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Ord, egnade "

Nu will jag lyran stämma
Allt till en segersing,

Di du h»r blifwit drottning

Uti min fölsta stng.

Dig fan jag fritt besjunga.
Du blir dig ewigt lik.
Din själ st blyg, st barnslig
SH enkel uch st nl.

Jag aldrig pH dig tw,fla<
Och pä din höga själ,

Ditt skön» öga tolkar
Dejj wackra lif fä wäl.

Jag will för werlden sjunga
Hur ljuf »ch blid du Hr,

Hur fin din minsta tanle,
Din känsla hm» skär.
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log >M bitt wisen lolla,
Det wackra leende.
Och lindens skära blelhet,
Och hjertats Helga we!

Se allt hwad jag har sjungit
Om kärlek tillhör dig,
la, allt hwad skönl jag sjungit.
Det är en säng °u> dig.

O! mä de tonei tlänga
Uti ditt wäsen ner.
Det leende och djupa,
Dit intet tzga ser.

Det «tolkbam, ljufwa,
O sttäle det i glans!

Och blifwe minä sänge»

Fö» tig en ärekrans!



,?

Italine.
<

».

Du mitt skaldehjert»
Woie det wäl s«.
Ntt du dig förnlskat
En gäng h« ockst.

Anar wäl ditt pulsslag
I fin ljufwa ging,
Mer än skalden sjunger
I fin warm» säng?

Underbaia drömmar,
Som mitt hjerta n»i!
Wackr» Italine.
lag har dig sH kär!

Eängens mö, den stöna
Nr ej ensam mer.
Biedwid sängens tärna
Italine ler.
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Nido blyga skära.
Fulla »taf lif.
Bäda lika kara

Föl mitt wäsens lif,

Tluten «t son> systrar
Ljuftigt till hwaran».
Nären i mitt hjerta
Sangens Helga biand.

DH skall hjertat aldrig
Stanna i sitt slag,
Twigt dä jag sMngtr
Ewigt »mg är jag.

Italiue! fiicka
Vied de ögon lila.
I mitt hjerta waknar

Lifwlts ftöjd ockfä,

Lifwets waima längtau
Att ej e»sam stä.
Sänglu ät min fastmö.
Du är d»t vcksä.



Till min öZngmö

Nu hai du en syster
M>» sörjande brud,

Nu har du en sysi»
I leendets skrud;

Nu har du en syfter,
Sä wacler, sä ljuf.
Sä fin och sä älsslig,

Precis säsom du.

De ögonen sträla
I fäilekens brand,
Nu har du en syiler
I tanslornas land.

Nu helsa den skön»
Wid strängarnes ljud.
Ljuft helsa di» syster.
Min r«dnande brud!
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Min öangmös helsning.
Wällommen i mitt rike
Du wackra blliga wän,
Wällommen, sköna syster,
Här «ndas lärleken.

Wällommen under skuggan
Af hjeitats blomstergird.
Der «m desi skönsta blommor
Wi taga ljuflig warl>.

All «s och lilja lem»«r
lag leende it Dig,
Eypresserna behiller
lag sjungande för mig.

Nll dröm om glans och glädje
I hjertats blomstergärb.

Dem lemnar singens totter
Nt Italines wäid.

De skola sträla wackert
Wib wärden af din hanv,-
I»g will för mig behilla
Blotl detta hjertas brand.
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Deh bmnd, deZ wilda ligor,
Detz hemfta klagoljub,
Och all desi d»stra ftig»r
Xill ödets mörke Gud.



Anglingen.

Wackrn yngling, stoit äl lifwet,
Stor den flaft tu < dig l'är,
Träd pä lifwets wida bana
Fri och god som nu du är.

Gubbe» yft Ät sinä twifwel,
Nfs Ht sinä lefnadsrön,
Tro ej vä Hans dunkla sago,
Wär bcftämmelse är skön.

Stil i tanle, stil i hj«t«.
Si ftall du till werket g2.
Sfygga ej föl nägon smärta,
Lifwets solger äro smä.

Sköt du sjelf dilt cget roder,

Sköt det läckt i ftorm och wäg,
Mänge» lila ädel broder
Följer gladl ditt djerfwa tig.
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Spona djerft < framtids-bunklet,
Spana fördoms fri och g«d,
Och för resten lita broder
PH din llicka och ditt m°d.

Höga äio lifwets ftägor,
Älska werksamhet och strib,
Hjertat stär i fulla lägor,
Äldern den är lugnets tib.

S
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Affkedet.
(18^49.)

Afskedets timnm
Vorglig mi slär,
Ser du ej glimma
I «gat en täi.

Ser du ej kinden
Hwitna en grand,
Skönjs ej en darrning
I mjellhwita hand.

Skönjs ej en smärta
At snalt fiyktad drum.
Skönjs ej i dtagen
<3n saknad sä öm.

Knappast ett »fskeb
Hörs dä wi gä,
Dock har sä noga
lag lytznat uppä.



Seglena spännas
Och bitaine gä,
Wägorna glittia.
Det bläsei ocksa.

Armen wid rodiet,
Tyst i min bit,
Följei med «g»t
lag blott hennes ftrit.

Ho» styrde djtit,
lag styr dit ej,
Tänker den skön»
W»l nu pä mej.

OI du är ljustig,
Tyst utan ljud.
Du är min tlift»
Hjertesängs brub.

Dig will jag älska
Wackert och mildt;
Windarne ftiska
De hafwa °tz skilit.
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WHgorna glittia.
Wi wagga wär fnrd;
Du är min älskling
I tonernas werlb.

Blott jag will sjunga,
Älska °ch tro.
Sjunga mitt hjeita
I dlömmande ro.

MV



Natt-fantasier.
i.

Det äl natt, se hafwet glimmar
Matt i morgonrobnaus sken,
Sesslen spännas endast fakta
Af en fläqt st swal och len.

Min» tyfla bitkamrater
Slumra ljuft och sött °ch gödt,
Säll» menskor utan soisser,

Tänkande för dagen blott.

Mig du hällei ännu waken:
Slumren jemt mitt öga flyr:

H>ir will drömmande jag sitta
Tills den ny» dagen gryt.

ssjerran ej frän miss du hwilar,
ffierra» ei gär nu min sträl,
D» i dlömmens skönsta salar,
lass wid rodret i min bil.
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Slumra ljuft de skönsta tankar.
Sum jag tänkei im i natt.
Skola blifwa ljusa dtömmar

Och omswäfwa dig sä gladt.

11,

Flicka, om i nattens stillhet
Nu du sutte här hos mig,
Här pä hafwets tysta «ymbel

Hwiskade jag ljuft till dig:

Hwad i salens ljusa dager
Aldrig koumiit nr min mund;

Flicka! att jag warmt dig älskar,
Riktigt utaf hjertats grund.

Och di st mitt tal du hörde
Kausfe log ditt öga di,

Kanske i desi wackia spegel
Glänste ljuft en täl ockst.

Och du swavtc blyg och banislig.
Twelande och öm om mig:
Aldng rornian lan jag älska,
Aldrig, aldng älska dig.



Flicka! sade du de orden,
Der du wid min sida satt,
Du de» bästa är of qwinnor.
Swarte jag dig fritt och gladt.

Wäl mitt hjerta swider stilla,
Wäl är du mig ljuf och kär,
Men du sjelf är lika helig.
Soin miu kärlek till dig är;

Flicka! lärlek är en läga,
Full af lmmiandc begär.
Men »iin kärlef, wärd diii wäst»
Den är helig ren och skär.

lii.

O! wäl sträla dina ögon,
Ljufwa som en stjerncnick.

Och mitt hjerta darrar stilla
Wid din rena bläa bli<f.

O! wäl andas dina läpftar.
Swällande i rosigt glöd,
O! wäl lcfwer
PH din lind si skär och vöd.
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O >val spritta minä tanlar,
Flicka, dä uä dig jag ser,
Och min blick, den stela, kalla
Mötes af en blick s°m lei.

Du äi skön och ung och wacker,
Jag är ung ja, jag ocksä! .

.

Men det bövjar bläsa bättre,
Bätcn börjar bättie gä.

WHgorna i föien brusa,
Winden wllfnat upp igen,

Och ten klara solens stiilar
Glada bäda morgonen.

IV.

Se, hon satt hos mig i biten,

Katt just wid min sida st,
Att, fast natten wäl warbuntel,
Sig jag dcck deji ögon blä.

3ltt desi onda sakta smelte
Minä bnma finders hy,
Hur det war, hwad kan jag tolka
,«anste att jag Wille fiy.
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Flftlta b°«t ur betta aranssav,
Flykta till min bok igen,
Till mitt sklifborb, minä papper
I den lilla kammaren.

Gllet Wille hjertat wakna.
Eller Wille hjertat slä,
Gller wille umnden tolka,
Hjeitats tllnlai wäl ocksa.

Hwad wet jag, jag satt och styrde,
Böten gick för wind «ch wäg,
Natten ljusnade i öster.
Jag blott henne, h enne säg.

Det blef morgon, dH fann HHpe»
Jag att fiickan slumrat sött,
Och sitt hufwud m°t mitt hjerta,
Drömmanbe h°n hade stöd».

Sä fann solens första strile
Henne ljuf °ch skön och waim,

Slumrande inwid mitt hjert»,
Wid min flidlöft brunn» barm.

2
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H«n hai walnat, hon hai fnnnit
Att ej ludden lamplic, war,
Och sitt wackra engla-anlet

Ledsen uiidanbrogit har.

v.

Wille nu blott stormen hwina
Öfwer wägig> wredgad sjö,
O! jag Wille alltför gerna

Nu med denna fiicka döl

Men den skönsta blia himmel
Spänner ut sin klara dag,
Flickan sitter tyst vä bänken,
Tre fot derfrin sitter jag.

Dagcn duger för mig icke.
Natten ten « mera ljuf,
Natten om wid detta h,erta,
Hnlda fiicka! slumrat du.

Natten är en skön herdinna,
Blyg, men tanklöö, fti och god

Nck! °n, dagen har >ag icke

Hwarken glädje eller m°b.



Blis i feglen. frift» flagtar,

Diif min bät med makt framät.
Net blir för mig ralt omöjligt
Längre styra denna bät.

Denna bät och denn» fiicka,
Trumpen, ledsen, kall och twäi
Nck! om dagen är det träkigt,
Nlltför träkigt wara kär.

lag will hir min wisa sluta,
Wisan är minsann för läng,
Kanske nasta natt jag börj«
Ater med en dylik säng.

G
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Hjertats Sang.

Fri frän metrers tunga twing,
Will jag sjunga hjertatö säng.
Hjertat käns st friskt och luftigt,
Hjertat gär sin fiia gäng;
Slllens sista llfskedsstiälar
Hwila öfwer sunb och fjärd>
Äftonrodnan ljuft sig mälai
Öfwer qwällenS tysta werld.

Nattens elftva gär till d»n«
Uti aftonrodnans gluns,
Frista wattenperlor glittra
Kring detz hir i strilig kranz,
Öfwer lanv och stog och watten
Gir den lätta skarans lek.
Dcras ljusa lockar swaja

Fritt i aftonfiägtens smek.

Och förbi mig deras ginq
Styrs meb löje, sl,n»t och sing
Ljilsa elfwor, lätta alfer
Oi» hwarann > danseus aäug,



O> hw> wille jag «l ftlja,
Gler glada sfymningsfärd
Öfwer blomsterströdta ängar,
Öftuer sund och Holm och fjäro

Lätta losenskyar gä
Öfwer fästets dunkla blä,

Nattens llara stjernor watna
Alla smänmgllm ocksi.
Ljusa elfwor, lätta alfer
Gä sin muntra skynmiugsgang,
Och jag fitier här och sjunger
Längtande mitt hjertas säng.
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Mfwonm.

O, jag känner er sä wäl,
Lekande i qwällens ljuining,

O» jag sett er mängen gäng,

Dansande i nattens tjusning,
Blida stjernefter I,

Menskans hjerta lännen I,
Kannen lifwets st>.'ra sinärta,
Kannen den som detla hjeria

Kcmmcn cilla, konnnen n»,

Dansen om niiit läger siilla,
Söfwe» minnet wcickerl i
Drömiuens Helga ljnfwa willa
Söfwe» minnet, wäcken mig,
Följa will jag eder stig,
Följa mcd niin anbes vga

Ldcr dcms uti det höga.

Eder qladci, lätta dans.

Och jag will ei wackcrt siunga
Will för jordens sc>rgsna barn
Vdert ljufwo lif besjunssa.



Sjnngen nu för mig «r säng,
L.Ut är edlll toners gäng;
Sjungen, sängen will jag följa
Ofwer land och skog och bölj».

O! jag älskai eder ömt>
Edra ylll. glada lcfar,
Gdra danser litua sä
Ack! min swunna barndoms lekar,
Som ett barn sä will jag bli.
Sjungen för mig, sjungen I,
Sjungen hur med dröm och will»
Menskans sorg I knnnen stilla!

Sjungen om ert eget lif.
Om er tans i nattens timmor,

Om er tarlek hög och ien,

Der en stjerna lik dcn gliimnar:
Sjungen, siungen wida mer,

Hjertcit lytz sä ljuft till er,

Sjungen om ert eget hjertn

Och desi ljufwa wackra s,nä,ta.
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Lifwet.

Högre än tu anai.

Gär din längtan? mäl.
Aldrig du dct hinner.
Wor' du än af MI.

Lifwets stormai bräcka
.ssraftcn i din själ,
Gubbens matta uga
Tyder det si wäl.

Men min ädle broder
Kläd dig dock i skrud!
Gör dig redo frände,
Lifwet är din brud!

Och din brud ses locka.
Locka dig till strid.
Bort m hjeltats tysta,
Drömmarika frid.



Li! oh friskt lnngtunila
UM lifwets haf.
Hwad om än wi sjuns»
Neb i glömslanS gr»f.

Kör den friske, läcke
Äi wk lefnab skön.
Och den gode mannen
Werlar utan lön.

Lät de fega därai
Skyggll gömma fig,
Lustigt genoin lifwet
Nroder, swinga dig.

Kom wi äro bröd«r,
Tanka säsom du,
Fördomens Bastilje

Koni. wi storma nu! -»

O
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Sangarmakt.

lag Hl en tiollkarl, jag kan trolla
Allt Ltei uti glans och wär.
Kan ätergifwa uti sänger

Hwart minne fast se'n tusen är^

Kan sjunga hjeltars skona öde,
Kan sjunga tankens stora strid,
Kan wäcka upft ifrän de döde.
De stora män frän fordnatid.

Vlott ett kan jag ej nänsin trolla,
Ej sjunga nigonsin i ro,

Det är den onämnbara smärta,
Som i mitt wäsen fattat b«.

Det stora wäl sH wsl jag tanner,
Men detta dunkla ej förstär.
Det stora kan jag fritt besjunga,
Der det i tankens ljusning stär.
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Men lcmslans dolda bittra t»i»r,

Hwem fattar memngen af dem,

Kanske de aro minneswärar
Iftän ett lemnadt b»rnd«mshem.

O



28

Min tar.

I «nsllm qwäll jag sati och gret,
Jaa, gret af hjertats gmnd.
Det war i allmänhet en högst
Bedröfiig aftonstund.

lag tackar Gud att ingen sett
Hur ljuft och ömt jag gret,
lag blygdes ju för menfkorna
För denna mensklighet.

Men när jag tänker »u derv»>
Si ler jag gladt en ging

Vch sitter mig wib bordet ner,

Utt skrifwa denna sing,



Utan uppehöll.

Hwab klappar hjettat sä
Oroligt manande,

Hwem wäckte i mitt bröft
De wilda tankarne?

De wandra i min själ
Sin Wild», dystr» ging.
De hana hwarje tro,
Att lycklig bli en ging.

De wakna hwarje qwäll
Och hwarje morgonstund.
De rista hjertat upft
Nti desi djupsta grund.

De stjelpte ren min dröm
Om «gen frib och ro.
De swärta för mig wäl

Att menskodhgd och tro.

29
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Hwad kloppar hjeitat si
Oroligt manaude,
Hwem wäckte i mitt blöst
De wilda tonkan»?

SH



Koin

Och
Och
Och

lag

Och
Och
Och

Kärleks-bilder.

i.

>, sätt dig häi med mig wid stranden,
slut din sida t»tt till min.
räck mig se'n den lena handen
se i minä ögon in.

will min atm omkting dig sluta,
kanna hur dilt hjerta slir>
jag will brömmll, iag will njnt»
tanka »tt du mig förstär.

11.

lag Wille dig besjung»,
Din själ, din skönhets wär>
Och känslan, som i dragen,
De wackra, sfteglab stär.

lag sjöng om kindens sinhet<
Om mundens leende.
Och ögats »ackr» stralai.
De rena tjusande.
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lag sjöug oni allt hw»b hjertat
Ljuft hwiskade för mig;

Och dock hwi är min teckning,
SH nmtt och swag mot dig.

Vet lefwer i ditt wäsen.
Ett lif st obelcmt.
Vn ton, ett doft, en aning.
Som ingen fattat sannt.

Och ingen lan det tolka,
Du sjelf ej Heller wet<
Hwarför ditt hjerta lider
I all fin ljuflighet.

111.

Tag hwad du gifwit, tag det
lag gifwer dig din sräni och gir.
O, lyst ej pä hur hjertat griter»
litt assled ät fin swunn» wär.

Du gaf mig tro pa menskokärlet,
Tag fiicka, tag din sf»»k igen,
Bry dig ej om mitt harda öde,
lag lefwer och tag n»da« än.
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Du sidde blouimoi i mitt hjevta.
De wille mogna dc«« w»r
Förswcili» dä solen gick m hjeitot,

Och toi» min ande« lustgird stär.

Miit hjevta log at lifwets smärt».
lag tiodde mig e» gudason.
Men o, jaa, har ett mcusklizst bjcrta

Hwars gladje endast war ett län.

Mcn se ej pä de blcla linder,
Som tyda hjertats stilla död.
Och glömden lyvll, hwilkens toner

Föir till din skönhets äia ljöd.

Dock än förnim de sista orde»,
Deni kärlckcn will dia,:
Af allt det pä joiden
Wav d» det dyrasie för mig.

Sä blomstre slunhet pä ditt anlet.
Sä lefwe blyghet i din själ,
Och lefwe lycklig de» jag älskat
Och älslar ewigt än falwäl!
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!V.

Hworför slall dig jag »Usla,
Du älslai ju ej nug.
Det fins wäl wackra siickor
I weildeu utom dig.

Wäl har du bleka kinder
Och wackra ögon bl».
Me» det fins bleka kinder,
Blä ögon inei ocks».

Wäl hai du rosenläppai
Och leut »ch wackert här,
Men ack! «f all den sköuhet
Jag intet ujuta fär.

Jag lieldie will dig lemua
Och sola iuig en anu.
De» det sig bättie löuar
Ntt gä med bicst i braud.

V.

Nackia Valentine!
Will du älska mig.
Heirligt di i sänger,
Jag btsjunger dig.



Och dilt wackra öga
Lifwar sä min säng,
Ätt du «Mar blifwer
Möjligtwis en gang.

Utt i Necken stode
Tryckt en wers om dig,
Ser du hwilken föidel
Att du älstar mig.

Derföl ftisir till werket,
Näck ät mig din hinb,
Lindra i mitt hjerta
Denna Heta brand.

lindra, lindra tärna,
Lindra om du kan,
Men du kan det ick»
Vller nigon ann.

Vl.

H« will jag ens«m fitta
I nattens t!>sta stund,

Och stid» i mitt hjerta
Nllt i desi djupsta grund.
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Der sträla tweinie ögon,
De sträla der och le,

Och de försöka ljufligt,
Att liudra hjertats we.

De täuda tusen bilder

Om hopp och fiid och ljus.
Dl wilja mcd sitt skimmcr
Omslija lifwets grus.

Hur skall jag dig belöna,

Du will mig dock sä wäl.
Du gjordc hwad du tunde.
Det hjelper ej likwäl.

O! lemua mig, »iin tällin,
lag är förlorad mau.
O! lcmna mig äl öret

Och at mi» läugtauS braul.

Sök dig ett bättre hjcrta.
Ett hjerta mera fritt,
Och glöm att du har uäusi»
Försölt att bota mitt.
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I»g ftägat jord °ch himmel
lag frägat big oin swar,
Men uppi hjertats fräg»r
Ej »Hgon swarai hai.

O! lät mig ensani lida
Allt iiitill grafwens rand,

Kanske alt swar jag finner
Uti ett annat land.

Kanske att dina böner
Der bära frukt för mig>
O! ljustigt, wackra tarna,
Hnr' skall j»g löna dig?

lag har ett brustet hjcrla,
Der hänet tungen är.
Hnr skall jag kunna löna
Din tarlcf, ren och star.

Vll.

lag satt nicd min flicka l'a stranden,
H»n anbadcs ljuffig och säll,
lag tryclte dcn swarandc häneen
I toftandc son»»argwäll.
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lag hörde i mjcllhwita barmen
Dep atskanle hjerta siä.
lag slöl henne wawit oi» lifwet,
Och lytztc och talade sä:

O! sälje du djupt i mitt hjerta,
Dep leende, sprmande wät.
Der stöncist bland länslorucls blommvr
Mii, doflande kciilel stär.

O! sige du djupt i mitt hjerta,
Att friden jag redan begiof,
Att du i din warmaste kärlck,
Cj fyller min and es behof.

Att högt öfwer kärlefcns fytzar
Min längtau n«t hiinlarne gär,

Alt ingen act! ingen pä jorlen

Min lcirlet förstäi.

Ntt dn i din blygsamma rodnad
Med blickcn förledande öm,
Med kcirlckens lekai och fysiar
Gj waggar min langtan i sömn. -



Lägg hauden pH hjertat ocb l«Kna
Till hjertats fantastisfa säug,

Förstär i stämtande bröstet
De halfqwäfda tonernas gäng?

Förstär du hwad storm de bebäda?
Beswärj den, du rossga mö!
Will luta mig intill ditt hjert»,
Will kytza dig mildt och dö.

Dö bort och vä stormwingar bärai

Frin dig, frän stränder och wäg
Dit opp, der de glänsande stjernur
Vegynna sitt lekande täg!

viu.

Jag bar lidit grymm» vlägor,
Flicka, att sä kall du Ivar.

Och de lemuat detza plägor
Mörka spär i hjertat qwar.

Lvckans löje jag föraktär,
Jag des) matta fröjd försmär
Och det ömma uti lifwet,
Jag dch swaghet wäl förstär.
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Ullt är lef> min waclra tärna,
Kärleken är ucksä l«f,
Smärtan är en ftvgtig willa.
Likasi är ödcts swek.

Tro vi lifwets högsta alllrar,
Tron vä sanning är mitt ljus,
Kärlek är en wacker känsla,
Men den är ett ungdomörus.

Wenwd är en god wännina,

Mc» wänninor swika lätt:
Nppä ullt hwad stunden bjnder»
Hai min längtan blifwit niätt.

Högre nu min tanle swäfwar,
Högre gär min längtans mil:
Känn mitt hjerta hur det klinn,ar,
Klingar säsom härdadt stäl.

Will dn nu min bjudning taga
Lifwet är ej mer en dans,
lag will kysia dia, uch älska
Dig i minnets wackra glans.



6

11.

sro ej att du hai segr«t
LH helt cch hället Hn>
lag ka» sa lätt sirglöunna
Min sniävta, lilla wän.

lag fan i dina ögo»

Blott sc ett WHnllgt ljuj,
Det kuudc lätt f>'rswinna
Mitt wackra färlcks!»?.

Da wc>lt du m sticka,
Eä lika mänssen an'n,
War dcnöre beskedlig.
Det illa sluta-? fan.

5,

De sadt att dn skrattat
At min, si ömma bön,
Ntt swara vi min Nilek,
Sä ren och sann och ston

lag kan ej t« dcn säqen,
Den wol' ej wäldig dig,
lag fan ej tro att nänsin
Du skulle le ät mig.
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Jaa, Hlslai dig si m»ck»t>
lag nlslai dig s» sannt.
Det sr digwackl» tärna
Nlltsammans wäl bekant.

Det sinnas wijza sagor,
Dem jag ej tror ufpä.
lag tror ej att de lj»g«
De wackra ög°n llä.

lag tror att du är bainflig

Och rcn och fkär och mild,

Och att ditt wackra anlet
Kr hjertats ädla bild.

Hl.

När du andas wid mitt bröst.
Hwilar tyst i minä arniar,
Höi.du ej hur' i mitt bröst
Orons wilda dämon larniar.

Woggas «f mitt hjertas slag
Du i ljustigare drömmar.
Kinner du ej sammu «lv,
S«m i minä ädror ftrömmor.
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stlicka, sticka! diömmer du?
O, hwi andas du si sakta.
D» ikiiiig ditt läger nu

Endast wilda känslor wakt».

Och du slär ditt öga °pp,

Slutei ömt dig till mitt hjert»;
Tolkar du ej hjertals slag,
Flicka, ej min andes smäita?

Nej, din blick äl mild och tlai,
Dina kyhar tolka friden,
Ensam, ensam inist' jag gi,
Ensam oförstädd i tiden.

Boitom jordens stangsel fiyi
Nnden att det enda söf»,
Gnsam, ensam skall desi törst
Och desi stumma smälta ök«.

Xll.

N» will mitt hjerta tlll» ,

I tusen glada ljud.
Ty nu will hjertat tal»
Nlll om min fogi» biu».



Den tärncm, skall »i wela,

Är g°d att sc« upp».
Hon har tw» rosenkindcr,
Blott hennos är» sH.

Hon har ja wackra ögon
Att det är luft att se.
Och kan förtjusa alla
Met mundeni leende.

la, hon »r wM en fiicka,
Som det ej finnes twä,
Men det att niig hon älskai
Är aldradäst ändä.

lag tror si sade alla,
Som wore i min stad,
Hej. lät otz lustigt sjnnga,
lag är i «ston glad.

xu<>

Här sitta wi pi slranden,

Wi sitta twä om twä,
Blott lunbens figlar lytzn«
UppH of, di och dö.
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De sjelfwa leka kärlet

Och wcrla fyp oin k>)K.

Och sjelfwa sulen kystte
Iu wägens lappoi »»st.

Se aflonsolcn breder
Kring land och haf och grund
Sin lena roscndager
I qwallcns lysta stuud.

Och nattens elfwa Käder
Pi blommig strauv ss» dans,

Och all naturen hwilar
I qwällens gvllne glans.

lag >vill mitt hufwut luta
Nti din wainia fam».
Och tcigii dig om lifwet
Och hwisfli tyft ditt nauin.

Och sonnia Ijnft och stilla
Wid dina andedrag.

Och drömum slönt och wacteit
Allt intill ljusan oag.
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lag har dig wackra flicka,

lag har dig nu engäng,

Har uti nattens stillhet
Har löses dagenS twäng.

Nu will jag warmt dig kyssä,

Nu will M famna dig,
Nu will jag, wackra flicka,
Ntt du stall älska mig!

XIV.

Sköna flicka! diua kinders
Rodnad har min själ betagit,

Och ditt ögas yra fiamma
Har mitt kalla lugn bedragit.

lag, som kall sett lifwets skiften
Storma fram i detta hjerta,—
lag skall öfwer dessa kinder,

Deesa ögo» kanna smärca!

Mig, som log at dödcnS maning
Som it fallna drömmar sfrattat
Mig den kalle, har en sadan
Ofirklarlig känsla fattllt.



Mig, hwcirs hjeitci torrt och wiyna!

Länge ej en länsla kände.
Underbart! ett säbant l>vvt>ig
Nu> as ödets nyckei, hände.

Säkert, dä jag sig de milda

Känslor stykta ur mitt ninie.

Säkeit qwcirblef nigon barnslig,
Ofövflaiad dröm deriinie.

Säkert, säkert är jag bättre
Ä» jag trott mig om, mig
Dä en stickas liitta löje
Kan mitt hjertas köld föijaga.

Intet är ju än förluradt!
Häl blil äter lif och wäl»i!
Här blir äter, sisom fordom,
l)m hwartannat lek «ch tii«

O
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I hwad jag gör jag otur hor,
Allt blir initt lynne wärre,
Och lifwets ftöjder alltid fä,
D« bli för mig än ftvre.

Cä till clemftel häl en dag,
laq hade dä en fiicka.
Det flöjdade nnn arma själ,
Att ömt pä henne tlicka.

Hon wai en nw af egen »tt,
Hon alsfllde mig nn>ckct;
Mcn bcist detwar, sä gär hon bort,

Och lemnar nng i sticket.

Hwarför hon gick, det wct jag ej,

Kanske hon cindrat tycke:
Mcn hur'det war, hon wnr lindä
Gtt högst nimabelt stycke.
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ftll.Detz Nf wai smalt, desi b»rm w«
Detz ögon sköto lägor,
Mitt hjcrta gjorde °fta dä
Mig allehanda frägor.

laZ Wille bli en hygglig karl.
Och gifta mig beskedligt,

Och lefwa med familj, kantro!

As lönen gladt och fredligt.

Men hon gick boit, sä war min lott

liDch jag förblir densammll,
Ndieu min wän, «dieu min mö»
Ndie» min kärleks-flamma l

G

7
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Minä werser.
Den slön» flickan mlifie
Och werser bad af mig,
Sä gaf j»g minä häft«n.
Du Hulda mö, ät dig.

Du öppnade det ena
jDch läst« tei en sing,
Den hette "till »in fiicka"
Wnr ömklig, wek och läng.

Du liiste den med t«»r,
Du gaf din hand ät mig,
Ing stod bredwid och tänlte
T«g du det wäl ät dig?

O
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Dö hos mig.

Flicka, fiickci, dina ögon
Etrila es sä ljuftigt mer,
Och din niund, den rosentöda,
Aldrig, aldiig mera ler.
Hwalför strila dina ögon,
Hwarför ler din inund ej mel?

Har din källekstro dig swikit,
Är din lcfnadsglädje all,
Grep i hjertats skäia strängar
Weikligheten ftel och kall;
Flicka, sörjei wäl din blekhet
Dina ljufwa dlömmars fall?

Sörjer du det dunkla ögat,
Ögat, soin emot dig log,

Och hwars higa dunkla ftainm<l
Bort i dödens «mar dog.
Ellcr soljet du en älskling.
Som ditt hjertaZ tro bedrog?
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Hwad din blek» li»d mä sorja,
Helig är din sorg för mig;
Underbara bleka siicka
lag will wackert älska dig.
Stöd ditt hufwud mc>t mitt hjerta,
Räck din hwita hand ät mig.

Litta lätt din blefa pann»

Mot min barm dn stilla mö»
Luta orat m«t mitt hjerta,
Hör desi matta slag och dö.
lag will wagga dig i grafwen.
Du min bleka tarleköntö.

Hwad ditt unga hjerta lidit,
Hwad som blekt ditt anlets wär,
Allt miit warma sängarhjerta,
Sörjande med dig, förstir.
lag will sjunga dig i lifwet,
Sjunga dig i dödens w«r.

Somna pH min arm, min tarua,
Somna fridfullt, ljuft och ömt,
Detta hjerta har i tiden
Just, likt ditt, om lifwet drömt.
Detta hjerta sweks af ödet.
Detta hjerta älstat ömt.
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Ve, mi slutes tina ögon,
Ljuft ditt hjertas puleslag tör,

Och din andedrägt, den matta,
Knappt din barni i wägor rör.
Flicka! wid ett sängarhjerta,
Viömmande ditt lif upphöl.

Sängens tuncr blida, ljufw»
Skola wagga dig i ro.
Flicka, wid mitt ftiska hjerta
Finner du igen din tro,
Finner äter lifwets glädje,
Lifwets fröjd i dödens «! -
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Flickan pä stranden.

Nu waggar pH fjerran fjärdar
Den alstades segel ren>
Nu waggar pä matta wägor

Han tyst uti qwallens slen.

Tust drömmaude smyger winde»
Till blommorna pä strand.
Det lugnar och stillnar mcra,
Allt meia kring haf och land.

Den älskades segel swälla
Ej meia i luftig wiud,
De yra stägtarne skafa
Ej lockarne ned pä kind.

Nu sitter ha» tyst i stäfwen,
Wid rodret uti fin bät:
log ftir allena pä stranden
Och följer Hans fjerran strät.
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D» seglare der du sköne,
Sä gerna jag koni till dig!
Wijzt hwälfwci nu dina tankar
Nllenast fig ljuft om niig.

Illg ser din» ögon sträla»
De tunklll i eldigt glöd,
Hur gerna en kytz, sä hjertlig.
För blickarne jag dig bjöd.

Men ack! jag stär uppä strande»
Allena och ensam °ch öm.
Och waggar mitt sorgsna hjerta
I minnets rosiga dröm.

Farwäl! du älstade yngling.
Du sköne! sä stolt °ch fti.
De stunderna di wi lysites,
Dt gingo sä snart sorbi.

Fanväl! min seglare älsflig!
O, säge du dock den tär,
Som glödande, warm och hjertlig
I nutt dunlla öga stär.
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O. wMe du alla linslor,
S°m lefwa inom min sjil:

Da ljuf jag läg wid ditt hjerta,

Hwad kände jag dä? farwil!

O
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Kärlek.

Det muntraste pa jorden
Äl dock att wara kir.
Sä grnndligt till «empel
lag nu för tiden är.

Än ler jag yttetst wänligt,
Un gläter jag en tär,
Än suckar jag och klagar
Att jag blott lida fär.

Men jag har aldrig trafigt,
Har jemnt att tanka p»
De findeinci, be röta,

Och ögonen, de blä.

la, källek är en känsla
Af högst fölträffiig art,
lag rider hwarje menska
Att sig förälsia snart.
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Men tärlel utan
Om du will älsta skönt?
Ty det är ytterst träkigt,
Att st sig platt belönt.

la, älska yngling, älsf«
I tirai och i skänit.
la, älska utan genswar,
Men älska wannt och j«mnt.

G



Minä sänger.

lag wet ej hur' det hände,
lag werser gaf ät dig.
Du läste dem och tänkte
Förmodligen p» mig.

lag wet wäl hw»d jaa, sknfwit
Der läg mitt hjerta mi.
Mitt stolta hjerta öppet,
Du läste i det du!

Min kärlek lag i sänger,
Förklarad ljuft för dig,
Du läste desiä sänger
Och log och s»g ft» mig.

Dä Wille hjertat brista,
Det Wille jubla dä,
lag wille att du ewigt,
Sä sfnlle för mig st».
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Det war en himimlsk känslc,
Af salighet uch tr°,

Det war en lyslig aning
Vm ewigt swunnen ro.

G



Färgä.

Flicka, skall jag tro hwcid ögat
T>,cktes säga ljuft för mig.

Flicka. att det wore sanuing,
Ätt jag älskas utaf dig.

Tyst! du sir allsicke tala.
Tvst! war utan minsta ljud,
Tu du mäste, mäste wara
Nu min ömnia, stöna brud.

Gfterät mä allt du neka,

Om du will, »ien nu lät dli

Swara ja pä skämt förstär
lata till mitt ftieri.

Hej! du tog det npvä allwar
Ester du mig kypte sä,
Nä. dä det nu engäna, mäste,
Verna d« för mia, färg».
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SjMilder.

Nattliga stjernor glimmade llart ftä ten höstliga

himlen.
Mäueu ur molncuas simn ljuft strälade neb öf>

wer hafwet.
Nllt war s« tyft och ljuft ljuft sofwo minä

kamrater
Alla, i stäfwen ensam jag satt och stötte om

lodret,

Timmarne gledo sir mig, snabbfotade stygtiga
stunder.

Taukarne iirade ock, knappt täukta swulino de
redan.

Nllt i ett dvönmumde ljus tnngswäfwade mig
miua segel

Fylldes sä jemnt af fiägtarne äu, kuappt sorlade
twgen.

Väten gick frani sin strät tyft öfwer glänsande
watte».

Eustuu jag tänkte pä dig, wid «dret eusam i
natten.
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Dä stod sir blickarne fram ditt äldriga fäste.
o Wiberg;

Dyster du höjdes ur wägornas fanin, de lekande
flara,

Wallarne säg jag och tornenas mängd och ljust-
nas skimmer

SKg jag, de bjödo nng lockande in jag rörde
pä rudret.

Nastan otalig att windarne dött, att seglena
lägo,

Nastan otalig att siippa dit in i det trefiiga
rummet.

Slipp» frän roder och bat, frän mane och stjer-
nor och hafwet.

Kanske ock du tänkte pä mig, lläögda, rosiga
fiicka,

Kanske du wäntade mig, jag lofwat att komma
i morgon.

Kanske sä strälig och ljuf, att nu du mindes de
orden:

Flicka, jag älskar dig högst af allt det kara pH
joiden.

Kanske ditt hjerta klappade ömt, kanhända
du k»site

Mig uti tankarne «n, nu wäckte jag alla
Wännerna skyndsamt upp, och wunade alla till

aran.
Skrämd» de reste sig upp, har slupen törnat?

de sporde.
Vller tagit en läcka, kanhända wi kantrat, kan»

hand a?
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Tyst, jag rovade leende, bä, lanhända wi
hinna

Staden i qwäll om raskt I ärorna f,
ren.

Sagdt, och till ärorna grepo de strart friskt
kilade bäten.

Wägorna delabe sig och ljusena närmades re-
daN.

Wet du, s« talte min bror, den femtonäriga
gosien.

Vroder, jag drömde en drum: din tärna stod wid
din sida,

Inst som i bäten här, hon kytzte dig wackert pä
munden;

Dä föll en stjerna fran himmeten ncd, den sade
i fallct:

Flickll! en ludas-fytz du tryckte pä älskande
läppar.

Flicka! ett hjerta du swek, ett älskande, troende
hjerta,

Lemnade tanflös det ät lifwets bittraste smärta!
Sade, och slocknade tyst; du wäckte nng hastigt

ur sömnen.
Drömmcn är osann bror! min ssicka mig wän-

tar i morgon.
Tänker i afton lanhända pH mig ja, bäst wl

häi tala
Sander en längtande tanfe hon hit, —nu rasse

godwänner
Ron blott en qwart ännu och lyckliga aio wi

framme.
Sträckande ärorna längt, wi rodde otz swettiga

alla.
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Qwarten gick fort och snart wi landstego, fästa-
de biten.

Ställde hwar en till stn, den efterlängtade.
sträten.

Fönstrena sfimrade klart, hon war witzt hem»
ma i afton.

Qwällen war se'n alltren» mitt hjerta klap-
p»de häftigt.

In jag träbde likwäl, stcg in och bockade ar>
tigt.

Hejsa! god afton, ni kommer för sent, sad' wär-
den i huset.

Tag bock ett glas Champagne ännu och drick
för min dotter

Och den herrn en släl det war förlofning i
afton.

Längsamt jag wände mig om, säg skarpt pä den
nigandebruden,

Flygtigt pä fästmannen blott, tog afsked och gick
utur salen.

Ensam och .i)st jag ställde min strät till bäten
wid hamnen.

Satte wid rodret mig »ed och tänkte änyo de
tonkar.

Som jag i afton tänkt det woro förcädiska
minnen.

9
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Linan jag tastade loh och fkotade seglen och
bortfor.

Lemnanoe wänner och mö, Champagne, förlofning
och allting;

Allt war sä tomt för mig hwad Hgde jag an
för att lefwa.

Tänkte jag sorgsen i h»g; da föll en stjerna
fran himlen.

Dlömmen fom bror min drömt, stod klar för sjä^
len, jag ryste.

Vergade seglena in och satt mig att sorja i
natten.

Helig war sorgen litwäl, jag skakade dyfter och
tankfull

Kärlekens rofiga dröm ur mitt nittonäriga hjerta!

MM
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Wid ett barns dvd.

lag gick pH blomsterängen
Der mejarns lia gätt.
Der hade rosor blomstrat.
Der h»de blomuur stätt.

lag tc>g en bruten blomma,
So»> tyft pi äugen !äg.
Djiipt i desi kali med bäfwau,
Sa frHgande, jag sHg:

Hwi war ditt lif ej läugre,
Hwi war din tid sH snar,
Säg oni du fröjdat nägou,
Säg om du lefwat har?

D» >og hou inot mig sorgligt,
Ho» l°g och sade sH:
Wäl har miu tid sig slyndat,
lag fröjdat har ändH.

67



68

Min mor war säll dä lifwet
I mig hon tände o>,p.

Det war den fröjo jag
lag dör me wackert hopp.

lag dör i frid, ty lifwet
Ej hunnit nn niin själ,
Sum barn jag dör, jag sägei
Ett glädtigt faren wäl!

lag sitter i Guds armar
Och Pä min moder ser,
lag ser de kara dragen,
Och minnes dem och ler.

Det löjet fakta'swäfwar
Till hennes hjerta ner,

Hon minnes mig och gräter,
Hon minnes mig och lei.



Det friska hiertat.

Di» kind «r röd, ditt öga ljust

Och fullt af ungdoms-lägor.

Och i ditt wackra hjerta bo
Sä sköna blyga frägor.

Din kind blir aldrig blek af sorg,
Ty sjelf du dig beswarar.
Och lifwets fröjder, lifwets we
Sä enkelt du förklarar.

Du är för god att blekna bort
I qwal och sorg och sinärta.
De finna ej ens wägen till
Ditt oskuldsfulla hjerta.

M

69



<

Den bleka Mokan.

lag »lötte nytz en qwinua.
Det glömmer icke jag,
lag glömmer icke heune
Och hcnnes bleka drag.

Hon lunde wara tjugo.
la, fanske nitton är,

Detz kind bar intet tecken
Mer ulaf ungdomswär.

Hon hadc bläa ögon,
Sä djufta, saligt bla,

De woro brustna rcdan.
De woro det ocksä.

O! detza ögons saga,
Hwem hade fattat deu?
lag kände henne icke,

Hon blef likwäl min wän.
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lag älskar ftid och lyckc»,
lag älskar glans och wär,
Men mycket mera älskar
lag smärtans tysta tär.

lag älskar frisfa hjertan,
lag älskar glada drag.
Men dej;a bleka kinder
?ängt mera älskar jag.

lag wet här blomstrat skönhet»
Fast den har doftat ut,
lag wet här bodde lifwet,
Fast allting nu äi slut.

lag tanner menskans öden
Af tusen lefnadsrön,
Och wet att denna sticka
War fordom underskön.

lag wet att detza ögon
Wäl fordom kunnat le,

Och att de endast brustit
Uti ett mägtigt we.
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Mm detza röda tälnor.
S°m skalkas der och le.
De sunde kanske ingen

Gns fatta säd»nt we.

G
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Lstt att grata.

Det ar sä lätt att grata
För dem, som lunna le.
De sköljci bort i tärar
Eitt hjertas hwarje we.

Och stonare än fordom
Ses lifwet äter le.
Det fär en ljustig skiftning
Utaf de tärarne.

G
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Lidande.

Än är det ej nägo» nöd
Med«n hjertat brinner,
O! »ien dä i stilla död
Allt detz lif fölswinnel;
T>ä det aldrig me«a lider,

Stunda fasansfulla tider.



Flickans vrd.

Fagra sträla dina kinder,
Klara dina «gon blä,
Och jag wet att inig du älstar,
Hwarför skrattar j»g ändä?

Skrattcir »t din wllckra ömhei,
Skrattai ät din blyga lysi.
Sfrattar it de wackra orden,

Suni du tätögd talte nytz:

Älskling, jag har än ett hjerta.

Fritt °ch ftistt, ° ge Ht inig
Hnlften af din stora smärta,
Gerua delai jag med dig!

.^.».
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Wid min systers graf.

Lifwets blommor brytas.
Lifwets fröjder fly,
Lifwets högsta löften
Falla ned i dy.

hwad är lifwets smärta,
Hw»d äl lyckanS smek,
Hw»b om ej försynens
Otlllkbara lel.

Lät de kara diana,
Lät de kara dö.
Wi mä grafwens rlixduing
Wackert blomsterströ.

Sörj ej ädle frände,
Att dm mak» d°a,
Mindre lifwets kula
Hcnnes hopp bedrog.
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Lifwet är sä ftygtigt.
And en är sä stor,
Menskans högsta fiihet
Bortom lifwet b^r.

O



Dä baleu.

Wäl feinti uuga tärnor,
Med kransar utan tal.
De swängs om i danser
Nu i min ege» sal.

Min hustru dansar äfwen,
Den sälla mensfan der,

Men iag stär tyst och gapar
Och hcifwer träkigt h«i.

Alltsannnans >ag betiilar

Helt ensam ju ändä,
O, finge jag för veugar

Det sällskaftet citt gä.

Hon lunde gerna följa
Win t«gnll hustru n,er>

Fast hcin det icke anar,

Hon tjente mig dcrmed.
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Men hon den bleta tärnan,
Sllm ses der ensam stä,
Hoi, kunde gerna stanna»
Dä alla andra ga.

Hon kunde stanna ensam
Hos mig en liten stund,
lag Wille gerna skäda
I heunes hjertegrund.

Desi iigon sträla wackert,
lag älskar delta sken,
lag Wille gerna silta
Med henne Hell allen.

lag skulle tala wackert

Med denna bleka brud,
lag öppnade desi hjerta
För sängens Helga ljud.

lag finge äter glädjas,
lag sorgsne, ock enging,
lag sag desi wäsen lifwas
Allt wid min warma säng.
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lag säge henne rodna.
Min bleka, sorgsna mö,
lag sHg wib minä toner

Kanske den ljufw» dö.

!
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Äktenskaplig karlek.

Min hustru, se h°n walsar,
O, walse hon sig trött!

Att hon i afton genast
Mä slumra in sä sött.

Ty annars sir jag hör»
Om dens och dens paryr.
Och tusen slika saker,
Sä jag Air hufwudyr.

Och dock jag Wille gern»
Un Nttll upp en stund,
Och tanka ja, fä tanka,
Sä rätt af hjertats grund.

O we, hon slutar redan;
Uck! h eri baron, min fru
Hon walsar utmärkt gerna,
Och se hon wäntar nu.

11
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Den mtigll baronen
Han hjelper mig, som wän,

Han swänger der min hustru
Allt om och om igen.



Min wän.

Du har utmäM guda hästar
Och du kläder dig med smat,
Och ditt ausigte är wackert
Och diu hällmng stolt och iak

Och hwad huftvudet betniffar.
Du har mäuga, bästa wä»,
Drängar, vigor och betjeuter,

Menstor allt med hufwudeu.

Och ditt eget du behöfwer
Blott för att det lammas mä.
Me» min hederwarda bwter,

Meu sä kläs du d» ocksä.
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Frieri.

Fntz friade en dag
Helt kai och flat till niej,
lag sad« icke ja.
Illg sade icke nej.

Ic>g swnrte honom sn:
Kllnske jag gur dig strg.
Ty du fär wälja pä

Cn toffel ellei korg.

O



Försök.

Flicka. tyst! jag willförsöka
Om jag än kan blifwa k«;

Sätt dig wackra blyga tärna,
Sätt dig wid min sib» här.

Se uti milt stela öga.
Se sa ljuf dit in och le.
Kysi min mund och hwiska
Att du dela will mitt we.

Kansfe att mitt hjcrta wetnarv

Kanske att jag blifwcr öm,
Waggad af det wackra ordet,
Ater i «n ungdomsdröni.
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Twä wagar.

lag Wille sä gerna ät lifwet le,

Och all desi tomma smärta;
Glad Wille i lifwets let jaa se.
Med löje i blick och hjerta;
Men hur det gick, dä däst jag log,
Den djuftsta ftrg min själ betog,
Och ned i dystra tankar

Mitt ftiska hierta drog.

Det war da jag tände kärleke»

I tänslornas warma swall,
Det war dä jag offrade kärleken

Minä wackraste rosor all;
Och glädjeu fiäktade lent «miniä,-

Och hertat kändes sa fullt af dig;
De woro tomuia drömmar,

De giugo bmt frän mig.

Twä är« de wägar meunistan gär
Det lorta lifwets bana:
Den ena wägen är dcu man gär
Wid glädjens swajaude fanai
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Den andra der känslan är wek och öm

Och mild och tyst> som e» skymmngsdrim.
Der genom wcmods-tärar
M»n skädar lifwets ström.

Den tog jag. lag kände sä wäl igen
Minä barndomsdrömmars sägen.
lag frägte ej: hwar gär wägen, min wän?
lag kände se'n fordom wägen.
lag kände den wäl, jag kände den wijit,
I»g kände först, jag känner den sist,
Och wet, dä den jag fmunt.
Ntt intet i liftvet jag mist.

De wackraste bitder der jag ser
I klara wemods-tärar;
De tärar trolla i hjertat ner
Detz längft förswunna wärar.
De trolla i hjertat frid och ljus,
Och skönhet spirar ur werldens grus
Mildt swept i tärars lena,
Ljuft matta skynmingslM.



Min kärlek.

Jag frägllt dig, mitt hjerta.
Du har ej nansin ro,

Hai du lanhända swikit
En flickas kärlekstro?

Nej, wisit det troi jag icke,
Jag aldrig älskad blef,
Fast tusental af werser
Till tusental jag skref.

Fast ömt jag suckat lärlek,
Och talat blott om qwal,
Och prisat mangen fiick»
Just ftm mitt ideal.

Jag wet ej hwad de wilja»
De wilja ofta mer.
Än att jag eldigt kvtzer
Och högst fölbindligt ler.
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De tola dä »m hjerta,

Om karlef och om tr°,

Minscmn, °m rätt jag u»>,ne«>
§Dm .iktenskap och b°.

Hm jag kan intet lofwa,
lag älskar endast jemut,
Icig älskar än i tärar

Och ä» i lek och skämt.

M



Winter-stycten.

i.

En kylig winteimänc
Den ftrider ut sin dag,
I slenet stär en sane,
Den fänen det är jag.

lag stär der tyst och stirrar
I wida werlden ut,

Och mitt förständ förwirrar
Sig iner och mer till slut.

Sist talar jag de »iden

Helt högt allen för mig:
"O, hwad den gamla jorden
Dock är bedrufwelig.''

"Trotö sekelganmial smärta,
Hwi härdas e> detz son,
Hwi är hwart nienslohjerta
Gj gcnomträngt nf hän?"
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"Hwi stär jag här och gapar
Förtwiftad, uw» hopft,
Detsamma werlden skapar
I ewigt cirkellopp."

"Och före niig milliouer
Stätt utan hopp och stöd,
Och cfter niig millioner
An lida samma nöd."

"Väst wore om för jorden

DeZ dövsstund hastigt slog
Den ren är träkig worde»,

Och lefwat länge nog."

li.

Den ganila solen talte

Till jorden engäng sä-
Nog inig du curtiserat.
Du kunde engäng gä.

Dä swarte jorben tasatt,

Och duiu säsom den är ,'

Jag har dig. wackra solbnid
lag har dig ju sä kär.
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lag tuude ewigt rulla
Mig rundt om dig, mi» brud

Dä hördes solen sucka
Och bedja hjelp o Gud.

Den tlätiga planeten

Den gör mig blott beswär
Uti mitt wackra rike
Den litet löjlig är.

111.

lag klagar doft min stnärta
Äf ingen jag förstäs.
lag kan inunder bördau,
Den tunga, ju furgäs.

lag tlagar, o jag däre,

Kauhända wse» le,
la, kanste millinner
Med ftöjd i lifwet se.

O, har jag rätt att tlaga.
Min sorg blott tanner jag,
Kanske i «ndra hjcrtau
Det finues mera dag.



Om jag är kl°t sä slutar
Jag snart alt klaga sä,

Ty ingen meuska lytznar

Iu mera deruppä.

Och Gubar, Gudar ,n°

Nr »«det lcmgeseu;
Jag har dä i»gc» unvag

An blifwa glad ige».

Ä» alt äny° älsta,

Utt aldlig h!»a mer,

Berömma hwarje ö«ua,

Sä mangen än ng ter
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Kom till mig.

Lägc du wid detta hjerta,
du wio denna barm,

Äter trunue kindeiw rcsor,
Aler I»g din blick sll wavm.
Ewigt lefwcr frid och lycka

I miu stolta säugarbavm.

Lifwets vcsor fiyktat alla,
Flyktat läugese» för dig.
Tlo »lig tärna, lifwete «sir
Flyktat ocksä bort sir mig:
Men jag fuuuit battre rosor,
Vättre fröjder pä mi» stig.

Kom till mig dig will jag lifwa
Gc dig äter frid och rc>;

Och uti litt brustna hjerta
Alcvwäcka lärlekstro.
Kom till u,ig uti mitt hjerta
Läugcus Helga gäfwor bo.
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Sen när fiude» eldig lägar,
Ögat fätt fin foldna glcmö,
Scdau mä du ätei ställa
Dig i lifwels gwda daus,

Och af lifwels glcida blomuwi

Fläta dig en bvöllofskrans.

Sen nien »u foiu till mitt Hjelt»
Der du helscm ätcrfär.
Kom till mig —i«g will dig gifwa
Ätcr findens stöna wär.
Nina blcka drag jag älst«,
lag dilt wafens sorg förstär.

H'«>
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Bnglingens afskedssang.

Det >ir sH swäit att afskcd tassa
Nf tifwets skönstll fröjder nll,
Det är sä swärt, sä swärt att

Liu liäzi ät »ägot lifwets kall.

Och dock hwi är det ljuft att träda
I wcrfsamhctens fiiska wevld,
Att göra sig, sitt cget wäsen.
2>!t cget »amn, som menska wärd.

Dc sw!»»a olla desjo biller
iDm lycka pä wär stig,

för dina maflsvrät
Dc swai,a makter b»i,a sig.

De swinua, o! mc» l mit! minne

De bo för cwigt der ändä,

De frissa »Pp mitt kalla !!„,>c,
Dä st»m jac, ser hwar fröjd förgi.
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Me» du, o Helga, blida känsiä,
O, blif mig alltid huld och nai,

O du, soin Mats i niitt wäse»,
Soin blifwit mig oändligt tär.

Du bild af lifwets skönsta sida,
Miu kävlek, blif hos mig min wän,

Medwetande af fiudba fröjder,
Som i nutt minne lefwa än.

O, dröj i hjcrlat. siräla ljusning
Ilnng min bana fall och toin,

Och gör alt hjertat ewigt blifwer
Mitt wäscns skönsta helgedom.

O lefwen wäl i tusen stunder.
Dä lifwet war en lek och dans,
T>ä allt wnr ljust och godt och wackert,
Omstläladt af min ungdoinsglans.

Illg lemnar ei jag gär i lifwet
Min töinbestlödda wilda stig,
Jag träder stolt uppä min bana,
Will wandra den okufwelig.

13
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Will wäria twisiets mörka and e
Ett intrang i min tankes bo,
Will, eldat» af min sföna längtan
Ej söka lust och frib «ch ro.

Will stiida jenit för lifwets allwar.
För lifwets sköna lek ocksä,
Ty öfwerallt, o ungdomsminnen,
I följen mig sä ljuft ändä.

Sen när i dödens broversarmar
lag lutar huftret blek och matt.
Sen tusen minnen mig omsträlen
Och sjungen mig ett skönt godnatt!
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Till min mor.

Jag läg ett barn i dina aimar,

Oskyldigt utan fel änuu.
Ditt öga war min öppna himmel,
Min himmel °ch min werld war du.

Och din» sag« all om lifwet
Fiirtröstansfull jag trodde pä.

Nu stär jag här inwid din sida,
Hur annorlunda >m än dä!

Mitt hjerta swällde af föihcppuing
Pä lifwets löften, lifwets ljus;
Gj blefwc> de§a löften lösta,
Mtt houp war blott ett ungdomsnis,

lag säg oiutving inig sjuka minne»
Och blcka dagvar lring min stig,
Dä flydde jag, o Hulda
Pä fludde jag förskräckt till dig.
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Och gret > diua modcio.nmal

Min föist» smcirtos biltra tär,
Och llter blef det ljust i lifwct
Och äter blef i hjeita! wär.

Det lefwc, underbaia matter
I modershiertats helgerom,

Och gerna till mi» smärtas lindrin
Du öppnade dep rikedom.

Sä gick jllg äter ut i lifwet,
Sä gick jag lugu och fiisk och god

Och stär, der tuseu cindra falla,

Och stir med tro och hopp och mot

Och tizi j,iq l,äldar för allt delta

Du wäckte och du styrkte

Sä blifwe dä, o Hulda muder,

Mi!t hela li! en säng om dig.

Sä blifwe dä min wilja
Sä blifwe dä mill hjerta slönt,
Alt i min wcrsslimhe! du sägc
Din hö>!, a fällcl ljnft belönt,
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Hwarfvr gräter du?

Gräter tu att hjcrtats fristhet
Doftat bort t lifwets strid.
Gräter du alt uuga hjertat
Mistat kärlek, trc> och frid,

Gräter du att di»a drömmar

Swlinnit bort som morljondimmor,
Gräter du att ej din käusla
Mer är lika blid?

Gräter du att hoppets dagrar
Blekna redau mer och mer,

Gräter du att swarta bilder
Du pä lifwcts tasta ser.
Gräter du att dödeus lia
Mcjar lifwets bästa sö»er,
Gräter du att borlom grafwen
Intel sinues mer?

Oräicr du att stönhct swi,illcr>
Vlckhct träder i desi spär.
Gräter du att iutcl hjcrta
Ack, ditt hjertas lif sirstär.
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Gräter du att meuskoaude»,
Cc>»cu frän te ljusa laudeu,
Buuden här af ödcts lagai,
Smidd i bojor, >;Hi?

Hwarför gräta, hwarför twifta
Ljufhet fins i lifwet ju>

Hwarför icke le och glädjas,
Hwarför skall du gräta nu?

Har du faltat lifwctlj gäta,
Lifwcts underbara gäta?
Hwarför ka» du cj förläia,

Hwarför gräter du?
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Tröst.
Alla »lenskohjertan brunnit.
Alla hjeitan haft sin natt.
Alla menskohjcrtll» stanna,
Hwarje lifwets fröjd bliv matt.

Hwaije öga strälat wackcrt,
Hwarje hjeita haft sin d»g,
Hwcilje menska njutit lifwet
Nti fullo nndediag.

Cörj mitt hierta söij dä stitla
Lid s°m ädla menskor gjort,

Lifwets mängomtalta smätta
E> betyder ten sä stort.

E» «Mg mattas smärtans pilcir,
En ging nppgir ätei dag,
Wänta, hoppas, att den lider,

D«t är lifwets st°ra lcig.

HS
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Kanske.

O, niinä siickor alla.
De flickor inenar jag.
För hwilka i min lifttib
Jaa, warit öin och swag.

I ären mänga, mänga.
Af allehanda slag,
Jag werlat älskarinna
Iu ofta hwarje dag.

Det första biuna öga,
Men mera änn' de bli.
De narrade milt hjerta
Ntt ömt och känsligt s!ä

Och wisor skief jag alllid,
Till hwar och en wäl tw«

Och suckade i stillhct.
I sällskap wäl ocksä.
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Mcn aldricz har jag ftiiunt
Att »ägon älskat ung.
Trolö pocsi och suckar
Nlef jag ej alskeliff.

Kanske att om en enda
Jag älskat full af tr°.
Och skriswtt nnndre wersel,

Kanske jag funnit «?

Kanske ock litet n,«r»

lag wäcktc kävlekcn.
Kanske jag blektcs niindre

Och blefwe glad igcn?

Hnr wore det, min sköna
Du wet jag mennr dig,
Hnr wore det uni fröken
Nu blefwe kär i mig?

?f>-

1»
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Italines slummer
i.

Vlott swevt i lätta linnen,

H°n stod wid boidet än,
O, stall jng qwällens niiune»
He ljufwo, lemua ren?

O, slall jag gä att sofwa
Uti dm famn, o ncitt!
Först mäste du mig lofwi!.
Att j«g fär drömma gladt.

Ic,g will tig allt förklara
Hur' drömmen waia bir,
Om litet till du lägqer
Det ej niin hjeitic stör.

Se! ftämst uti di» tasta
lag will miu yngliug se,
Och hau sfall lika wackerl
Som nu < afton le.
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Hnl! skall detsamnla sägil,
Som han i afwn sad'.
Ha» skall detsamma bebja.
Soin han i »fton bad.

Me» det hör ej till saken,
Alt de som woro har.
De mäuga andra alla,
Precist just aio der.

la, om för godt dn finner
Det HHnder dock ibland,
Sä kunde wi fast wara
I natt pä tn man hand.

Hwad se'n dn ä» will mäl«
Det mäla liuft och godt;
Dn milda »att>;udi»na.
Har du mi» böu fiirstätt?

Och mcd en suck halft so>,,lig,
Halft aningsfnll och ljuf,

Hon slacktc ljuscn slilla,

Och gick a!t slumra »n.
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Den skönaste af alla
I drömmaknugeiik!
Hau gick att le och stalfas
Der Italine sof.

s)ch lält och luflig swäiwar
Hau dei för tänians häg.

Och tuseu nya bilder
Ung Italine säg.

Sisl läg>icr hau vä banncn
Gn ros sa nnderskön.
Och hwlftar ljnfl och stilla,
Ett sw« pä hjcriats bön.

Men hwat ha» ralt och h>visfai,
Den skälmsfa drönnnagud.
Det wet blott Italine,
So>» stäv i aften brnd.

»,?,,

"<^-
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lordens frieri.

Alt wär jc>rd äi ogift wcto
Alla mc»sf« hoppas jcig.
Mc» det l«a de ej kä»ua

te» friade en dag.

Sole» willc taga

Sig eu älskave-plcwet,
Ty dct föll sig litct trätigt
Ensa», stä i ewigbct.

1».,c» willc lifwä! z,en>>st
Fna !ill cil särant ljuö,

Uä»>ic» fruftadc kci»l'a»ra

Ält fä t«ge» utan f>»o.

Ucn wär jord, de» fäckc gc>s;c>!
T.inktc: i»ge» ä»<,slig hnr,
Mcd c» sada» sttälc-droltnma,
Är «tt giftas god affär.
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Och sä putsade sig jorle»,
Snyggade sig upp en graud,
Och ki»!täi!f>i med e» bugniog,
Bad om herlstariinians hand.

Hcrrsfarinna» wände blicke»,
Säg uppä planete» dä,

Och i wiedcsmode ta!tc
Drotlninge», den Ijlisa, sä:

Twi sä näswis, den pliginecu,
Pojkplanec, sä wet dä hut!
Annars nr initl wackra rike
Stänger sa>; di>i wrcdgad ut.

Dä blcf jovde» helt föitwiftad
Rädd och .zrätmile, wäl Vl>n,

Och sä rullar den triu.; s»len
O»,t!iq uti cirighcl.

t.
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Gnstelns löje.

Gn engel log, ett lif sprang opp,
Nn mensla kom i werlden,
Och engelns löje loi» hit ner,
Att l!,sa honom färdcn.

Och barnct lekte lätt sin lek
I ossuld, ftid och nöje,
Men aldrig vä desi anlet sägs
Det htlga engla-löje.

Wid lifwets Port en yngling stod
Med hjeitat lägor,
Hans själ war stark och frisk och
Och hyste tuse» ftagor.

Och kärlck tandes i Hans själ,
Den första kärleksbranden,

Och hjertat swärmade sig in

Uti de ljusa lande».
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Hau lcg wäl tnsc» gängcr skönt,
Hans själ wav full af tjusning.
Mc„ allrig saa,? nti hano drag
Dcc Helga löjeis ljusning.

Och nianucn swd i lifwets swall
Och swrmar hoin',» mötte,
Mcn rodrct i fin lilla bät
Mcd t«fast m°d han sfötte.

Dc'ck aldrig i Hans härda drag
Och aldvig i Hans sinne,
Sprana, »pp det Helga löjets dag,
T>ct ljusa hiinlalNlnnc.

O cl' gubbc» satt sä minnesril
Och log at gangna tidev,
Och täljde för siu sonaftn
Si» f»rd»a nngdoms stvirer.

Sä lag han pä sin dödsbädd blek
Och tärd af lifwets willa.
Och tantcns lyckt, släcktes »t
Sä hcligt och sä stilla.



<l3

Han slöt sitt ög« tyft dä stöz
En ljusning öfwei dragen,

Och englalöjet wcinbe hem
Igen till himladagen.

G
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Skalden.

Sknlden tog sin slöna lyra.
Sinä wackra tankarö tolk,

Och p» sinä toners wingar,
Flög han wibt kring jordens folk.

Och ntöfwcr land och watten
Ljod Hans klara sänlzarröst,
Och den fann ett wackcrt gcnswar
Uti mänget mcnskobröst.

I soin sörjcil, j som klcige»,
Hwarför sörjen, klagen j,
O! j störeu lifwets stor«,
Underbara harmoni!

Kommcn lill de ljusa länder,

Der mi» sängmö sett sin dag,

O! och lifwets sorg och smärta
Kännes dä för er sä swag.
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Underbara sagoländel.
Singens Helga tcmpcllunb,

V!:l!ioner hjertan stigen
Ned uti er egen giund.

Finnen tio vä tro och skönhet,
Finnen hopp och hoppets ljus,

Och en herrlig wcrld af larlek
Spirar opp ur lifwets grus.

Twiflet det är sängens owän,
Sängens död i mcnskans blöst.
Millien ei j> som söijcn.
Lypncn tili min siairöst.

Hyddans söuer och palatsets,
Viihnen alla till »iin säng,
Den soin fattar sängens, sfönhet
Aldrig blir Hans werld förträng

Lifoch blomdoft, glans och rodnad
oin chwart han gär,

Och Hans tärar äio endast
Dagg pa hiertats blonisterwär.
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Sängen tystnabe »ch skalde»
Tankfull neb i djupet säg.
Der omsträladt af Hans sänger
Allt för honom öftpet läg.

Glada strälade Hans ögon,
Hjertats wackr» tolkar twä,

Och der blandades i strälen
Ljuf en we»wdst»r ocksä.
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Sangens lof.

Hell dig Gubom, soi»
Mig med sängens stora makt,

Hell dig! som i ljusa bilder
Lifwet för min cmde biagt.

Se der gä ju tusen biödci
Stapvlcinde sin tunga gäng,
Biden, jag will eder stödja,
Stödja med min warma säng

Sängen ondas lif och styrta.
Sängen andas doft och ljus.
Sängen smälter lifwets tyla,
Ljuft omslöjande dejz grus.

Sängen löser lifwets löftcn,
Sängen bringar and en ro.
Sängen öppnar känflans hinnncl
Wäcker hopv och frid och tro.
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Fcilla cdm skö»a drömmar,
Faller edert ungdomshopp,
Flyftcn dä till sängens werldar
Och de wlikn» ätei opp.

Wakna fliska, fria, nya,
2Laknci strälande i glcmS,
Flätade i diktens skö»a
Känsloblida llomsterllan,?.

Söfeu ej i lifwets fyla
Swar uppä ei längicms braud,
Söken swarct i ctt bättle
Nndcwärdigare land.

Eöfen det uti ert cget

Wäscns grund, si undcrbal.
Del uppä sin andes flägor
Finnel menskiin endast swal.

Frägol utul hjcltat suillda
Swalas »li hjeltat
Lifwet, flämmande söl
Hai el ftäga ej fölstätt.
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Sängen är ur hjertat kommen.
Sängen skall beswara allt,
Se, i sängens werld är ljnftigt»
Men i lifwets är det talli.

Sängen är er andeS frände,
Är er frände, ston och mild:
Sängen i sin sköusta höjning
Spcgiar menskoandens bild.

O! sä fommen dä och skäden
Viiden af ert wäsende,
Lösningen upp» detz gäta,

Och dep Helga, djupa we!



Min tro.

Föll gick min tanke dunkel
Kring lifwets slora ftlt.
Di war allt ljuft och wacklrt
Innnder himlens tält.

Men tyla koni i lifwet.
Min werld blef kall och tom,

Och i ruiner liggei
Mitt hjertcis helgedom.

Hw« är min tro, min kärlek
Min skära blyghet hwar?
Af minä batnakänsloi.
Har j»g dä intet qwar?

lag wet att blommcm doftar,
Den doftar blott en stund,

Och falfka eder läga
Pä tärnans losennmnd.
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lag wet att menskoögon
I glans och löje l»,
lag wet ockja att inom
Bo bitterhet och we.

lag wet att lifwets dimmor,
De sköna, swunnit bort.
Att lifwets rännarbana,
Den werlande, är loit.

lag wet att menskotirar
De aro watten blott,
lag wet, jag wet att inge»
Min längtan an förstätt.

lag wet att alli är löjligt,
lag wet att allt är smätt,
lag wet wäl ä»nu mera,
Att intet mer är godt.

Och fast jag wiszte mera
Annu on> lifwets fall.
lag har ett wackert hjert»,
lag kan ej blifwa k«ll.



t22

lag tror pä blommans dofter,
Pä tärnans eb ocksä.
I»g tror pä wackra ögon
lag troi pä dem ändä!

lag tror pä llara tärar,
Sllm ljuft och sorgligt l«:
lag wet att mensk°hjert»t
Ej tänler bort sitt we!

O



Rättelse:

Pag. 06, 2 «d. »ppf. ftär: djupet. läs: lifwet.












