
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Det fladdrar som ett bi ikring
Med hetsig flyktighet.
Än hit, än dit, från knopp till knopp,
Det flyger med begär och hopp,
Oeh ger sig ingen ro.

Ruhz.
O!

Hink.
En rolig ting, en rolig ting
Ar kärlek i vår barra.
Knappt får man sig en vigselring:
Flux får man sorg och harm.
Först kysses man, så gnabbas man:
Den söta pilten, hvart for han?
Så söt är Hymen ej.

Kujti.

Hej!

Hl NE.

En rolig ting, en rolig ting
Är qvinnan med sin man.

Det minsta händer — kling, kling, kling!
Och allting tändes an.
Nu harmoni, nn dissonans!
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Men hur det gnäller, fram sin dans
Får Hymen lof att gå.

Kunz.
Äååh!

SKÄL ATT DRICKA.
(Efter en Latinsk Munkvers.)

Okäl att dricka har man fem,
Mins jag regeln rigtigt:

Ett par vänner, och för dem
Vin, som är upprigtigt:

Muntert glam och sång jemväl
Och för öfrigt allt slags skäl.

JÖNS och HANS TID ÅRETS SLUT.
JÖNS.

Igen ett år till slut!

Hur många timglas dock i lifvets tempel hunnit
Blott inom detta år af döden skakas ut!

Hans.
Äh, lappri du i dem! Blott sand i dem har runnit.
Men värre med de glas af vin jag tömt i år!
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Af dem ej någon tår, ej någon tår
Jag mer tillbaka får.

PASQUINOS YISA.
•iNpj^ f(

"r er tredubbla mössa, Herr Påfve,
Aldrig min tredubbla haka jag gåfve.
Gerna må narrar er kyssa på tån ,

Der ni, en kärng bland regentcrna, sitter:
Jag, med mitt glas och min flicka i vrån,
Kysser dem heldre, så ofta jag gitter.

TILL EN FRIARE.
l-rfj med en qvinna nöjd, du söker en Gudinna

Välan! du skall en Furie finna.

SIAREN.
Övad på vår jord, ja, hvad på himlen sker,
Ser du förut, på tårna lyft, och ger
Orakelsvar åt allmänheten.
Du visar henne än cométen,
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Som jordens bana rubba skall;

Än hnru Wiens och Moskvas örnar
Slå ner på Seinens tupp, blott till sitt eget fall.
Det enda ser du ej, hur dina lömska björnar
Ställt till, att bäst du står

, kring hela torget hörd,
Och håller tal, du grips ochblir på gillstunförd.

PASKILLANTEN.
A.

Oätt namnen ut på dem du smäder:
Så kan hvar tölp det straxt förstå;

Och ditt paskill dess mer dem gläder.
Mins, GhewesmÖhlen gjorde så.

B,
Nej, att få tyda, roar mera.

PAL vill åt en, Peb åt en ann;

Och jag mitt krut bespara kan.
Då jag pä en gång träffar flera.
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UNGDOMSRASET.
Tllang, bröder! nöjet vinkar

Ach! snart ifrån dess bal

Hvar reser till sitt mål.

Än fulla glaset blinkar,

Än blyga flickan ler;

Men kusken Tiden vinkar,
Och Helsan räkning ger.

Bort med det tomma glaset!

Med fräcka flickan bort!

Hvad glädjens rus är kort!

O ungdom, ungdom! raset

Med gråt tar ofta slut.
Hur tomt är vällustglaset,

Sen du det druckit ut!

»EN ÄKTA.

I*x han ej äkta, hvad? Det ser man långt ifrån.
B

Hvem menar ni? er Frus brillantsring — eller son?
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JULKLAPPAR.
1. En spegel.

Okall jag klä min gumma grann till julens fest?

Obeprydd, behagar hon mig allrabäst.

Skall jag pryda kammarn, der hon helst vill ses ?

Kan en större prydnad, än hon sjelf, der ges?
Nå! en spegel hänge för den hulda der,
Soin en himmel kring sig skapar, hvar hon är.

2, En garnering af flor.

Ett nät att fånga sporrar i!

Nog flickor, fastna de deri;

Men våren deråt lagom glada:
Är det väl sporren , som tar skada ?

GRANSKAREN.
i ro mig, han sofver ej, fast för minuten stum.

Snart gör han larm igen emot ett tjog poeter.

Sjelf ingen föresyn i prosa eller meter,
Har han förtjent likväl på vår Parnass sittrum,
Precist som Manlii gäss på Capitolium.
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PREDIKANTERNE.
-i-När Bland från predikstolen stiger,

Det hviskas i hvar bänk : hvad hans talang är skön!
När Sann går derifrån, man tiger,

Och suckar hemma än med Publikanens bön.

LÄKAREN.
jDland läkare försmås vår goda Herr Retort:
Men blir jag dödligt sjuk, jag honom helst vill

bruka.
Han för de stackars sjuka

Gör pinan kort.

POETEN.
Ökönt fann jag hvad du skref, och skröt för all-

mänheten
Af poesins förtjenst om menskoodlingen.
Men nar jag blef bekant med Herr Författaren,

Så skämdes jag för Vitterheten.
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E R O S.
liimeros heter han rätt, den falske, sora röf-

vat af Eros
Namn och säte och makt, både bland gudar

och män.
Äldre än Cypris och Zcus, än Kronos sjelf, är

den rätte

Kärleken. Äldre, än han, äro blott Chaos
och DÖd.

Chaos, rördt af hans flägt, blef en verld af ord-

ning och skönhet:
Allt, om han släcker sitt bloss, blir hvad

det varit, blir dödt.

KÄRLEKEN och SNILLET.

Kärleken.
jDiir du ett bloss i din hand, du äfven? Dock

aldrig ett Tröja
Tände du.

Snillet,

Nej, men Homér tände jag, som det besjöng.
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Kärleken.
Zeus sjelf träffar min pil, och se, han stiger på

i jorden,

Såsom en yngling ned, ja, som en svan, som
en tjur.

Snillet.

Gudar till menniskor gör du; än mer: du gör
dem till bestar.

Dödliga lyftas af mig bland de odödliga opp.

DUFVAN och SVANEN.

Dufvan.

jVlig Cytherea har kär, och mig Anakreon
sjungit.

Svanen.
Jag är Apollon», och mig Pindaroi härmar

i flyg*-

Dufvan.
När till jorden hon far, jag spanns af Chariter

för snäckan.
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Svane n.

Också jag i dess spann flyger, men endast

åt skyn.
Venus Urania heter hon då, och bland stjernor-

nas bilder

Ser mig den vise.

Dufvan.
Men mig ynglingen bär till sin brud.

Begge åt kärleken offra mig sen; och jag blö-

der med glädje:
Blott jag de älskande ser lyckliga, dör jag

förnöjd.

JORDEN
/Lch! jag drömde: vår jord en ångbåt var, der

sig gladde
Vänner och makar och barn, sjungande vå-

rens behag;
Medan, en lustgård fik, den stjernebekransade

himlen
Mot det kommande ut sände sin saliga doft.
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TRÖST FÖR POETER.
(Probatum est.)

Oen mina arbeten jag låtit trycka ,

Jag aldrig till en kryddbod gick,
Att jag ej hjertbeklämning fick.

Men tänk hvad lycka!

Jag fann der ingen strut af mina många blad
Än större lycka! O! hur stolt och glad
Jag såg, omkring mitt verk, all bygdens unga skara,
Utgjuta sitt behag i liflig dans och sång.

Ja, hör: jag såg en annan gång
Mitt namn med mina ark allt upp till molnen fara.
Ni tror mig ej? — Så vill jag mig förklara:
Idyllerna, som tjuste hela byn,

Omkring en majstång, prydligt klippta, hängde,
Och Oderna sig upp till skyn
Uti en pappersdrake svängde.
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TILL MINA DOMARE.
ÖFVER DE LÅNGA POEMERNE.

i.
JL aflan beser du likväl och byggnaden, innan

du dömmer:

Bläddrande blott i min bok fäller du re-

. dan din dom;

Läser en rad, och saknar Wallins Pindariska
hymn-ton;

Läser en sida, och spor: liknar väl detta Teg-

ivén ?

Hvad! af den saktliga ån, som flyter i dalen

och speglar
Allt hvad den far förbi, stränder och men-

skor och djur,
Fordrar du språng upp till skyn, som af vat-

tenspelet vid slottet,
Fordrar du forsens, cn sjö hvälfvande, kraft

ech musik?
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Blott med den näbb, han fått, hvar fågel sjunger
i skogen.

Barnet sin egen far likne ; så är det dock hans.

2,

A.

Innan du dömmcr, bekänn: har du läst det lån-
ga poemet?

B.
Ja, från början till slut.

A.
Tack för berömmet! Farväl!

i

B.
Huru? jag har ju ej dömt ännu; och jag döm-

mer med stränghet.

A.
Blott att du läste det ut, gäller för mig som ett

pris.
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ÖFVER DE KORTA.
>

1.

A
Omå bitar ger du oss så många.

B
De små försona må de långa.

A.
De höra till din ålders fel.

B.
Min ungdoms till en större del.

Men se, när dagarna bli kalla,
Med blomstren äfven löfven falla:
Då står den nakna busken qvar,
Och har blott taggar i förvar.

2.
Träffar det stundom, så smäller det bom ej säl-

lan, och äfven
Klickar ibland. Det är så Jägares öde,

v Gunås



EFTERSKORD
AF

DELS UTEGLÖMDA, DELS EFTERÄT
TILLKOMNA STYCKEN.





SÅNGENS URSPRUNG.

i-Nyss, vid ett andedrag från evighetens thron,
Ur oceanens djup sig rest de gröna lunder;

Och redan trädde fram, till dans från zon till zon,
Kring solens gyllne vagn de rosenkrönta stunder.

Då släpptes af en engels hand

En präktig fågel ned, hvars näbb var öfvergjutea
Med dagg, ur himlarosor fluten.
Vid Edens högd han flög i land

Och stilia i en palm sig gömde;
Tills sjette dagens purpurglans
Bestänkte nattens stjernekrans.

Då i en himmelsk sång sin känslas svall han tömde,

I sömnen Eva hörde den,

Och vaknade förtjust; och fast han tystnat redan,

Hon lyddes efter honom än.
Sin egen röst hön höjde sedan,
Och sjöng for Adam, som hans brud.

Sen stämde begge två en iofsång upp till Gud.

333
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Paradisfågeln — så på jorden,
En främling der, han än är nämd —

Förvånad hör de sjungna orden:
I dem hans egen ton är stämd;

Fast mera uttrycksfull af menskohjertat vorden.
Ifrån den stunden sjöng han aldrig mer,
Nöjd att de ljud, han lärt der ofvan,

Hos menskan väckt den himla - gåfvan,
Som henne rum bland Englar ger.

Ännu likväl, då han ej fötter har, blott vingar,
Och jemt åt skyarna sig svingar,
Är han, fast tyst, en sinnebild
Af sången, som åt höjden stiger
Och lyfter dit, der oron tiger,

Vår själ, från dagens flärd och jordens sorger skild.
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TILL VÅRSOLEN.

lVlilda sol! som fältets drifva
Stänker med ditt gyllne sken :

Kom att mina plantor lifva,
Som i fönstret knoppas ren.

Undan snön, jag bar dem, späda,
Gaf dem hela vintern ans.

Nu de be, att mig få glada

Tacksamt med sin lukt och glans.

Du, hvars blickar allt förfriska,

Allt försköna under skyn:
Fägna ock min lilla siska
Snart med grönskans ljufva syn.

I den mörka tiden redan

Qvittrade hon glad mot dig;
Och hvar morgon har hon sedan
Sjungit vårens sång för mig.



Stig allt högre upp, och stanna
Längre qvar, allt mera huld.
Våra rum du gör så granna,

Gör så glada med ditt guld.
Se i fönstret, der ej mera
Frosten sina liljor strör,
Tvenne flugor ren spatsera:

Ingen de välkomna stör.

Mellan sin alkovs gardiner
Mormor, med en glädjetår,
Ser, hur härlig än du skiner,
Som i hennes ungdomsvår.
Allt sen Jul hon dig har prisat
För hvar dag, du gjort mer lång;
Och en högre sol oss visat,
Som har ingen nedergång.
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RESÖKET PÅ LANDET.

•Dort, bort ur staden bjuder naturen mig,
Och bäddar mossa under ett hvalf af löf.

En bär dit doft, en annan svalka
Af de beskäftiga små zephirer.

Och bäcken skyndar, — knappt ger han al och pil
En kyss i flykten, — skyndar med skålen dit,

Och lägger den så genomskinlig,
Kransad af Flora, för mina fötter.

Dock fåfängt, fåfängt andas jag landtlig luft

Och landtlig frihet: klämdt är mitt bröst ännu;

Dödt är för mig det sköna landskap —

Nej, det får lif, det får själ: hon syns der.
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Hon, hvilkens skymt blott tjuste för evigt mig,
Hvars drömbild sedan följt mig bad dag och natt,

I aftonstjernan åt mig blickat,

Rodnat på morgonens gyldne skyar.

Hon syns der verkligt, sväfvar så nära mig,
Der bortom floden. Fins ej en brygga här?

Och ej en julle? Hjelpen, nympher,
Hjelpen den simmande, sköna nympher.
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AMM VISA.

Jag sjunger för min lilla:
o'n han är tyst och stilla.

Så kominer en guldvagn ur fönstret hit in,
Der sitter en gosse med vingar så nätta,
Och nickar och säger, att vagnen är din,
Med fyra små fjärlar, så granna och lätta!

Jag sjunger för min lilla ;

Om han är tyst och stilla,

Med dem får du åka i skyn till den ön,
Der guldäpplen växa, dem papgojor vakta.
Men se inte opp, då du far öfver sjön.
Låts sofva: så går det så vackert och sakta.

Nu sofver ju min lilla

Och allt är tyst och stilla.
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VAGGVISA AF EN ÖFVERGIFVEN.

öof, mitt barn: jag vakafr
Båd för mig och dig.

Njut den ro, som jag försakar,
Medan stormen ökar sig,

Och allt mera skakar

Kojan öfver mig.

Arma barn! var stilla,

Gråt ej som din mor.
Du är utan skuld, du lilla,
Vet ej, hur vår nöd är stor,

Hur han gjorde illa,

Som ifrån oss for.

En gång tör du fråga :

Mamma, hvar är Far?

På min kind i blodröd låga
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Får du läsa då mitt svar.

livad den har för plåga,
Som att rodna har!

Fast din Mamma gråter,

Då på dig bon ser,

Gråt ej du: ach! Gud förlåter
Den som ej vill synda mer.

Sof, du oskuld, åter:

Gud sin nåd oss ger.

Verlden, som mig dömmer,
Glömmer jag för dig.

När du sofver sött, och drömmer,
Hur små e ngtar roa sijj ;

Sjelf en engel, gömmer
Du min sorg för mig.
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I EN UNG FLICKAS MINNESEOK.

"IT
livad är det i den klara bäck,

Du, lilla blomma ser?

Din egen bild, som glad och täck,
Och vänlig mot dig ler."

"Nej, goda Sylph!" är blommans svar,
"Jag ser på himlen der

Och Btjeman, som så skön och klar
I djupet speglad är."

"Min egen bild nu först jag ser,
Och ser, hur jag är svag.

Ach! af en vindflägt böjs jag ner,
Och vissnar nästa dag."

"Dock ma ,

" sä hon af Sylpheu höt :

"Din oskuld vara glad,
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Då himlen sina perlor strör

Ännu på ,dina blad."

"Men sug dem in, i tid, min vän,
Att de, ej spillda bort ,

Må svalka dig i hettan än,
Som stundar innan kort."
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I EN YNGLINGS MINNESBOK.

JC öräldrars och din samtids hopp!
Betänk, hvad säger ej det ordet?

En mask sig smög i blommans knopp;

Ach! hvad är nu af henne vordet?
Men se det unga trädet der.
Hvad gör att det så rakt sig hoj er,

Och en så härlig krona bär,
Som lifvets inre friskhet röjer?
Det gör välsignelsen från skyn;
Men ock dess dygd, som sjelf sig egna,
Det ljus, det lif, till jordens bryn,

Från himlen strålar, fläktar, regnar.
Det gör dess rot, som hit och dit

Går ut, att samla, med all flit,
Men pröfvar noga, hvad det suger,
Om det till löf och blomma duger;
Ej kryper fram till ytlig syn;
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Ej sig fördjupar ner i dyn.
Det gör dess stam, som växt i lydnad
För stödet, som dess ungdom haft.
Nu står det med sin egen kraft,

Bär frukt, ger skygd, är nejdens prydnad,
Och gläder trötta vandrarns syn,
På afstånd än.} vid himlens bryn.
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F J Ä R I L N.

■Darn af våren och naturen ,

Fjäriln, utan gift och tagg,

Fladdrar, af zephlren buren,
Speglar sig i blommans dagg.

"Ha! jag knep dig dock den gången:"'
Ropar Anton, röd och varm;
Och på hatten fäster fången
Med en nål ur Heddas barm.

"Ser du? Guld och purpur bara!
Ser du, Syster?"

"Ja, jag ser.

Gossar, gossar, i hvad fara

Menlös fägring är för er."
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TILL FRU B.

som sjungit ien Concert , gifven på Abo Aka-

demis öfre Lärosal, Ull förmån för de af
eldsvådan olyckliga i Calmar, år 1800.

1 ill ett ruggigt visdomstempel
Ruggigt, såsom visheten

Sjelf vill vara: se exempel

Bland oss, högvällärde män —

Kort: till detta visdomstempel
Såg jag nyss — jag trodde ej
Hvad jag såg — med täflan fara,
Som till dans, af Härdens — nej,
Känslans barn en prägtig skara»
I dess mörka, öde sal,
Skydd af nöjet, som med qval

Ser peruker, och hvars öra

Skräms, att visa ugglor höra,
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Såg jag hundra nymphers tal,
Liksom fjärlar i en dal,
Sina purpurschalar röra.

Dock, min undran snart förgick
Allt förbyttes för min blick.

Denna Göthiska ruinen

Blef en Jonisk kolonnad.
För Pedanten sjelf blef minen

Menskligt vis, Socratiskt glad.
Och hvar liten dam, som ville,
Äfven hon, med Grekiskt hår,
Ses i de förnämas spår,
Blef Grekinna, ock i snille

Och i smak, ej blott i hår.
Med ett ord, mitt tjusta öra

Svek mitt öga med ett sken

Af en Opra i Athen.

Tills en röst från Elyseen
Med en kraft, att själen röra,
Från all jordisk blandning ren,



Ville bort min ande föra,
Bort från hela denna verld,
Full af jämmer och af flärd!

Evigt säll, jag redan sträckte
Öfver Lethens flod min famn
Åt en hvar odödlig hamn:
Då en Aspasi mig väckte,
Plötsligt efter sångens slut,
Och en lyra åt mig räckte,
Ropande med tjusning ut.

"Hvilka toner! än så ljufva,
Som af näktergalens brud

Hennes svar uppå hans bud,
Eller af en turturdufva
Hennes ömma klagoljud!
Än så hvirflande, som sprången
Af den gyldne sångarns röst,
Som bär glädjen i sitt bröst

Outtömlig, fastän fången
Evigt fången, han ej ser

Teneriffas hinder mer!
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Må er lyra återgifva
Endast ett af dessa ljud;
Och till Sångarinnan blifva

Våra hjertans sändebud!"

Så hon böd: med henne mången,
Och mitt eget hjerta mest,
Länge lyssnande till sången,
Böd mig tacka för den fest,
Outplånlig ifrån minnet,
Som åt själen och åt sinnet
Gaf din känslofulla röst,
Tömd ur djupet af ett hjerta,
Som med klagan och med tröst
Möter hvarje likes smärta.

Ren beredd, att sjunga dig
Och de andra sångens tärnor,
Som omkring dig, såsom stjernor
Kringom månen, viste sig,
Slog jag på min spända lyra

Med poetens hela yra:

Då jag såg kring brända grus
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En förtvinad skara svafvå,
Och i stormen utan hus,

Under vintrens väntan, bäfva.

Och jag såg till deras tröst,

Bröder, längst på Auras stränder,
Rörde af din ömma röst,
Räcka medlidsamma händer.
Ach! jag glömde din talang,

Att din godhet blott besinna. —

Och min lyra, utan klang,
Suckar blott: Välgörarinna!
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TILL NATUREN.

livad du var skön, då du min ungdom smekte,
Natur! och hvad jag då var säll!

Som barnet med sin mor, jag med dig lekte,
Så mången sommarqväll.

Vid äldre år jag fann en lärarinna

I dig, så sträng och allvarsam;

Dock blef jag tjust, att allt så sinnrikt finna,
Hvad jag hos dig förnam.

Jag ville tänka; men det för mig skymde,
Och hela tanken blef förspilld.

Hvad glädje då, att fånga den förrymde
Hos dig uti en bild!
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Snart kan jag ock! ej tänka mer, än leka
Dock gläder mig din åsyn än.

Och skulle ödet mig den glädje neka,

Så mins dig dock din vän.

När jag till slut mitt hufvud lägger neder,
Så tag emot det i din famn;

Och växa låt, der' man en bädd mig reder,
Ett träd, som bär mitt namn.
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M IN L II,L I.

1T99.

Oeraira syns: och alla häpna stå;

Den ögon bar, kan ej sin synlust mätta,
Man trängs i ring, man reser sig på tå,
Och kännarn finner ej ett drag att rätta.
En genomskinlig Rubens-färg i hyn!
En grekisk teckning i det minsta finger.
O säg, min Lilli, säg! vid denna syn,

Gör jag ej klokast, om jag genast springer?

Dock nej: hvad är skönheten? endastenbild;

Och bilder gör skalden, gör målaren hundra.
Du ger mig en själ, så förståndig, som mild,

Att älska, om ej att beundra.
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Chlorinde talar, och hvart öra lyss;

De gamlas litani om tidens dyrhet,

De ungas träta om en fadderkyss,
Allt tystnar plötsligt, sjelfva barnens yrhet.

I hennes mun ett lappri får behag;
Ibland de vittra kan hon föra ordet,
Le vid supén med skämtets fina drag,
Och döma Bonaparte vid middagsbordet.

Det kan ej min Li 11i: hon lärde sig blott,

Att svara med vett och sin tunga regera,
Men ögon hon äger, som tala så godt,

Och dygder, som säga än mera.
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T A R A R N E.
(Efter Louekzo de Medici.)

O vilka tårar! kyssa bort med möda

Jag dem itändes. O hm himmelsk var

Denna dagg från dessa stjernors par,
Der ett blygt begär med qval sågs glöda

Um J sett den sköna gråten flöda
Få en kind sä mjell, så fin, så klar,
Likt en bäck, som genom ängen far,

Hvita blommor sköljande, och röda.

Kärleken derunder stod sä glad,
Lik en fågel, som det ljumma bad

\juter af en skur, som länge dröjde.

Dufven intog han sin thron igen
1 de sorgligt sköna ögonen,
Och sin låga genom turen röjde.
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A N I N G E N.
(Efter FXostina 'Mahatti -Zappi.)

jflxh! det sade mig de tunga dragen
Af min anda, vid hvart steg jag gick;

Och den däfva luftens dystra skick,
Som i rökmoln höljde för mig dagen;

Och de matta klagofulla slagen
Af min fågel, nyss så glad och (jvick ;

Och det vissna fält, der fjäriln lick

Ingen kyss mer. af hvar s.jelk bedragen.

Visste du hvad sorg dig står så när!

Sade allt mig: sjelfva tystnan säger

Ve åt den, af ödet drabbad är.

Nu jag Vet det. Ach! den vän jag äger
Öfverallt i verlden för mig kär,
Fjerran från mig sträcks på plågans läger
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TILL DEN FRÅNVARANDE.
Efter en Finsk sång af en Bondflicka.

Jlomme han, konune han igen,
Han min första vän ,

Han min enda vän!
O! då sprang jag på stund,

För att kyssa hans niutid,
Om ock vargblod fläckade den.

Och jag fattade i

Hans hand, om deri

Sig en huggorm slingrade än.

Hörde han, hörde han mig der,
Hur jag sjunger här,
Ensam sjunger här!

Vind, som dit och dän

Flyger öfver trän,
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öfver berg och sjö hvar dng!
Ach bär hit, ur hans bröst,
Ett ord till min tröst,

Och mitt svar dit borrt med dig tag.

Såge han, såge han min tro, ,

Som ej ger mig ro.
Dag och natt ej ro!

Böd mig presten till brud,
Gaf mig silke till skrud:

Hellre tog jag dock ring af min vän.
Kom, min rymmare, kom

Jag skall fånga dig om

Och dig tärna till vintern igen.
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TRONS ORD.

Efter Schilleu *).

1 re ord i sin vigt rätt fatta, min son:

Och ej slits frän ditt hjerta det fjcrde!
I hvar mans muun ; de dock utifrån

Ej låna sitt ursprung och värde.
Förgäfves förtjusa dig bii mel och jord,
Om ditt inre ej rörs af de fyra ord.

Till Frihet är menniskan sjcapt: hon är fri,
Änskönt hon må födas i f jettrar;

Trott nidingars missbruk, och pöbelns skri,
Och nitets, som tanken förkättrar.

*) Det fjcrde här ölvcrsatta ordet är tillagdt af
Niemeyer. /
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För slafven förskräcks, då han bryter sin ked;
Men ej för den frie: hans lydnad är fred.

Och Dygd är ej blott ett ljud och ett sken;

Du kan, blott du vill, henne öfva.
Du irre, du stapple: ditt sträfvande ren

Har ett värde, som himlen vet pröfva.
Hur tidt i sin enfald den fromme har gjort,
Hvad de vise blott tänka som ädelt och stort!

Och en Gud är till: och hans vilja står,
Ehur ock den menskliga vanke.

Högt ofvan om rummet och tiden rår
En helig och allsmägtig tanke.

Må verlden i hvirfvel gå evigt yr:
Der sitter en ande i lugn och styr.

Och lifvet ej upphör, och anden ej dör,

Fast formen i stoftet försvinner.
Släcks gnistan i askan, som vädret förströr;

Den himmelska lågan dock brinner.

Det gudomliga hos dig, som vill och som vet,
Det känner sig skapt till Odödlighet.
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De djupttänkta ord rätt fatta, min son:

Och bär dem ej blott pä din tunga.

Känn kraften utaf dem inifrån:

Och pligterna bli dig ej tunga.

Allt värde förlora båd himmel och jord,
Oin menskan ej tror på de fyra ord.
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LYCKSÖKAREN.

JM ej, att från dag till dag med samma pligt
mig möda,

Lik plojarn i sitt ok, förnöjd med afmätt föda:

Det egnar ej min själ, som flyr från jordens bryn.

Blå medelmåttans barn den sälla skuggan prisa:

Jag längtar att mig visa

Bland örnarne i skyn,"

Välan! ditt högmod går, att, krypande i fjätet
Af det förnäma släp, som följer majestätet,
Hvar dag en offerbild i magtens förmak stå.
Hvad! till en skugga blott, du vill dig sjelf förlora,

Och trampas af de stora,
Att bland dem synas få?

Hvad seger! dä till slut, af nådigt delta miner,
I dem, förgäfves höljdt, föraktet genomskiner,
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En lönar äfven dig för hundra morgnars språng.
Än mer, då af en vink, du närmas till ett öra,

Som ville spejar» höra

Och smickraru på en gäng.

Olycklige! förledd alt beggedera blifva,

Du gläds att ej blott ses, men få allt högre klifva

Vid fingret, som i mjugg den mäktige dig ger.

Men på livad slipprig högd står ej hans egen lycka !

Ett vindkast den kan rycka ,

Och din tillika, ner.

Till stämplarn af hans fall du löper nu? —

Nej, stanna

I skuggan, dit du föll, med handen för din patina.

Der lägg den på ditt bröst, och trötts åt lyc-

kan bjud;

Arbeta, fri och lugn, och känn dig menska
vorden,

Då du får bröd af jorden,

Och ber om nåd blott Gud.
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Säll den i dalen gömd, ej kröp på höjdens
halka! —

Dock böj dig för det träd, som ger dig skygd
och svalka.

Var ej för stolt dertill: det är förtjenstens rätt.

Från lismarn lika skild och från den orm, som
sticker,

Ej mer i hån, än smicker,
Den fries ära sätt.

Misskänn ej, för hans börd, den ädle och den
vise;

Och snillet, trötts dess rang, ditt sanna offer
prise!

Men skrik ej, om en stor ditt värde öfversåg.
Stå upprätt, som en man, och se, med harm-

fritt öga,
De höga mindre höga,
Då du är mindre låg.
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VID EN UNG LÄKARES GRAF.

Zlxh! glömsk af eget väl, att sina bröder frälsa
Med sömnlöst nit han flög från bygd till bygd,

Och föll, för vinterns flägt, i blomman af sin

helsa,
Ett offer för sin dygd!

Sjelfve veklingar och dårar,
Spåren edra känslors gärd!
Blott du, ömhet utan flärd,
Som ej endast dina tårar,
Men din hand, åt noden ger:

Blott du gråt: han är ej mer.

Glade vänner! lemnen edra nöjen:
Skåden, ach! den gladaste på bår.
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Han, som gaf er tusen löjen,
Nu af er begär en tår.

Så vanskligt är vårt lif! Ett vindkast ifrån bergen:
Och lik en morgondunst, som glänser öfver skyn,

Förgår den sköna ungdomsfärgen;

Och dess höga mål, som lyfta mannens syn,

Försvinna under jordens bryn.

Du som utan sorg och plåga
Leker på din nngdomsstråt:
Häpen se åt grafven tåga
Denna ynglings sorgeståt.
Snarast släcks den högsta låga:
Löjet bådar endast gråt.
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DE TVENNE UREN.

1. Det egna.

-ivUena med min sorg i natten vaknad,
Jag hör en knäppning, och till slut ett slag,
Som säger ett, och kretsen af min saknad,
Den evigt samma, börjar om i dag.

Ej rör mig tornets ur, hvars gälla timmar

Uppmana lurens skrän och väktarns skrik,
Och der, af månen upplyst, visarn glimmar,
Det dragna svärd af dödens Engel lik.

De hemska ljud derute van att höra,

Jag dem ej aktar, mer än dagens larm,
Det i sin sorg inslutna hjertat störa
Ej tidens dån, ej verldens fröjd och harm.

Men du, hvars arf jag efter henne äger,
Med hvilket i sin haud, den långa natt,
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Hon än vid mannens, än vid barnens läger,
Än vid en väns, med tröst och läkdom Satt.

Sitt nu, i hennes ställe, du, och vaka

Med mig allena; och mig hvar minut

Påminn, hvad hon mig var, som vän, som maka,
Min Engel ej föret nu, ach! långt förut.

Påminn mig, hur hon trefs här vid min sida,
Och hvad jag tänkte skref så gerna ner,

Och gaf mig med sin nick, den hulda, blida,
Ett pris derför, som ingen nu mig ger.

En tröstare för den i tysthet lider ,

I ensamheten håll mig sällskap du.

1 långa natten säg mig, hur den lider;

Ach! natt for mig är äfven dagen nuf

Då hon försvann, var midnatt nära slagen:
Stå vid den timmen, att jag den blott ser.
Dock, nej! gå fram; han kommer snart den dagen,
Som du ej mäter, och som ej går ner.



370

Den silfverklangen, som då når mitt öra,
Är ej af dig; den är af hennes röst,
Som redan här så len, så ljuf att höra,
Der ofvan bär en himmel i mitt bröst.

Då skall jag se de milda ögon åter,
Se ur dem stråla Herrans klarhets sken.
O morgon! tänkande på dig — jag gråter
Ej sorgens tårar mer, blott glädjens ren.

2. Det Akademiska. *)

i*nnu en tolk af timmarna som ila,
Och rycka bort med sig hvad dyrast är,
Sin röst här höjer, och min morgonhvila
Stör med det nya sorgebud, han bär.

Jag känner dig. Hos Leopold, den blinde,
Till honom sänd med Rosensteins farväl,

*) Tillhörigt Svenska Akademien genom en skänk af
Gitstaf in, har detta nr, som förvarades hos Herr
Laiidsliöfdiiipen Rosenstkiiv, medan han lefde, o«h
sedermera hos Herr Statssekreteraren af Leopold

, nu,
efter dennes död, blifvit lemnadt i Akademiens närva-
rande Sekreterares vård. Det föregående uret till-
hörde Författarens kort förut afledna maka.
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Din trogna pendels stilla gång påminde
Om fordna sköna dar hans rörda själ.

Dn är densamma, som för Smak och Snille,
Vid deras möte i en Konungs hus,
Har mätt den stund, han sjelf der helga ville,
Sjelf i sitt tidehvarf dess främsta ljus.

Hans hela stjernekrets är nedergången:
En enda Öfrig stod så klar ännu!
Nu äfven hon är ned af mörkret fången;
Och att det vittna, öfverlefver du.

Hvad ett Augustiskt hof namnkunnigt hyste,
Hvad så af folk, som Kung beundradt var,
Hvad kring dig stort och skönt och ädelt lyste,
Allt har försvunnit: du står ensam tjvar.

Du som oss säger endast att det varit,
Det som vi sakna. Nej, du säger mer:

Att ljudet blott af slagna timmar farit,
Ej det som namn och mening åt dem ger.
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Det sköna vexlar om, men ej det sanna,

Som, andclikt, deri fördöljer sig.
Ej vid en nummer visaren får stanna;

Han sjelf likväl är oföränderlig.

Förgyllas kan han, äfven briljanteras :

Men månn han derför visar mera rätt?

Rör det din gång, hvad ziffror mer värderas,

De af Arabisk, de af Bomersk ätt ?

Hvad, som en sanning, Bosenstein bevisat
livad, som en skönhet, Leopold ställt fram,

Skall än i Oscaiis gyllne dar bli prisadt,
Hvad nytt här ympas må i åldrad stam.

Men folie ock de Aderton i slummer,

Så att din röst allena hördes än;

Bland de odödliga likväl sin nummer

Behålla de, som en gång vunnit den.

'Ej mer i mörkret lyss till dig den sälle,
Som. att bese. all verldens ur 5 hat gått;
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Men den, som nu dig vårdar i hans ställe,

Mins, tacksamt rörd, från hvilka han dig fått

Ej deras varde blott han mins, med alla,
Men deras vänskap; och inbillar sig,

Att de ännu till lyran honom kalla,

När han en morgon tidigt väcks af dig.
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NAMNSDAGSKRANSEN.
Till Författarens Mor af Hennes Barn

1T94.

JNätten rör på vingen,

Stänkt med purpur ren;

Elfvor små ur glada ringen
Fly för dagens sken.

Efter clem vi danse
1 den gröna rund:

Der vår Drottning vi bekranse
Till en högtidsstund.

Hvar sin blomma bröto
Vi till denna krans.

Tacksamhet och kärlek göto
Dessa perlors glans.
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Kransen är llele.\ as :

Det är hennes namn,
I hvars hjerta vi förenas,

Som i hennes famn.

Snart förvissnar kransen;
Och oss sjelfva snart,

Såsom Elfvorna ur dansen,
Skingrar stundens fart.

Hvart ifrån ditt sköte,

Vi må spridas än:

Våra h jertan dock ett möte
Stämma hos vår vän.

Ingen vän vi finne,
Hulda mor, som du.

Af ditt blotta namn
, ditt minne

Fostras vi ännu.
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TILL FÖRFATTARINNAN
AF TECKNINGAR UR HVARDAGSLIFVET,

med ett exemplar af Mötet vid Alvastra*
1830.

Jt-Jn spegel är din bok af det som är,
Sä sann , sä liflig, så naif.

Af hvad som fordom var, ett perspectif,
Tillbörligt längt, du finner här:

Likt det, om julen i en papperslåda
Man låter barnen vid ett ljus få skåda.

Ett barn ännu — förlåt mig som poet —

I oskald och behag är du,
Och barn förblir du: barn förblifva jn

De himmelska i evighet;
Barn i vår verld är alltid ock ett snille:
Kort sagdt, af barn, som du, jag läsas ville.



Dig läser, rörd, ej blott hvar menlös själ,
Som speglar, sorgsen eller glad,

Sin rena bild i dina sköna blad:
Dig från en högre verld jemväl

De sälle ögna och dig bifall nicka,

Då från din bok de i ditt hjerta blicka.

371
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TILL LEGATIONS PREDIKANTEN
RÉRGGREN.

/ anledning af hans Bok öfver sina re-

sor i Öslerlanden.

v-^m jag jemte dig fått vandra

Upp till Tabor och de andra

Helga berg vid morgonskyn :

Hvilken vänskap då oss knöte,
Hvilka minnen vid vårt möte,
Af så mången härlig syn!

Dock, jag får ju med dig fara
I din bok, och vittne vara
Till den skörd, dig Östern ger.

Låt mig då din hand få trycka,

Trogne pelegrim, och tycka,

Att på Libanon det sker.
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Der till Eden jag dig följer
Eden kallas det, men döljer
Ach! sitt paradis ännu.
Dock det fins ju allestädes
För en själ, som stilla glades,
Ät allt sannt och skönt, som du.
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TILL EN SÖRJANDE MAN.
1 en af hans favoritböckcr.

Öom den hulda vän, ditt öga,
' Tårfullt söker ofvan skyn.

Ser blott Gud i allt det höga,
Som der hänför hennes syn;
Så i dessa blad och alla,

Der hvad äfven cnglar kalla
(

Sannt och skönt ditt hjerta rör,
Du blott henne ser och hör.
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TILL C. E. A.

DEN 16 JAN. 1831,

VJif mig ditt hjerta med din hand i dag,
Och mitt med mina barns och barnbarns tag:

Mer kär, än du, mig vare Gud allena!
Lägg du mitt hjerta, och jag lägge ditt,
För Honom ned; och bedjom att i sitt,
Med de begråtnas, Han dem må förena.
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PÅ FINSPÅNG

DEN 19 SEPTEMBER 1824.

JL/er minnet med saknaden talar
I skuggan af suckande alar,
Vid vattnet som klagande flyr,
Vi stodo så glada, vi unga,
Som leka och dansa och sjunga,
Dem intet bekymmer än bryr.

Då glänste der hvitt af en vålnad,
Hvars blick, ej i grafven förkolnad,
Som Din, var så skön och så god.
Hon gick, och vi följde så rörda,
Från blomstren och solskenet förda,
Till Lugnet, der fordom det stod.

Hon såg der omkring sig med saknad,
Men glad, som ur drömmen uppvaknad,



383

Hon fäste på korset ska syn.

Ditt namn med sitt finger i sanden

Hon skref der, och lade sen handen

På korset, och såg upp åt skyn.

Hon bad och vi bådo med henne t

Då öppnades himlen, och tvänne
Odödlige sänkte sig ner.

Hon fördes af dem till det stället,
Dit Lugnet har flyttat — der tjellet
Förbytts i ett tempel nu mer.

Hon satte sig, der du i salen
Plär sitta, och kring dig åt dalen

Och lunderne blicka förnöjd.
Från sjön, gom sig döljer, ett segel
Der kom, och på himmelens spegel
Flöt fram om den grönskande högd.

Till slut då helt nära det hunnit,
Hon der med de två, som försvunnit,
En tredje, från himmelen fann;
Och när hon i land såg dem träda,
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Hon syntes förklarad sig glada,
Och såg på oss rörd, och försvann.

De tre in i templet nu gingo
Och der dem betragta vi fingo.
De två voro Hoppet och Tron;

Den tredje var Friden, den Friden,
Som räcker oss midt under striden
En palm från den Eviges Thron,
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TILL CHORyEUS

VID HANS GIFTERMÅL 1805.

JC örr steg en engel ned : och hänförd af dess syn,
Profeten hof sin röst, och fann de helga orden.

Du talte: och der kom en varelse från skyn,
Som, för ditt eget hjerta vorden
Hvad du för tusen andras är,

Dig skapte i ditt hus den himmel, redan här,
Hvars glans på sorgens moln du vist dem bort

om jorden.
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SÅNG
PÅ EN VÄNS FÖDELSEDAG.

Dä Musik uppfördes.

vJlädje var, när första gången
Af din Faders armar fången,
Du med tårar lyftes opp,

Och åt himmelen och ljuset
Vigdes af hans tro och hopp.
Glädje var i hela huset,
Ej den glädje, dock som här
Hos de kära kring dig är.

Glädjen och kärleken, sanna och rena,
Såsom i enfaldens gyldene tid,

Här sig förena,
Vinkande hit den heliga frid.
Hör! hvad samljud! det är hon som stiger

Ifrån himmeln ner till dig,
Och din boning som ditt hjerta viger

Till en helgedom åt sig.
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Lef der säll för barn och maka ,

Lef, du gode, länge än,

Och från dem välsignelsen
Komme till dig sjelf tillbaka.

Hvad genljud af vår sång likt tempel-orgelns ton,
Som sprids högtidligt ut omkring de dödas läger.
Ja, det från kyrkan är en tacksam röst, som säger:

Lef länge ock för mig; och stark igenom tron

Besegra årens magt, och plågornas försona,
Och vinn den enkla hederskrona,

Som för en Guds och menskors vän
Gör hvilans qväll så skön och pryder stoftet än.
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LEGEND,

Ilipiphanius var from och mild,

Så från girighet, som högmod skild.
En gång steg till honom in en qvinna,
Gret och sade; "ach! min man är död;
I mitt hus finns ej en beta bröd.

Hvilken utväg kan jag arma finna
Att den döde först till grafven få,
Och att sen försörja mina små!"
Henne allt, hvad han i pungen hade,
Bispen gaf, och många tröstord sade,

Detta ibland andra: "Den som gör
Herrans vilja, lefver, fast han dör,

Deremot har mången, ach! hur mången,
Namnet, att han lefver och är död."
Hon, med penningen i näfven fången,
Sprang och log. "Nu är det ingen nöd"
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Ropte hon åt mannen, som på bordet

Lagt sig såsom död. "Slå upp och fort

Härifrån. Friskt lif, på annan ort,

Väntar oss." Han svarte Intet ordet.

Häpen tog hon pä hans stela kropp :

Den var kall öch stod ej mera opp.
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ALEXANDER MAGNUS och
EREMITEN.

Efter Seid Hussein, Persisk Skald.

llör, hvad i Persien hände,
Då Alexander drog

Längst bort till verldens ände,

Och alla Kungar slog.
Till en ruin han lände:
Der satt en gammal man

Orörlig. Hjelten går
Till honom fram, och står
Förundrad, då han tiger,
Ej upp för Kungen stiger,
Ej på den store ser.

"Hvem är du," Så han frågar,
"Som dig ej kastar ner,
Då Alexander tågar
Förbi dig, med sin här?
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Du vet väl hvem jag är.
I stoftet för mig ligger
All verlden, och mig tigger

Om nåd; och nåd jag ger
Åt den, som Ödmjukt ber.

Ty jag ett ädelt sinne
Förenar med mitt mod;

Och på min ärestod
Skall mina dygders minne
Med mina segrars stå."

Den gamle svarte så:
"Du verlden öfvervinner,
Men rår ej öfver dig.
Sjelf slaf, du aldrig finner

Det lugn, som är hos mig."

Sin gyllne bindel ryckte
Monarken ur sitt här,
Tog gubbens hand och tryckte

Den länge med en tår.
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PÅ JOHANNISBERG.
Vid Rhenströmmen 11*95.

Ur vägen Tyska berg och Tyska troppar!
Hola! Fransos, Hola!

Hopp till ditt fria land; trötts att jag hoppar,
Rhen öfver dig. Hvaba!

Jord! Jord! hvad nu ? se gumman, hur hon dansar
Slängpolska rundt om mig.

Se! skogar och palats, och torn och skansar,
Hej! hur de svänga sig!

Vi stå ju här, så framt ej Hubner ljuger,
På Fulda-Prestens iord.

Den presten har ett boställe, som duger,
Och vin till en mans bord.

Min själ! han vore värd att blifva Påfve.
Ja, blef jag Cardinal,

Min röst åt honom utan krus jag gåfve
Vid Första Pafveval.
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Ty fast han sjelf var borta, kom kaplanen
Med en så fryntlig min,

Och böd oss se oss om från slottsaltanen,

Och smaka på hans vin.

Och det var vin! Jag kände, hur i benen

Det blef till bara merg.
Och sen att dricka det vid sjelfva Rhcnen

Här på Johannisberg!

Det är ett berg af ideliga drufvor,
Och drufvor, hvilka bär!

De plockas ej på våra Finska tufvor

Ej i de Svenska skär.

Det lönte bror, att resa för; men vatten,
Om än från Pyrmonts brunn,

Det tackade vi för, och togo hatten,
Och foro af på stund'n.



394

JUL AFTONEN
Pä Prcstkullu i Nyland 1798.

Oiäpp in! Släpp in! jag är en Fée

Som kommer, famnen full af håfvor

Se! mina Barn, och vill er ge

Till Jul så många vackra gåfvor.

Jag har en helsning som är kär

Ifrån Er Far, som sitter der,
Hos Gud i glada evigheten;
Och ofta går hans skugga ner

Om natten för att kyssa. Er,
Som slumren i oskyldigheten.
J vaknen sen och jollren ömt,
Hur J om Gud och Pappa drömt.

Jag har en helsning från Er Pappa,
Han bad mig gä och vackert klappa,
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På dörren af Er Mammas hus,
Dit Julen med så många ljus,
Har kommit in och burit nöjen,
Atrapper, lekar, tusen löjen.

Nu vill jag som en ärlig Fée
Åt hvar och en sin gåfva ge.

Först lemnar jag Baron sin del.
Han skall till Julklapp få ett fel

Ett fel på ögat — det att finna
I åldrens höst sin Friherrinna

Sä skön, som då hon i sin vår,

Bar myrtenkransen på sitt hår.

Den unga Frun jag ger ett band,
Med hvilket hennes vackra hand
Skall glädjens flyktighet bevaka.

Det bandet har jag flätat blott,
Af dygder, dem jag låna fått
Af hennes Mor, som vän och maka.

Fröken Charlotte får ett par Vingar,
Och sen skall den förtjusta ring,
För hvilken hennes zittra klingar,
På Engeln sakna ingenting.



396

Åt Evert tänker jag förära
Sin Faders Svärd, det skall han bära,
Ej blott på baler, som en sprätt,
Ej som en dåre i dueller,
Men som en hjelte, när det gäller
Om Fosterlandets lugn och rätt.

Åt Reinhard ger jag ock en Värja.
Han är så snabb , han är sä käck.
Den skall han alla dar få färja,
I blod! — nej, tack, min vän, i bläck,
Det svärd jag menar är en penna,
Den skall han fakta med en tid,
Till dess hans skicklighet gjort frid,
Med alla fiender till henne,
Sen torde han ock få en plit

Till lön för sedighet och flit. —

Får lilla Otto ingen gåfva,
Jo tyst! jag här en Spegel har,
Som han skall se sig i, och lofva
Att en gång likna salig Far,
I själens fägring lika mycket,

Som i det yttre goda tycket. —
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Åt deras ömma Mor till slut,
Jag skänker detta perspectivet.

Der skall hon skåda hela lifvet,
Som stundar hennes Barn, förut.
Och hennes ögon skola fälla
En skur af tårar — blott af fröjd,
Att sina barn vid målets höjd,
Så fromma finna, och så sälla.



398

I KULLBERGS MINNESBOK
näst efter en målning af Vestin.

i*fven jag en tafla har i sinnet,
Der ett Ålderdomens tempel står;
Vid hvars ingång man ser ungdomsminnet
Hos två vänner, lutande af år,
Skönt förnyas vid ett plötsligt möte.
Häpna stå de, tvekande ännu,
Fälla stafven, och med öppnadt sköte
Stappla fram, och fråga: är det du?
Denna tafla, som skall tröstfull stråla
För min själ, då jag, blott långt ifrån,
Hör ditt rykte, genom hafvets dån *),

Ville här min vänskap för dig måla.

Men jag äger ej Vestins, ej din

Penna eller pensel. Blott med handen
I din hand, vid afskedet på stranden,
Jag den trycke, i ditt hjerta in!

*) Författaren bodde då i Finland.
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LANDSHÖFDING ROSENSTEINS
SKÅL

i ett Sällskap af Finnar 1812.

LJrick, och än vid sjutti år

Lifvet dig behagar.
Drick, och mins din glada vår,
Tredje Gustafs dagar:
Då du vann för sanningen
Hofvets röst till sakens,
Kbllgrens och Behagens vän,
Vettets vän och Smakens.

Drick och mins, och dubbelt säll
Känn dig af ditt minne,
Sen du lagt i hvilans qväll

Bördan från ditt sinne.
Då ej mer för Presters gräl
Din Racinb du glömmer.



Då uppklarnar i din själ
Hvad hon skönast gömmer.

O! då mins du henne ock,
Som på andra stranden

Knöt en lager i sin lock,
Lyft af dig vid handen.
Ej för Sverige mer igen —

Sorgligt är det ordet —

I ditt hjerta fins hon än,
Fins ock här vid bordet.

Flere, som hon fostrat har

Här bland dina vänner,

Vittna hvad du henne var,

Hvad för dig hon känner;
Tills vid målet af din han

Bland en högre skara,
Dig Calonius och Porthan

Auras tack förklara.
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VID ETT BRÖLLOP,
från Brudens frånvarande Morföräldrar.

Hij på sina lätta vingar
Kärleken oss gamla bär.

Dock vårt hjerta dit han bringar,

Der vårt barnbarn bruden är.

Tyst välsignar det de unga,
Hviskar fram ett litet ord;

Som vår van för dem skall sjunga
Vid det glädjerika bord.

Rik på glädje, dagen dröjer
Ock för oss, i qväll så skön;
Rik på glädje, som sig höjer
Upp till himlen i en bön:
Att en ostörd frid må kröna
Hvad en sällsynt lycka vann,
Der Förtjenst och Oskuld löna
Med sitt högsta pris hvarann.
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Chor.
Höjom glasen, höjom rösten
För de kära, gamla tu.

Blommor ock åt sena hösten
Sparde deras dygd ännu.
Bör ej sådan hederskrona,
Bredvid myrtenkronan spord,

Sorgen, harmen sjelf, försona
Med vår goda, skona jord?
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TILL C. W.
då han fyllde sitt 7Q:de år.

VJoda Gosse! — nej, så får
Nu ej mer du heta,

Att du fyller sjutti år,
Till din harm, vi veta.

Dock din hand ej darrar än,
Då du glaset fattar;

Och bland vänner, ung igen,
Skämtar du och skrattar,

Skrattar åt den nya tid,
Som mot allt det gamla

Hotar, att i dödlig strid
Alla krafter samla;

Men hur käckt den än tig bär
Med de stora orden,

Känner sig, så ung den är,
Radan gammal v»rden.
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I din ungdom, tänker du,
Andra seder voro.

Då var frihet mer än nu,
Men ej kif och oro.

Nöjd med Embetsmän och Kung,
Lefde man förtroligt.

Tiden, som du sjelf, var ung;

Allt var qvickt och roligt,

Lef då i dess minnen än,
Väck de döda åter,

Fast dervid så mången vän
Du på nytt begråter.

Sjöberg, Kellgren, Leopold:

Hvad du haft för vänner!
Och Fru Lenngren och en böld

Thohild sjelf du känner.

Utile med Dulci dn,
Af de glada snillen

Lärt, att blanda, då som nu,
Med i sköna gillen.



Än en stolpe i det hus,
Der blott siffror gälla;

Än bland Ainarantens ljus
Gracerna dig ställa.

Nu, om ej af nöjet mer
Möts din aftontimma.

Gläd dig, att de små du ser

Kring sin Farfar stimma.
Cupidoner se i dem:

Eller englar hellre,
Som oss visa, hvad och hvem

Trösta skall oss äldre.
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DE TRE BLOMMORNA,
den 2i.de Julii 1831.

JLJessa blommor helsa dig, Christina.
Moder! säger en, se här de små,
Hur de glada såsom strålar skina,
Slutna i det hulda blå.

Mina stjetkar åter, hur de vinna
Af sitt band, den andra yttrar sig.
Fru i huset! ordningshållarinna!
Känn, hvad glädje omger dig.

Vän och maka! med de två förena
Mina knoppar, är den tredjes röst.
De så enkla, men som gull så rena,
Vissna ej för någon höst.
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DÅ FARFAR FYLLDE TO ÅR.

Oätt dig här, du Pappas Pappa:
Mammas Pappa är du ock.
Låt vår lilla bror få klappa
På din kind och på din lock.
k Ach! hur glänser den locken,

Just som silfver, minsann!
Mer än nyaste rocken,

Gör den Farfar så grann.

Vi också i dag ä' granna
För din högtid. Nå! i qvall
Skall väl Farfar hos oss stanna:

Gör det för vår skull, var snäll 1
Ej för vår skull allena,
Men för Pappas också,
Och för Mammas: de mena
Dig så väl, begge två.

Jag skall hviska i ditt Öra:

Men var tyst, lått ej deiom;
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Oförtänkt jag fick det höra,
Just som jag i dörren kom.

Mamma talte vid Pappa
Om en sång till en skål.

Sen begynte man tappa
Mycket vin i en bål.

Ach! vi få i dag så roligt
Af de sköna sjutti år.
Vet du, Farfar! det är troligt,
Att en gång du åtti når.

Då, hvad jubel vi fira,
Med musik och med dans!
Och af rosor dig vira

Kring din panna en krans.

Bosor! nej! de passa icke
För en hjessa, hvit som« din;
Mellan gröna löf vi sticke
Vackra blå cyaner in.

Blå! af alla den färgen
Är ju skönast ändå:
Öfver stan, ofver bergen
Lyser himmelen blå.
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PÅ EN MAKAS FÖDELSEDAG.

xVren, som dagar fly, då vi gamla bli,
Allt mer tillsammans lycklige lefve vi.

En fjerndel af ett hundra år,
En annan, och en tredje än,
Jag ser försvinna, som en vår,

Vid sidan af min vän.

Åren som dagar fly o. t. v.

Vår vänskap ej för tiden räds,
Den blir blott mognare, som vi.
Hvar morgon jag ånyo gläds,

Att säll ånyo bli.

Åren som dagar fly o. s. t.
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Jag önskar åter ingen dag,
Ehuru glad jag njutit den.
Ditt vett, din Ömhet, ditt behag

Ge lika dar igen.

Åren som dagar fly o. s. v.

Se der, hvad sköna minnen le
Af tvenne tiders glada fart.
Jag hoppas af den tredje se

Ett lika minne snart.

Åren som dagar fly o. s. v.

Ja, blott i våra barn, min var,
Vi skola minnas årens lopp:
Tills vi förinre räkningen

I våra barnbarns tropp.



SÅNG
i ett Sällskap på Nordsjön 1796.

M. med- och motvind nöjde,
Vi öfver hafvet gå,
Och såsom barn oss fröjde,
Då vi till hamnen nå.

Vi danse på vågen så glade,
Som svanor i Mälarens skär;

Och en gång, Herr Seton, vi både
Med dem i de vikarna der.

I med- och motvind nöjde, o. s. v.

Vi le öfver stormen, som hviner,
Och helse på stjernorna än,
Och än ibland djupets delfincr
Vi hitte hvarandra igen.

I med- och motvind nöjde, o, s. v.
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Med glas och med hjerlan så fulla,
Vi sitte om bålen i ring,
Och ville bli stjernor, och rulla
Tillsammans all verlden omkring.

I med- och motgång nöjde, o. s. v.

Hvem blefve då solen? Hvem annan,
Än Chalmers, så ljus och så varm,
Med kunskapens låga om pannan,
Och kärlekens glöd i sin barm!

I med- och motgång nöjde, o. s. v.

Men kommer, med mögel på kinden,
Förtreten, den åldriga mön,

Och knorrar och pustar mot vinden,

Så kaste vi trollet i sjön.

I med- och motgång nöjde, o. s. v.

Och oron, som sitter på nålar,
Flyr bort, då af vänner i land
Vi rese, med klang utaf skålar,
Ur hafvet en vålnad ibland.

I med- och motgång nöjde, o» g. v.
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Och hoppet, som satt sig i ringen,
På bålens beperlade rand,
En medvind oss hviftar med vingen,
Och skapar hvart moln till ett land.

I med- och motgång nöjde, o. s. v.

Han blåser ju glädje åt andra,
Den vinden, som blåser oss harm.
Den trösten, ehvart vi må vandra,
Vi gömme, som guld, i vår barm.

I med- och motgång nöjde, o. s. v.

Vi komma väl en gång till stranden,
Då tycke vi, resan var kort,

Och skake hvarandra i handen,
Och dröje att skingra oss bort.

I med- och motgång nöjde,
Vi öfver hafvet gå,
Och såsom barn oss fröjde,
Då vi till hamnen nå.



MODI MORALES.
{Skoivers. )

1800.

ötolt på en luftig thron, af egen svigt blott buren,
Satt Kung Imperatif, och sade: jag är jag.
Ej en vasall blott af naturen,
Jag skapar Sjelf mitt rike och min lag.
Lyd! är mitt envåldsbud, som ingen skillnad lider
På rum, personer eller tider.
luyd, säger jag till menniskan,
Till hvarje tänkbar ande: lyde han!

Erfarenheten kom med sina trenne söner:

Indieatif, som tror på det han röner;
Och Optatif, som hvad han ej i dag
Kan nå, i morgon hoppas hinna;

Samt Conjunctif, som älskande och svag
Ett stöd vill ge, ett stöd vill vinna,

414



415

Med ödmjukhet och mildhet i sin ton,

Hon trädde fram och sade: "Bjud, regera,

Förnuftets frie son: din höga himlathron
Min att, i stoftet född, skall ej bestorma mera.
Men till ministrar af din lag,
O Konung, mina söner tag!
Hvad! om du säger: lyd! och ingen skulle svara:

Jag lyder, eller ens: jag må.
Jag skall, jag skulle lydig vara!
Hvart månde utan dem din stolta spira nå ?

Hvad kunde utan dig allt deras nit förmå?
Gör du den lag, som de uppfylla.
Blott i ditt namn skall deras insigt rå,
Och folket, styrd t af dem. skall dig allena hylla.

För öfrigt glömmen ej, att under allt ert kif,
J aren samme faders söner;

Med dina bud, med deras råd och böner,
fierou J alle blott af Gud: Infinitif"
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HÖGBEN *).

De, NecUMet ,m ,

Och guldkrönta Nympher i dagen
Ur vågorna tittade fram;
Med mina oskyldiga lam,

Jag följde en bäck genom hagen.
De lekte i enfald och fred

Och sågo i väplingen ned.

Jag blickade opp:
Ett berg genom skyarne trängde
Sin furubekransade topp.

Jag höjde mig häpen; och lopp
Med klappande hjerta, och klängde
I slippriga branten, och stod
På toppen, med svindlande mod.

*) Be tre första stroferna äro skrifua 1790 och de
två sista 1832.
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Der låg för min syn,

Med lunder.vid speglande sjöar,
Med hjordar kring rökande byn,
Med blånande fjellar i skyn,
Med skördar i dälden, med öar
Och segel på hafvet — en ort

Utbredd, som på bordet ett kort.

Men bäst jag der står
Och den präktiga taflan beundrar,
Uppreser sig sjön, och der går
En storm, som på höjden mig når.
Omkring mig det blixtrar och dundrar,

Der splittras af eken en tall,
Här dånar en klippa i fall.

Emellan de två
Jag dignar, vid brådjupet nära.
Jag blinde! ach! hvarföre gå

Hit upp, från min däld, och de små,
Om hvilka jag vård skulle bära.
Så lugnt är der nedre och grönt,
Af skuggor och blommor så skönt!



BJUBNINGSKORT.

fetört kalas!
Der "en face",

Man för trängseln ej får sitta,

Der med möda man kan hitta
Något amigte till slut,
Som man en gång sett förut.

Fint kalas!
Der i glas,

Sju för hvar och inga lika,
M*n på slipning alla rika,
Hälls ur stämplad karafin,
Hvar minut, ett nynämdt vin.

Slikt hos mig,
Bjuds ej dig,
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Blott en kyckling och madera,
Ibland vänner icke flera,
Än att rundt om bordet når

Målron, som du ger och får.



VID KELLGRENS BéD.

1195.

An en gång min rädda sångmö ville

öfver hafvet våga, under skygd
Af den Skaldens namn, hvars ädla snille

Tjuste Vasars hof och bygd.

Än en gång hon ville höra slagen
Af hans lyra, som, för flärden död,
Lärde Vettet skämta med Behagen,

Dera med Dygden gråta böd.

Men med bäfvan står hon i den trappa,
Der hon gick med tacksam glädje förr.
Fåfängt nalkas hon på tå, att klappa

Sakta på den sjukes dörr.
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Allt är tyst. Hvad aning! Knappt hon vågar
Dem, hon möter, om förklaring be.

Ach! är Kellgren död? hon ändtligt frågar.
Blott med tårar svara de.

"Gå till grafven:" så ifrån hans hydda
Henne böd hans läkare och vän.
"Sverges Sångmör! dit med klagan flydda,

Der blott finna honom än."

Dock ej der: i minnets tempel redan

De odödlige bestämt hans plats.
Af Properts han vinkas först, och sedan

Af Voltalre och af Horats.
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Till mina Disciplar

EVERT och REINHOLD TAUBE,
Nyårsdagen år 1797.

vJossar upp! igen en timma klingar
Af er nyss begynta vandrings dag.
Glädjens, glädjens: från en Engels vingar
Susar på er väg ett sällt behag.

Af en Fader sänd, hvars öga följer
Från sin himmel alla edra spår,
Kom han ner, och fast han sig fördöljer
För er syn, han vid er sida går.

Han i lifvets labyrint er leder,
Trötts förtal och våld och motgång, .fram.
Denne gode Engels namn är heder,
Heder, som ej böjs af verldens skam.
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Som ej köps med guld, som ej med anor,
Ej med sjelfva Majestätet ärfs,
Ej med nådens stjernor, segrens fanor,
Ej med ett odödligt namn förvärfs.

Heder, som i hjertat sitter inne
Hos en redlig man, hvars säkra fot
Från det rätta, målet för hans sinne,
Viker ej för smicker eller hot.

Denna heder jag med glädje finner,
Evert, fäst i bottnen af ditt bröst.
Äfven Reinhoids yra Öga brinner

Af dess känsla, till hans Moders tröst.

Om J tänkten hvad en Moder känner,
Om J sågen in i hennes själ,
Hvad för ömt bekymmer henne bränner,
Hur hon vakar, drömmer om ert väl:

Aldrig gingen J ett steg från stråten,
Hennes vishet lärde er att gå,
Då hon stod der, torkande af gråten,
Ensam ibland Faderlösa små.
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Men jag ser, jag ser, hur J förskönen
Hennes sena dag, då den går ner.
Att få goda Barn, det är den lönen
Som Försynen goda Mödrar ger.
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CHARABER.

i.

IVlittförsta stolt i skyn på breda vingar far,
Och skrämmer markens fjäderskara.

Mitt andra i en bok sitt tysta nöje har.
Mitt hela hvar och en vill bli, men ingen vara,

2.
Mitt första knäpps,
Mitt andra täpps.
Mitt helas tappning
Sker genom knäppning.

3.
När Adams söner, Evas döttrar fela,
Och fikonlöf behöfva, såsom de,
Förgäfves blygseln ropar mina tre
Åt den, som icke är mitt hela.
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4.

Jordens vise! all er lära
Går ifrån mitt första ut.

Jordens höge! all er ära,
Som mitt andra, flyr till slut.

Jordens ädle! i mitt hela,
Speglen er med all er dygd.

Samma lott med samma blygd,
Dödlige! vi alla dela.

5.
Mitt första efter sig ett frågetecken får.

Mitt andra Argus sjelf i synkraft öfvergår.
Der vinst och nöje ges, men om mitt tredje tränges.

Mitt hela saknar den, som hänges.
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ANMÄRKNINGAR.

Sid. 3. Jag drömde ren som barn.
I anledning af en tapet, der en Lapp,

åkande med sin ren uppför ett berg var föreställd.
De första styckena af detta poem utkommo
i Åbo Tidning 1802. Huru litet kunde förfat-
taren, som då var professor i Abo, och icke ens
prest, föreställa sig att han 30 år derefter skulle
få den anledning, han nu har, såsom biskop i
det stift, dit Lappmarken hör, att med dess folk
och natur sysselsätta sina tankar.

Sid. 11. Först syntes oss så när, och vek så fjerransen.

La grande des hauteurs trompe I'oeil
et diminue les distances d'une maniére surpre-
nante. Voyage Pittoresque au Cap Nord par A.
F. Skjöldebrand. N:o 43.

Sid. 12. Hvad knarkande i snön!

Här menas ej blott ljudet af snön under föt-
terna i sträng köld, livarom det heter i den be-
kanta vintervisan:

Drifvau knarrar under skon:
utan ett eget knarkande i renarnas fotleder vid
hvarje steg, som de taga.

Sid. 43. Mins du Correggios natt?

Så kallas en namnkunnig tafla i Dresden,
som föreställer natten, och der all dager kom-
mer ifrån det gudomliga Barnet i Marias famn.
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Sid. 61. Dock sjelfva mästarns rost afAndromeda vanns.
Andromeda, virgo haJc lectissima pulcherri-

maque, collo superbit alto et vividissimo (pedun-
culus), cujus facies roseis suis lahellis (cnroliit)
ve I optimum Veneris fucum longe superal-, &c.
Linmei Flora Lapponica p. 126.

Sid. 61. Den Lappska rosen sjelf, deu Norrska ncglikan.

Författaren menar Rhodiola Rosea, och Di
anthus Superbus; hvilken sednare plär kallas
Norrlands Liljan, ehuru det är en neglika.

Sid. 64. Åtminstone på is är deras skara sedd.

På Carlöu vid Uleåborg skall finnas i Sock-
nens Kyrkobok af framlidne Prosten Fa lan-
ders hand en anteckning, af följande inne-
håll: "År 1755 om våren kom en oräknelig
skara af Fjellmöss ifrån Vesterbotten tågandes
öfver isen åt Carlön, i deras spar följde en
tropp af deras fiender Hermelinerna. Isen
brast under färden och talrika flockar af begge
slags djuren flöto omkring på isstyckena, tills
de antingen drunknade eller förtärdes af roffåg-
lar." Att Lemlarna äfven om sommaren ej låta
hafvet afbryta sitt tåg, utan störta sig i dess
böljor, är en gammal sägen, för hvars sanning
jag ej kan gå i borgen.

Sid. 67. En lyckligt dold metall han fruktar spanad bli.

Se Högströms Beskrifning om Lappmar-
ken p. 29.
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Sid. 69. En ångande kaskad
Se Voyag. Pitt. par Skjölde b r a n cl N:o

56 och 67. Om min afsigt varit, att med ord
och rim eftergöra dessa sublima tallor: så skulle
jag groft misstagit mig både om min egen för-
måga och om naturen af poesien och måleriet.
Men det vore att missförstå Lessing sjelf, som
i sin Laokoon så skarpsinnigt utreder skilnadeu
emellan begge dessa konster, om man förböd
poeten att dels aliudera på kända konststycken,
dels genom sitt medel, som är helt annat än
målarens, med föremål för ögat * sysselsätta in-
billningen, och måla, om jag så får säga, i ti-
den, icke en stående tafla, utan en mängd rör-
liga och med mångfaldiga andra föreställningar
förknippade bilder, af hvilka läsaren sjelf sam-
mansätter ett helt, som visst icke utgör en så-
dan bestämd åskådning, som den han genom
ögat emottar, men just derigenoin förnöjer, att
det är ett fritt alster af hans egen fantasi. Den
poetiska beskrifningen är derför alltid en irring,
om den vill kopiera ett visst föremål, och der-
igenom väcka en precis och tydlig föreställning.
Men om den, blott såsom ett spel för fantasien,
misshagar: så ligger felet icke i sjelfva naturen
af detta slags poesi, utan antingen i poetens ta-
lang eller i läsarens inbillningsgåfva.

Sid. 70. Nordens näktergal.

Hade Författaren när han skref detta, känt
den beskrifning som Professor Zetterstedt i
sin Lappska resa pag. 255. lemnat på denna
fågel (Sylvia Svecica): så hade han utan tvifvel
bättre karakteriserat ilen.
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Sid. 73. Nu rusar mot en mur af berget, som står opp
Mot flodens krökta fart:

Ett sådant ställe förekommer t. ex. i den
två mils långa forssen Pyhä i Uleåelf. Kröknin-
gen är så tvär, att man, rusande mot klippan på
stranden, tror elfven försvinna, och väntar ej an-
nat, än att sönderkrossas. I samma ögonblick vän-
der styrmannen med en förundransvärd precision
båten, och elfven öppnar sig åter! Man be-
trakte för öfrigt täflan N:o 25, i nyssnämnde
resebeskrifning.

Sid. 83. Spring, min snälla ren.
I Scheffers Lapponia c. 25 finnas tven-

ne Lappska visor med en Latinsk Öfversättning ,

efter hvilken de Engelska mycket förskönande
imitationerna i Addisons Spectator N:o 366
och 406 äro gjorda. Trognare har Herder öf-
versatt dem ibland Stimmen der Völker in
Liedern.

Sid. 85. Återför till sina fäders land.

Högström berättar p. 115, att en Lapp,
som i Gustaf Adolf den stores tid gått i krigs-
tjenst och stigit upp ända till Ryttmästare, vid
ett besök i Lappmarken blifvit så intagen af sitt
fordna hemvist, att han stannat qvar och återta-
git sitt förra lefnadssätt. — De Lappar, som
Missionären Leems 1733 på Christian VI:»
befallning med stor möda kunde förmå att fara till
Köpenhamn, dogo af trånsjuka, ehuru mycket
man böd till att göra deras lefnad behaglig. —

Thor och Assa äro i Lappland brukliga namn.
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Sid. 93. Jag för en tafla står.
En tafla af Breda föreställer f. d. Drott-

ningen af Sverige nnder sin gemåls frånvaro, stå-
ende jenlte sina lefvande barn vid bustenafden
nyss aflidne Storförsten af Finland.

Sid. 160. Från Finskan.

Författaren tog ämnet till detta stycke ur
det Finska blad, som i Uleåborg utkommer och
är förmodligen den nordligaste tidning i hela
verlden. Efteråt har han likväl funnit, att den
Finska Författaren lånt det från Svenskan.

Sid. 183. Efter Cajanus.

Johan Cajanus, var Extraord. Phil. Pro-
fessor vid Åbo Akademi, utmärkte sig såsom
Cartesian och lär dött 1692 i sin bästa ålder.
Hans minne lefver hos Finska folket i den för-
träffliga sång, som är intagen i Finska Psalmbo-
ken under N:o 278. Språkens alltför stora olik-
het både till Grammatik och ordförråd torde ur-
säkta bristerna i denna efterhärmning, som, ehu-
ru fem stropher kortare än originalet, sökt,
med bibehållande af dess versart, ge åtminstone
en skymt af dess tankar och bilder, då den
omöjligen kunnat visa det på en gång musikali-
ska och pittoreska som ligger i sjelfva språket,
i dess diminutiver och frequentativer, så väl som
i dess naturen efterhärmande ljud, dess glans och
rikedom i allt hvad blotta ord och deras sam-
manfattning, böjning och ordning kunna hafva
sinnrikt , målande och harmoniskt. I Rektor
Almquists Svenska språklära finnas stycken af
en annan, orimmad öfversättning, som bättre ut-
trycker originalets anda.
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Sid. 358. Finsk sång.
Originalet, som är af en verklig Finsk Bond-

piga, omtalas af Skjöldebrand och Acerbi
i deras resor åt Norden. Kanske roar det någon
läsare att höra dess ljud:

Jos minun tuttuni tulisi,
Ennen nähtyni näkysi:
Sillen suuta suikajaisin,
Jos olis suu suden veressä;
Sillen kättä kääppäjäisin,
Jos olis käärme kammen pääsä.
Olisko tuuli mielelissä,
Ahavainen kielelissä;
Sanan toisi, sanan veisi,
Kahden rakkaan välillä!
Ennenpä heitän herkkuruat,
Paistit pappilan unohdan,
Ennenkö heitän hertaiseni,
Kesän kestyteldyäni
Talven taivutalduani.

Rättelscri
Sid. 289 rad. 5 står : petite läs : p'tite
— 291 rad. 5 — bodräng —■ boddräng
-;- 326 sista rad. — det — den
— 327 rad. 7 — blad — blad.
— 344 rad. 11 — egna, — egnar
— 355 rad. t — ock! — ack!
— 367 rad. 6 — dess — dessa


