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Öfversättarens Företal,

J_/å jag icke scdt Pocmet Elicser ocl»
iNaphtali annonccradt til försäljning, för-

modar jag at det icke är öfversatt pä
Svenska ,

i hvilken förmodan jag styrkes
derigenom, at det såsom hörande til Flo.

rians Ouvrages Posthumes saknas hos fle-
jre som äga hans verk i original Språket,
livarföre jag yelat bcsörja utgifvandet af

detta intagande och scdolärande
arbcte i Svensk öfversättning j måtte
det i öfrersättningen icke iörlora det an*

språk på denna rnbrik som det i origi».
nai så väl förljenar,

Öfrersittaren.



* m<aoE>§«

Förfntta rens För et ah

Jag reste för några nr sedän i det
fordna grefskapel Avignon och då jag
koin til den lilla Staden Isle, ville
Jag ga, för alt bese kiilan i Yaucla-
se. Vid återkomsten från delta namn-
kunniga ställe omkring klockan lio.
cm morgonen , varseblef jag i skug-
gan af tvmnc Mullbärsträd som voro
plautcrade på strauden af Sorgue, ea
■ang qvinna och en ung maa sittan-
de tilsammaas i det gröna. Deras
eakJa klädnad tilkärmagaf hvarken ri-
kedom eller fattigdom. Den unge
mannen hade ulaa at vara skön et
intagandc utseende. Den unga qvin-
lian var stor och vacker och hennes
ekönhet föreföll äunu mera förtjusan-
de dängeoopj at dess utlryck voro



FÖRF. FÖRETAL.
främmande : hennes länglätta ansigte,
bennes Stora svarta ögon tyckles ut-

visa uttryck af olycka ocli af värdig-
bct; jag slannade for at. bet?’akta hen-
no : lion alliörde med mycken np-
märksamhet läsningen af et manu-
script, som den unge maurien köli pa
sinä knän. Jag närmade mig litan at
blifva sedd oeh hörde straxt, at hvad
som lästes ej var franska. De tyck-
tes bägge finna Jieliag däri; dc af-
jbröto hvarannan stundom för at tala
i samma språk som manuseriptet var,
tryekte hvarandras bänder ocli be-
traktade livaraiinau med ömliet '; jag
tyckte mig äfven märkä, at deras ö-
gon vatnades af tårar.

Ehuru jag icke förstod et ord af
hvad de taite; så liade jagafliört dem
lange,'om icke den unga qvinnan i
det lion såg mig, gjort et tecken til
den unge mannen at de skulle gå borlv
Det är jag, sade jag,som bör aflägsna
mig; efter min närvaro besvärar er.
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FÖRFATTARENS

Jag är främling; jag återkommer fr."n
Yaucluse och hae!e förlorat vägen,
*la jag såg er sysselsatla at läsa på
elettä behagliga sialle , hvarust mi
hända Petrarka bar npläst sine vers
för den sköna Laura jag har lagit
inig friheten at komina för at fråga
pr oro vägentil Isle,

Yid dessa ofd rodnade den un-,
ga qvinnanden nnge mannen sva->
rade mig pa F ranska, i det hän visa-,
de niig den gångstig jag sknlle föija.
Jag frägade hononi om hän ämnade
sig lii Isle och då lian jakade dertil,
bad jag hononi at fa gvöra sällskap ;

hän knnde icke afsjå det och så
des vi åt.

Yi hade nastan enhalf mils väg-

,

jag hadp lid at bereda mig och at
yaga några frågor. Den unga qvin-.
nansvarade inlet; hon gick med ned-
slagnaögon; iemnande den nnge man-,
nen »in hand ; I)vilkun mera förtro-.
bg, icke tyektes lodsna yid mit sam«
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FÖRETAL
tai; som jag ledde på manuscriptet
som lian hadc lasi:. Uli bvilkcl språk
är det frägade jag? Ull mit svafade
lian, jag är en Hebrc. Ni är af en
gatiska gammal och iiarankunnig na-
tion, hviken livarje Chris tert är sky 1-
dig aktning. VI skulle gernä frisäga
dera fran ali aktning 5 ora de blott
ville bevilja oss den tolerance sora
mensklighelen påbjuder. Det skulle
jag önska lika som Ni, för alt folk och
alla religioner och boppas at Pliilo-
sopinen skall inom kort nti mit fa-
dernesland frambringa denna lyckliga
tid. Men utan at vilja försvära de
grymheter man lätit er utslå och
Utan at vilja lasta er nation ; sä til-
kat mig at erinra er däröm , at den
sjelf värit intolerantj at den bar ut-
gjutit mycket blod och at på hvart
blad af er historie, bör man erinra
sig at denna historie är gudoralig, för
at den icke skulle afsky de mord »ora
tinyas öfveralt,
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Jag vet icke s varadc der? unge
mannen.om icke erä Europeiska folk-*
slags historie , nnderstundom förcter
taflor som icke. aro mindre rysvärda;
men jag kan försäkra cr , at om ni
kan de v/ira gramiar Syriernas , Plic-
niciernas och Idumeneernas historie,
så skulle ni finna lika så mycket mör-
dandc som nti vara höcker. Gud
förbjude ! at jag därigenom skulle sö-
ka at minska afskyn därföre; jag vill
cndast anmärka'at do många folkslaj»

O O
i Asion och isyrmerbet de som bebo
de hrännande öknarna vid röda haf-
vet, aro mera mordiska än de andra;
ehuru jag för at säga sanningen icke
vet hvem jag skulle lemua företrädet
då frågan Llir om barbari. Vi aro
icke battre än vara bröder Araberna
och de icke battre än vi; men lusto-*
rien om deras handlingar är mindre
känd än vår. Erä philosopher som
jag för resten mycket värderar, hafva
lait mycket om vara gryraheter; jag
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Vet bvad som värit ors,‘il,en därtil ;

de hade mindre Hat ti! oss , an för-
argekse öfver vissa plägseder, hvars
nrsprnng de förcbrådde oss. De an-
to! lo Judarneförat träffa långre hort.
Man har läst dem, man bar uprepat
efter dem, at vara tideböcker voro fär-
gade med blod ; men man bar ieK a
baft den rättvisa at säga, at i sam-
itia tideböcker finnas de mäst röran-
de drag af rättvisa ocb mensklighet.

Ja svarade jag ; er bistorie ora
Joseph är et mästerstyeke af moral,
Saktmod ocb intresse.

Tror m det är den enda sorti
förtjenar beröm ? afbröt den unga,
sköna Jndinnan som ännu leke bad©
tai t ; jag skall för et ögonblick talas
med er om vara böeker som om de
icke skulle vara beliga. Finner ni
intet bebag i beskrifningen af de pa-
triarcbaliska sederna, som aro så vai
beskrefna i första Mose bok? Tycker

*
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ui intet om at läsa om Abrahams
gästfrihet, om Bebeccas giftennal,
om Jacobs mötemed Bachel vid tien
fcnm af hvilken lian vältade sienen,
de sju ars träldom hän underkasta-
de sig, för at erbålla den hän älska-
de , ocb de andra sju, som hän be-
gynte pä nytt för at ännu mera för-
tjena henne? Historien om Job, Rutli,
Jonathan och Tobias, äro de för er

utan intreise ? Erhänner ni ingen
vältalighet nti Mose, Deboracbs, Da-
vids och Salomos sånger? I vara
psalmer, i vara propheter? JemförBi-
tein med Alcoran , med Sadder, med
Zend Avesta, hvars läsning mau ej
tan fortsätta och varen åtminstone af
lintuna mening sora erä kyrhofäder,
ora författare och erä mäsf namn-
Ininniga skalder; hvilka öakladt de-
ras liat til oss, gör det lii en skyl-
dighet, en ära för sig, at läsa vara
höeker och äfven ofta at imiterä
dem.
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Me n litan at a fis and la deras för-
tjenst, tilkit mfg nämna för er om
vara lagar. Opncn denna lagbok kan-
ske den enda som blifvit följd sedän
tre tusende år, ni skall på hvarje si*
da finna föreskrifter om menskbgbcl.
Jag vill icke tala om de tio budor-
den, det vackraste ocb älsta minnes-
marke af dcn allmänna moralen, ja»
vill blott nämna de minst kända de-
tailer: „Beskydden,a säger Moses,
„älsken de olycklige oeh främlingar-
„ne , påminnande er at i sjelfva va-
rren olycklige ocb främlingar nti E-
„gvpten. När I skörden ei’a åkraf
„eller bärgen erä vingårdar, sä lem-
,,nen altid en del för at erä bröder
„som icke bafva akrar ellcr vingär-
„dar, må knnna skörda ocb bärga
„däraf. Leirinen bvart sjunde år grö-
„dan af er jord til de fattiga. Gif-
„ven bvart sjunde år fribeten åt er»
~trälar. Hedren den gamlas ansigle
s,ock up»tån för et skalligt bufvud.
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3,Afhnggen icke en gång i et fiencllligt
3,land de träd sorti leilinä menniskjor-
s,na föda. Skonen til ooh med djufen,
3,den som icke är god emot dem af

3,det icke heller emot sinä bröder.
~Aininsa väre en förpliktelse för den
3 ,som icke finner förnöjelse däri. Mör-
-s,daron bör alclrig med gnld få köpa
~det blod lian ntgjutit. Rattvisan bör
s,icke hafva anseertde ti! person. Måt-
„te medlidsamheten blifva en så ali-
jään kansia för erä hjertan at den
3,lsraelit som tager et fågelbo åtmin-
3,Stone bör anse sig pliktig at låta mo-
3,dren fly.’ 4

Dcsse Mose lagar som jag anförE
ord för ord tycker ni dem vara bar-
bariska ? Ocb på hvilken tid åtlydde
vi dem ? llå alla erä folkslag i Eu-
ropa åto ållon i skogarna; clå Mcdiert
och Persien knapt voro bildade ; da
det endast i Egypten funnos någori
«nm kunde läsa. Pedan ifrån denna
så flägsna tidpunkt bade yi sn rege-
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rÖRETAL.
ring som genom sin enkelhet förtjc-
nar ännu den vises aktning. Et folk
indelt i stanimar utgörande en och
Samina famillo , hvarje stam hade sit
råd för at afgöra deras enskidlaan-
gelägenheter *, en Scnat sammansaft
af Gubbar valde i dessa särskildta råd ;

för at i folkets namu öfverlägga om
allraänt bästa; en högste domare vald
af folket då staten var i fara; Ijdnad
och frihet förenade och jåmkade ge-
nom en gradvis stigande hierarchi, som
gick från tlo tii hundrade, från hun-
drade til tusende; ifrån den ringaste
Israelit lii dc Alstas råd; et Sällskap
afpräster aflönte af folket och som icke
kunde besitta någon egendom. Gud
allena til Konung, lagen til Herre
och hela Israel til soldater: se sadan
var vår republik i en tid af fyrahun-
drade år; vi önskade oss envåldsher-
rar och flerc af dem regerade nied
ära ; det mäst berömda namn , dot
«näst aktade i Orienten är et af vara

13



FÖRFATTÄRENS
Konungars. Vår forclna Imfvudstad är
slädse eu helig stad, äfven i vara för-
Iryckares ögoxx. Vara da redan för-
fattade böcker (innas i cra bibliothek.
Hvill;ct folkslags lagar, verk ocli namn
bafva sä iång tid öfverlefvat, dess un-
dergång, dess förstörelse? Ofvervund-
na, skingrade genom Asyrierna , bo-
satla x deras vidlöftiga stater, bvax-

-

est vä r (iit gjorde oss rika oc!x mäg-
tiga, öfvergalvo vi tvänrxe gångor va-
ra axxläggnirigar, val-a xåkedonxar, öf-
vex’flödets behagliglxeter, för at ater-
vaiida til at bebo Jerxisalems ruiner.
Ack ! om kärlekcn til fäderrxeslandet
är den föx'sta dygd , hvem bar nxera
an vi kännt denna käxiek ? Hvilken
nation kan upgifva en mera årofull
tidpunkt än den, å hvilken Nehenxi*
as jemte Esdras åtexdorde oss ifx’ån
de yttersta gränsorna af Persien, och
vi vara hätska grannar til trots med
svärdet i den ena ocli mui'slefven i
den andra handea återbyggde vara
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lasini ngsverk ocli återupreste vara al-
taren ? AI lifr a n denna tid iinda lii
Tilus hafva vi icke uphört at strida
för var oafhängighet och vår frihet.
Vara bemödanden voro 'ofta lyckliga
och jag tviflar, om maa hos Greker
eller Romare linner lijellar större,
fullkomligare och nyttigare för fäder-
neslandet iin vara Machabeer voro.

Jag afhörde den sköna Judinnan
med en upmärksam aktning; hennes
skönhet, hennes liflighet, ait bidrog
lii hennes valtalighel. Min Fru, sa-
de jag, jag är icke någon fiende til
Hebreerna. Det är icke en Amele-
kit eller en Phlliste som bar den ä-
ran at afböra er. Jag medger «an»
ningen af hvad ni sagt; men det är
möjligt at större delen af er nation
efter dess skingring icke bar npfört
sig så at den skullc hafva förljent de
«mdra nationernas välvilja.

De andra nationerna, svarade
hon j i det hon Ijäftade på mig »in*

15
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Stora svarta ögou, borcle för cieras
egen lieder skull icke påminna om
deras förfarande emot de olycklige
Hebreerna. Efter Jerusalems erofring
af den Lerömde Tilus som ulan tvif-
vel med rätla bar namnet af menni-
skjoslägtets valbehag och som icke
dess mindre utöfvade förskräckelie.tn

grymheter emot de fångna Judarna,
som är förvånande hos den gode Ti-
lus , i synnerhet då man öfverväger
at hän bade en Judinna til älskarin-
jia; efter det förskrackliga tilstånd
livari Romarene lemnade J ndeen kaa
den lifligaste inbillning icke förestäl-
la sig :dt det onda vär nation fätt li-
da. Adrian , i synnerhet Adrian ,

hvars namu icke är ulan ära, dref
emot oss sitt utsökta barbari så lånst
at de grym raaste vildar skulle hafva
ryst dervid. Hans efterträdare Tör-
följde oss som Christna cch då Rom
«rkände Christendomen, förföljde dess
JKejsare oss som Jud?. Dc harha'

16
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riska Konungar som höjde sig på Kej-
saredömets ruiner gjorde sig del til
en religions plikt at utgjuta vårt blod.
Ofveralt hvar erä korståg föro, folio
vi offer för dem , vi piundrades och
mördades. Erä Munkar, edra flagel-
lanler alle erä fanatiska dårar, haf-
va i femton sekler ansedt som en för-
ijenstfull gerning det nöjet at mörda
Judar. Erä kungar, erä påfvar, er
öfverhet hafva stundom under deu
orimliga förevänduingen at vi föröf-
vade trolldom , at vi genomstungo
hostierna, at vi förgiftade vatnet, at
vi korsfåstade barn , öfverlemnat oss
til bödlarna , confisqverat var egen»
dom, ocli förvist oss ulur sinä stater
och återkallat oss emot erläggande
af Stora suoimor, som de som knap-
past hunnit npbära , för än de på
njtt uldrifvit oss , för at åter plun-
dra oss. Ständiga kastbollar

, stan-
diga offer för regenterne, för folket,
för pråslerna i allq. länder, har dock

17
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ingenting kutinat förmå oss at öfver-
gifva vår religion, vårl namu, enda
förevändningcu li! sa mycket haritari.
Donna besländighet under två tusen-

de ars olyckor förtjenar må hända
iiågon aktning; ocli om något Hiet
auial at’ cländiga Hebreer vanhedra
sig genom ocfcer, genom nedrighet,
genom en 1% snålhet, så horde den
hioke mamien hesiuna , att det sä-
kraste sätlet at göra föraktlig , är at

ali id förakta-, at vara laster aro en
följd af delta stnndiga förakt och at
det är forvånande at midt under den-
m orättvisa hvarmed man öfrerhopat
oss, slörrc deien af nation har bibe-
bållit några dygder.'S 1 - 1 u >o'

Jag ville tala för at med kraft
Lemola de något bäftiga beskyllnin-
gar som denna Israel!linnan gjorde de
Christina, jag sökte visa henne at vi
allid värit det rättrådigaste, det bä-
sla folk i verbien; men vi voro komne
til Stadsporten. Den unge Hebwsen

18
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da hän såg at jag såg mig cm et
värdshus , sade hau mig med en fri
höflighet: min liustru Esther som ni
har liört med någon varma antngaO o
sig iin nation, har glömt at säga er,
at ibland de dygder som aro oss ka-
ra, har gäslfritielen (orsia rummct.
"Vi skola skatta oss lyckliga om ui
vili saita oss i tilkalle at öfva densam-
ma i dag. Värdigas göra oss den he-
dern at stiga in hos oss och där spi-
sa middag: vi skola bjuda lii at skaf-
fa annat än osyradt hröd.

Jag tackade Hebreen och antog
lians Ljudning utan at låta nödga mig.

Hans hus var ickc långt horta.
Det var vackert och nyss uppfördt
pa den gamla välien hvars löfrika tr,id
heskuggade det. Yid betraktandet
af denna vackra boning, märktejagpå
en af dess lingsidor at en del af väg-
gen var förfallen. Jag förundrar mig
sade jag lii Herr Jonathan (så hette
Fru Eslliers man) at ni uti et så

19
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vackert hus hiter denna sicla förfalia.
Det är bruUet hos oss, svarade hän;
sedän templets ödeläggelse skall hvar-
je Hebres boning från nrlgon sicla
pårainna om den heliga Stadens för-
slöring. Om ni skulle förstå vårt
språk så skulle ni pii den nerfallna
väggen kuuna läsa dessa ord tagna
utaf en af vara vackraste psalmer:
Hcllre förglömma mig sjelf än dig o
Jerusalem !

Vi trädde in til Herr Jonathan,
alt var där enkelt och snyggt, ingen
mälning , inlet bildhuggeri, vackra
tapetcr täckte endast väggarna, raeu-
blerna voro af träd, hvars farg på
säten föreställcle marocjvin. Herr Jo-
nathan hade sex barn, fyra söner
och tvänne döttrar, de kommo alla
springande för at omfamna Fru Esther
och för at knäfalla för derasfar, som
välsignade dem, kyste dem och ater-

sände dem til trägården. Ni förvå-
nas sade hän, öfver dessj utvärtes

20
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teeren af barrtslig vördnad soin Dan-
ske synas öfverdrefna i edra ögon ,

vi hafva altid i vår nation trott at
de böra bibehållas; ty vara lagarin-
skranka myeket den faderliga myn-
digheten och ju mera vara lagar in-
skränka den, desto mera anses viira
plägseder böra utvidga den.

Mcdan lian talle med mig duka-
de Ivanne Catbolska tjenstepigor, som
Utgjorde hela hans betjening, bordet
och tillagade middagen. Fi’u Esther
kom och eick för at vaka deröfver

O

at man vid tilredningen skidle iaktta-
ga alla mosaiska lagens föreskrifter,
såsom at aldrig servera med kaniner,
svinkött, harar, felt af oxar eller lamm
eller mjölk och kötti samma måltid,
at altid slagta af ätliga djur å sätt
at icke en droppa blod qvarblir, med
et ord at noggrant följa en mängd
plägseder öfver hvilka deras kockar
äro nödsakade at förfråga et slags
formulaire.

21
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Jas vajracle icke såga Herr .To-n r»

nalhan bvad jag tanklc om closse
tvungna formalileer, ja» fruklade at
Fru Estlior skulle komina, som ock-
så intäffade ocb henncs barn fdljde
benne. Det serverades , alla tvådde
sinä Juinder och Herr Jonathan tog
sedän hän liisi, en psalm et bröd väl-
signade det i det haa bröt det ocb
bod oss hvar ocb en däraf, ocli så
snart alla ceremonier voro förbi för-
nyade jag samtalet.

Huru kö<rt räknar ni antalet af
O

de Hebreer som för det narvarande
finnas spridda kring jorden ? Denna
beräkning är icke lait svarade lian
mig, nian bar svårt at göra en noga
beräkning af Innevånare i et enda
rike, döm då om svårieheten at rak-

‘ O

na et folk som spridt sig nti alla
verldsdelarna ocb som öfveralt dölja
sig. Men om man lii tien bctydliga
inängd som aro bosatta i Europa vill
tilliigga dem soin leIva i Asien alt-

22
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ifrän Conslanlinopel lii Pckino;, de
som bo pa kuslerna af Ab ikä ocb åt-
skilliga landskap i Arnerika ,så tror
Jag enlfgt nastan säker calcul alt de
öfverstiga fem millioner raenuiskjor.
M förundrar er, men ni sisulle icke
göra det ora ni kande vara seder,
vara lagar.

Dessa lagar föreskrifva oss gifter-
mål före tjugu ars åider, hvarje He-
bre som ej vid den åldern lager sig
luistru, anses lefva lastfullt. Yåra
broder i Orienten liafva flere bnstrur
och öfveralt är ägtenskapsskillnad til-
iä ten. Se här redan Stora orsaker
At vår folkmangd ar så otalig. Liigg
liärlil af -ri aro i alhuänhet nyktra y

arbelsamma, beständige, at icke hos
någon nation den ägtentkapliga tro-
beten så noga iakttages. At vi icke
...” O

föra krig ocb at kanske vi endast ä-
ro i Europa undanfagna ifrån de Ivan-
ne plågor krig och utsvafningar som
»å myeket förslöra människjosläglet.
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Hvarförnlan efter alla de förföljels.gt'
vi 1idit i alla lander, efter den oräk-
neliga mängd Tudarsom äro upoffra-
de,hela slägtet vore utrotadt. Men
dessa förföljelser liafva starkare före-
nat oss , liafva fastare kuutit vara
samband. Bröder som äro lycklige
kuuna liitt öfvergifva livarannan ; men
bröder som äro olycklige omfamna
livarannan. Då vi bodde i vårt Pa-
lestinä under vara konnngar, rmder
vara öfverste präster ,

söndersleto vi
dcn ena den andra, vi iakttogo icke
vara lagar , vi byggde tempel åt af-
gudarna. Därefler då vi icke liafva
fädemesland , präster eller tempel ;

då vi m.islc blottställa oss för döden
för at tjcna vår Gud, äro vi lionom
mycket mora trogne, vi orinra oss
mycket mera at lian befaller oss in-
bördes kärlek. Se där! det ärvår
endaste ujutning. Främmande i alla
stater, otjenlige til alla embeten, blan-
tia vi oss icke i de allmänna ärender-
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ha , den enda ärelystnad soin oss är
tallaten , den eiida glädje som oss är
tihnad , är ät vara god maka * eod
far ocli at förena , at sammankn via
ali slags ly eka nti vär husllga säll-
liet; at söka och at finna i vara fa-
millers skö te den njutning och den
tröst som hela vcrlden förnekar oss.
En af dessa tiltredsställclser är det
sköna päbudet om aimosa. Erä ri-
kaste städer äro ofta upfylda af fat-
tiga; ni liar knapt rakat nagon Jude
som skulle hafva begär.t Lröd.

Öfveralt hvar vi äro nagorlonda
talrika hafva vi en samfält cassa för
at understöda vara behöfvande hrö-
der. Denna cassa är aldrig tom och,
sättet livaruppå den fyllcs är ännu
en hemlighet äfven ibland oss.

Erä förordningar förbjuda oss at
besltta fastigheter, icke dessmindre
äro vi gahska rika , och orsaken til
yåra rikedomar är icke ocker säsoni

S
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■an olta p.<stat.t, men verksartihet 4
liåg for arhete, nödvandigheteit at
lefva med. mindre ärt ändrä:, käoftedo*
Jnon n f handein som tj-ckes vara He->
brccrncc 'arfslott; denna kännedoni
som i liavKariefs tider ledde oss lii
trpfinniagen af vexlar , gjorde oss Hl
faclorer for hela verlden elär vi voro
krmgspriddc och hidrog mera aft man
kimde (ro at, knyfa de (orsia hand som
allsedan hafva inhoedes forenat Eu-
ropas nationer ; således harleda sig
vara nkedomar ifrån (ortryeket lika-
som til .en del vår folkmangd och
Var välgörenhet.

Men sade Ja" honotn slulellgen,
dessa fovfoljelscr hafva ‘åtminslbne til
on del aftagit och I hjuten i flere
lander medboreeidisa rättigholer.

; ’ r> ö & r>

Man Inter oss lefva svarte hän,
tåmmeljgen roligt i Pohicn och i n”•-
gra canlöner i Italien ; i England
och i synnarhet i Holland äro vi mo-
ra an tolererade. Vi öfva där vår
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fÖRETAt.
I'eiiol.on oflenteJigen, vi hafva där sy«
nagogor hvaresf vara Rabbincr »onv
icke aro annat, an lärare i lagen, för*
mana oss lii dygd och renhet, före-
brå dem som icke li dg,a Sabbaten ,

sluta äkteriskapen, meddela skiijobref
och med el ord skipa lagen. Dennri
nttvdning fordrar icke allcnast eri
djnp kännodom af Mose böcker, mm
också afThalmud, et- verk som ståu
i myeken aklning hos oss emcdan det
innehåller alla meningar och bcräl-
tdser som gnmda var mnndlliga lag.
Vi anse denl som iärde som i syö-
nerbet gÖra Tlialmnd til sil; sludiurn,
emedan den är blefvcn Hebeernas ci-
vila och canoniska lagbok. Det an-
slär icke mig at i närvaro af en Cbri-.
slcn ties tamma denna vetenskaps för-
Ijenst. Olyokbgt vis hafva vi knapt
niigra and ra -

, undantagande nagra för-
faltare som egnat sig åt astronomien,
grammatiken och medicin, och andra
ioftAskrifvit on. religionslvister, är rår



Pö EFA TTABt! itä

litteratur nastan ingen, ocb er smak
o 7

«kulle Ranska Hiet biifva tiifredsstaild
af et hebreiskf, bibliothek-

EmedleiTid hafva vi liaft heroin-
de Acadetnier ocb bafva ännu Scho-
lor i de städer där det är oss tiliå-
tit at bygga Synagogör; där de icke
aro tillålna, sainla vi oss uti et rum
som hyres på gemensam beköstnad
ocb som icke bar andra meubler än
ixänkar, et bord ocb hvarest et skåp
som är en så arm sinnebild af Arken
som var af Sittimträd och belagd

•*) Troijien ej taru såsom det slår i Sven-
ska ofversättningen af i Mose Boks 5,5
Cap. v. 10 och x Tysk öfversättning
tenltolfi, Men i Fixxsk öfversättning 0i(X

fftllt puulta 5 fiimes ocksa i Tyskan i
förklaringar öfver (len Heliga Skrift rät-
tadt til Sittinxholtz. Prof öfversätl-
nxng af den Heliga Skrift Stockh, 1774.stär Aecaric träxl, Biblxsk Kcal ock
Verbal Concordans Westerås 1789 sid.
4g4 § 3, 11: Schittalx Ixallas för de ka-
sta slags Cedrar; nxenas ofck värit Tor-
us som växcr i mycktnhol rid Sinai
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»ÖRETAt.
med gyllene plåtar, Lxmesluter de fem
Mose böcker, handskrefna på pe iku-
inen t med bläck soin eukoin är 1 il—-
verkadt för delta behof. De aro ic-
ke inbundna soin andra böcker, ulan
aro skrxfna på långa skinn ibopsyd-
da i ändarna ; icke med tråd , rnen
med et rent djurs senor. Dessa skina
rallas på tvänne kaflar ocli öfvertåo»
kas med et rikt tåckelse , förfardi-
gadt af vara -skickligaste broderare.
Uti vara försarnlingar bovtsälja vi den
aran at bära dessa böcker han skå-
pet t d bordet, där de upveklas för at
låsas sty.ckevis. Penningarne som liär-
före xnflyta gå td vara fattiga. Män-
nerne sittande på bänkar, qvinnorna
inom et skrank med galier före , at-
böra läsniogen och sjunga hebraiska
psalmer. Se där alt hvad oss återsär
af Salomos ryktbara tempel.

til stor ijocklek ocli ej lätteligen ta-
ger förruttnelse , häraf säges förbund*
sens ark värit gjorcl, Öfvsrs, anm.
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FÖRfATTARENS

Äi- det dår, frågade jag, som I
firen erä högtider? Yåra högtider,
svarade hau, kumia, endast firas i Je-
rusalem, meu vi skapa oss däruf ea
svag sinnebild, enligt vår ruskilla
calender som vi med omsorg förnya
iivart år, oberäknad Sabbatcn aro vii-
ra högtider gauska måuga som hafva
afseendc å Stora tids händelser i vår hi-
storie, sadan som Purim för Judarnas
befriclse genom Esther, Hanuca för
vara Macbabeers segrar och flere an-
<lra, iblaud hvilka den vi kalia Qvi-
jmr eller försoningen , säkert sl.ulle
röra er. Det är den dag på hvilken
Moses sedän hän fått l|lgift för sit af-
guderi med gyllene kalfven, nedsteg
från berget med iagens scnare taflor.
lordein var det den enda dag i året
da Öfversle präslen inlrådde i det al-
raheligaste, för at därstädes frambä-
ra et allför ofta förrädiskt folks ån-
■ger, ruelse och tårar. Ti förnöta
dtytina dag i den slrängaste fasta , vi
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Föm-At.
gå iii syiifligogåta i daguingen, föe
•alt bllfva dat' ahda lii nallen ,

da i 801'gdrägt med håret och slcäg-
get i oordriing. Där i>opa vii O niin
Gud! Barmhertighet! Vi hafva syn-
dat, vi hafvä gjort ondt, vi äro rätt-
radeligen straifade ! liärtnhertighet,
godlicts Gud ! Hvar och en bekan-
ner alt hvad lian förebråi' sig -, hvar
och en ber oin filgift hos Herreri och
sina bröder. Man glömmer alla tvi-
sler, mau förlåter fordiiä tilvitelser
och obetydliga oförfätter, iivilka man
lägger sig sjelf lii last med en liilig
Sngerj man omfamnar hvarannan och
Utgjutur tårar. Detta skådespel af en
hop menniskjor som gemensamt be-
gra ta sinä fel och önska med hög
röst återvändandet lii dygden , finnes
kaiiske icke i nagon religion i veri-
den och skulle på en gång hos er
väeka förundran och medlidande.

Värdlgas ursäkta mig denna län»
ga mäiuing, jag bar sagt er om Ju»
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rÖRFATEÅREWS
darna mera än ui önskat veta, inen
ni tjckes mig vara god och den si-
sta reflexion är då inan talar med go-
da menniskjor ohi sig sjelf, at man
befarar at ledsna ut dem. Jag til-
fredställde Herr Jonatlian och up-
immtrad genom bans förtrolighet, frä-
gade jag honom hvad det manuscrip-
tet innehöll som hau om morgonen
laste. Fru Esther tog ordet.

Det är et poi-me, sade lion mig,
som min far lemnade mig vid sin död.
Det är i vår famille sedän tio gene«
rationer. Författarens namn är o-
kändt. Min far som var en gahska
lärd Rabbin trodde det vara lörlät-
tadt af en R,echabith som flytt på an-
dra sidan om Jordan

, den tiden då
det olyckliga Jerusalem belägradt af
Romarene ännu därtil sönderslets af
inro orolighefer. Det som ger styr-
ka åt denna förmodan , är det sora
författaren säger i början af poemet
då ban adresserar sig til hara,
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FÖRFTAL.

detvill saga deu forua »lammen Gadd.
Huru det ock ma vara så läsa vi of-
ta delta poeme, emedan vi där firma
talloi' af dygder som vi vilja ulöfva.
Detskulle interessera er, om ni sisul-
le förstå hebreiska, åtminstone sisul-
le det öfvertvga cr at det finnes Ju-
diska böeker hvilkas blad icke aro
blodiga.

Herr Jonathan lillade, at lian
sysselsatte sig med at öfversätta det
på franska , hän låfte kita mig läsa
sin öfversättnins så snart lian bade

O

den fäx-dig , jag emottog bans anbud
med erkänsla och tog snart afslsed af
denna älskvärda och bederliga famil-
le som jag icke lemnade utan saknad.

Tre år därefter erliöll jag öfver-
sältning af det hebreiska poeniet, jem-
te bref af Herr Jonathan hvilken un-
derrättade mig at hän jemle sin hti-
stru lemnade Grcfskapet, som då var
skakadt af Stora oroligheter och er-
uade bosätta sig i Cairo. Herr Jo-
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FÖR*F. FÖRFTAL,

liathan lemnade mig sifpoeme, nted
tillåielse

, at disponera det efler be>
hag. Sedän jag lasi det, ansäg jag
det konna iriteressera det Ulla antal
lediga , soin vårda sig om at läsa et
intagande och sedolärande arbetc.
Jag rättade så godt jag knnde dc
fel i franska spräket sora nndfallit
en Hebre och begagnandc hans til-
lätelse , bar jag lätit trycka hans
bok. Om den icke vinner bifall
skall Herr Jonathan ej veta däraf;
men i önskadt fall skall jag sktilVa
lii houom lii Cairo.
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Zelplias barn I som sucken inför
lienen Öfver vara olyckeliga lvislcr,
I som allena i Israel ieke ännu glöml
at vi liro et folk af Lröder, sam-
lens oirikring mig; koin, tiu lilul »al-
rika famille , koni i den skona clii
som krönes af Gileads barg, där un-
der skuggan af de gamk cedertracl ,

slödde emot klippan där vara fadrr
stödde sig -, låtom oss tala om deras
lycksalighet , men taloni i syanerhet
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€ PÖB.STA

öin derat dygder. Låtom oss för*
«ss til minnes de lytkeliga århundra-
den da de förenade stammarna tilbå-
do härarnas Gud , delade sins emel-
lan jordens gröda ocli i långliga tider
bardade i öknen at utstå alla de grym-
ma pliigor naturen palägger oss, lin-
drade åtminslone dessa s tora pingot
genom vänskap , genom enighet och
genom det ljufva brödrabandet. Ack!
latoni oss afbilda dessa enkla och rö-
rande se der, må gubben som alhot
mig, vara stolt at lian är född min-
dre långt än vi Iran dessa fredliga ti-
der ; ma ynglingen kanna i sit hjcr-
ta den lifliga åtrån, at likna sinä för-
fäder och må barnet som siltande på
sin mors kna betraktar mig, småle at
de hanryckande målningar som det
icke mc m som det ähkar at
feöra.

36



sltfr.Eflr;
I de dagar som följde på Josu-

as död liade Israel ingen Höfvidsinan.
Stammarna bosatta I de eröfrade län-
derna , ööjde med den jord som ge»
nom lottkaslning var dem tilfallen,
1ani;le icke på annat än at njuta den
Alsmäktiges välgerningar. Lansen odt
det segerrika svärdet voro omarbeta-
de til åkerredskaper; gångaren som
hade förföljt Amorrbaerne på Gibe-
onsslätter, släpade plogen ganska se-
digt ocli bvarje Israelit i fred med
sin Gud, med sinä broder ocb med
tig sjelf, hvilade roligt under sin vin-
stock eller sit fikonträd.

Den hellge arken var i Silo; et
stolt tempel inneslot henne ickc än-
nu; et ödmjukt täckelse tjente til
skjul för tabernakletC Sallan farjade
unga qvigors blod bränoffrets allare,
säilän brann Tadmors rökelse pa rök
altaret, men et hclt folks högaktning
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oeli \ördnad, prastf-rnas renliei , VaY*
mani d'e oskyldiga bönerna, somman
öfversände til tien Högste, ejorde bö»
noni delta sfälle kärare an den stol*
ta byggnad som så ofla vanhelgades
i Sion.

Dar sa<r man allA» Israels siani-
niar komrna iii vara Ijöglider ; där
konini o fäderne, löljde af en liop barn,
för at tilbedja TTerran j ala påsidnm
med sine brödef ocb förnra det lie-
liga förlmndeis ed. : Mödrarria visfe
bvarandra sine söner ocb omfamnan-
de lyckönskade bvarannan ; manner-
ne afbi, ö(,o bvarannan för at tala om
sinä hustrur. De älsle förkunftade
lagen .som var glfveri Moses pa ber-
get, trompeten kallade fram de sva-
ga , de värnlösa ocb, alla dem som
kunde liafva at klaga öfver et bedfä-
geri, en väldsamliet; ingen beMaga*
de sig ocb de älste låfvade Herran,
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SANGEN.
Eleazars sonson den ärevordisrer»

Sadoc förestod Arons Embelc. Sa-
doc var älskad af Gud, ly Sadoc al-
skade mcnniskjorna, lian iakttog med
en sträng noggranhet alla lagens fö-
reskrifter ; lian hacl med el brinnan-
de nit för demsomicke iaktlog dcm.
Pii fyratio år som lian bade värit öf-
versle präst ,

hadc den sörjande cii-
kan

, den varnlöse sonen, alla olyckli-
ga i Israel fimnit i bonom deras stöd,
deras far, och när dc tröslade genom
hans försorg, hans bjelp , Hans oid,
gråtandekyssle bans händer och för-
undråde sig at finna honom så god,
sade Sadoc dcm , Gud allena är god,
det goda som kommer, kommer icke
af andra än honom.

Sadoc bade Ingen huslru mera,
Ivanne Ivlllingssöner bade lian qvar.
Elicser ocb Naphlali knapt niiton år
gamla voro mönster för Israel och
föremålet för des s kärlek, Skqne, vi*
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tföftSTA
se som Joseph, iilskvärde som Berta
Jämin 4 näe dc klädtie i dera s luita
Idä der beledsagade öfverste p riisien
ocli räckie lionom osyrrtde Lrödet och
rokelsen>så iyckte lölkct då de sågo
fadren och sönerne, sig se Abraham
einehän ' iingiarna. Kär de efter so*

Jens nedgäng glogo utom staden roa-
de det dem at afvälta de tunga ste-

mma som täkte brunnarna
, för at

Vatna boskapshjordarna som de unga
flickorna hemförde från betesmarken,
dii kiinde de unga flickorna i det de
bälsade pii dem icke alballa sig Uran
at rodna; och helt tankfulla vid si-
dan ai sinä mödrar , lato de om ai-
tonen pa tijtt heratta för sig huru-
sont Jacob valele til hustru den hvars
hjord hän hade valnat.

Elieser och Näphtali kiinde icke
kiirleken ; den ömma , den lefvande
vänskapen var nog för deras rena sjä«
lar. Demia vämkap lika behaglig, lh
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SANGEN,

ku nodvändig för dem som cleräs til-
varclse , hade ingen början liaft; de
liade altid känät den, utan at halva
hchof at någonsin tanka därpå ■, det
Var en njutning för dem likasom lif-
vet; deras hjertan voro så förenade,
sammanblandade, sammartsmälta det
ena i det andra, at de icke utan en
svår nndersökning kunde säga , hvil-
ket af de tvänne först hade danat en
önskan. Tilsamraans altifrån morgon-
rodnaden, fann den följande dagem
mörgonrodnad demtilsammans,de ha-
de icke sökt hvarannan, namnet hror
som de så högt älskade, fogade intet
til deras egna namn: Elieser utan
Naphtali, Naphtali utan Elieser vi-
sio sig i deras tankar såsom föreställ-
ningen om tilintclgörelse.

Emedlerlid utmärkte några skilj-
aktigheler som de knapt blifvit var-

4
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tföftsfÅ

Se deras Caracterer. Ebeser icke
jmindre alskartde, icke mindre öm an
jNaphtah var född inera alfvarsatn $

tnera tungsinnt. Djupsinniga betrak-
telser och Ikinen liäde beliag för ho-
3hi iti. Eiieser tyckte ora satntal med
gubbar, om läsning i de lieliga böc-
kerna , om de rcbglösa ceremonierna.
11an s tidigt mogtiade föfstånd, älska-
de fred ocli eftertanka ,

bans gudd
fruktiga och roliga själ, bade bebof
af at väncla sinä tankar ifrån det verds-
liga til det gudomliga. Naphtali me»
ra häftig, men lika så ren som bans
bror ålskadc likasom ban djgden, ulan
at så rnyeket betrakta dess skönbet
Hans bjerta öppet för lidelserna, suo
kade vid den smärta livaraf de åtfölj*
des-, det förekom bonom behagligare
at lida än at vara berofvad en IKIiV
känsligbet. Men Eliesers jämnhet
dämpade brodrens hetta och Na«



SÄNGEN.
pbtalis kämlighet gjorda- Eiicser ns era
öfverseende. Sålunda , elmru födde
med olika egenskaper, så meddelade
de dem med kärlek, vexlade dem utan
at förlora dem, njutande bägge af
hvarandras egenskaper. O vänska-
pens sköna Törmän , som , icke alle-
nast fördubblar nöjen men fördubblar
äfven dygderna.

Napbtali lång tid bärdad i ITo-
breernas krigiska öfningar kunde med
sin pii träffa fågeln i flygten. Ingen
i Epbraim kunde fråntvista honom
priset i stjrka ocb vigliet. Hän tyck-
te otn at betäcka sig med en leopard
bxxd, at gjorda sinä länder med et
bälte af bampa, ocb utan at försc
sig med annan föda än en kruka fylld
med mjölk gick hau med bägen i lian-
den, pilkogret på axeln i öknen, för-
följde bjortcn, gazellen, anföll det föx'-
farliga lejonet och återkom med des*
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FÖRSTA

Ly le. Elieser mindre stark , mmdro
yig, följde nied lionom på ka ns lån-
ga vandringar, ehnru jagten liadc liaft
ganska litet bekag for lionom om ie*
ke Napbtali hade älskat jagten, lian
tyckte om den, för det at lian dar-
nnder njöt sin brors sällskap och när
Elieser i sin tour gick lii lal) enink-
let för at bedja, från solens npgång
til dess nedgang, så bad Napbtali
nied lionom , Napbtali leninade bo-
nom icke och tänkte icke mer på jag-
ten , ty lian var med sin bror.

En dag då de bägge åtföljde at
deras nnge vänner genomlupo Rem-
mons brännande klippor, lät Napbtali
liänföra sig at förfölja et panterdjnf
så at lian skiljde sig, aflägsnade sig
ifrån Elieser, lemnande sine följcsla-
gare långt efter sig och öfverlrädde
snart gränsorna af de kände ställen.
Mer och mer förviilad genora djuret
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SÄNGEN.

som hän hade sarat meri en pii, flög
hän, störtade sig ibland klipporna
och fann icke mer sinä egna spår.
Orolig icke öfvcr sin egen fara, men
öfver siu brors bekymmer, hastar lian
sinasteg, går öfver uttorkade bäckar
och klättrar på bergstopparna ; men
alt hvad hän upptäcker tjenar blolt
at mera förvilla honom. Hans rop
förlora sig i luften, solens brännan-
de ring omger honom med sit Jjus,
lörtär honom med sinä strålar, hans
afraattade ögon se icke omkring ho-
nom annat än naima klippor, lian ser
öfver sit hufvud en ring af eld. In-
tel rör sig i naturen den är dyster,
hördan af dagens stjerna trvcker den.
Timmarna tori ly ia, heltan ökar sig
aftmer. Naphtali fördubblar sinä be-
mödanden och kånner redan plågan
af den grufveliga törst, som ensami
della himmclstrek är tilräckelig at
iörorsaka en snar död.



FÖESTA
Utmattad knn.pt andanda gar hah

stödd emot sin båge, uphöjer sit tyn-
gande hufvud ooh hans ögonhryn san-
ka sig för solens låga. Hans törsfc
blir mer sraårtande , ■ den öfverväidi-
gar, den förtär honom. Hän tar sin
mjöikkruka som lian altid bar hos sig;
detla käril hans endaste hopp , som
ensamtkan skänka honom lifvet. Hän
lägger det til sin mun ,

då hän hör
bakorn sig et otydligt skrik. I ögon-
blicket ser lian en nng Israelitinna
homma, händerna uphöjda, håret ul-
slagit och blandadt med hennes slö-
ia ; hon Springer fram, faller på knä
Och ropar: jag dör, jag dör .. . .vain,
af barmhertighet.... vatn !

o

Hon hade icke talt ut, for än
hrukan var för hennes läppar; hon
drack med begärlighet utan at stiga
lip eller utan at vända sinä blickar
fran drycken som upllfvade henna.
JSaphtali stäende , betraklade hennes
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SANGEN.
anlelsdrag, liennes behag, hennes för-
tjusande ögon som skuggades af tvän=«
ne ebcuholtz ögonbryn , och hennes.
panna, hvitare an alabastern , hvars
glans stack så vai af mot hennes iån-
ga svarta hår, mot hennes kinder
som varmaa hade uplifvat med ea
liflig rodnad.

Naphtali uphör at lida i det hara
betraktar Israelitihnan, hän känner era
lienilig förtjusning blandad med en lif-
lig och söt hänryckning. Denna kän-
siä

, denna nya förtrollrung som ge-
nomtränger, som upfyller hans själ ,
göra at hans tankan domna, hans kraf-
ter förlora ali sin verksamhet. Lyck-
Ug at hafva räddat den sköna okändas
dagar, glömmer lian sig sjelf, sev in-
tet utora lipone, tänker icke mer på
sinä egna plågor; och lik en slagrörd
som en öfverhängande fara tvinffar at
Jopa, förlorar lian vid delta gndom-
liga skäclespel kansion af sinä pingon.



FÖRSTi

Israelitinnan sedän lion uttömt
krukan ända til sisla droppan hcralar
hon andan och betraktar den tm-

ge Hebren med blickar lulla af öin-
het; snart reser hon sig up och så-
ger : O min välgörare ! erfar liuru
mycket jag är dig skyldig. Denna
morgon d:l jag förde min fars får i
bete vid foten af berget, viste sig
med ens en här af väpnade män för
mig •, det var af de grymme Moabi-
terne , jag bad Gud och undslapp
dem; jag hann dessa kivassa klippor,
livarest jag irrat sedän sokeus upgång
litan minsta föda, utan at en enda
droppa vain hade Hfvat minä uttömda
krafter. Det är du som skänkt mig
iifvet. Ack ! kom , kom til min far,
\i skola offra et lamm, vi skola bju-
da hela vår slägt som skall gifva dig
de sota namn som mit hjerta redan
gifver dig; jag skall vägleda dig, kom,
om icke för at ujuta af dia välgär-
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sangen, io
nmg , s.i t oss a imiastone njula af
vår tacksamhet.

Hon lalai 1 ocli Napliiali som be~
traktar och afhör henne , känner sig
förlärd af clen förfärligasle törst, lian
hoppas, lian vill svara ; hans mun
blir öppen , bans tunga häflar sig
yid gomen. I elettä ögonblick loss-
nar Israelilinnans liune slöja som llad-
drande i oorclning om hennes huf-
vucl ocli faller för hennes fötter;
Naphtali böjer sig ned för at uplaga
denlian fattar den raed en skälf-
yande hand men ban stapplar, faller
omkull ocli blir utsträekt på jorden
litan röst ocli ulan rörelse.

Slagen af förundran och förskräe-
kelse betraktar Israclitinnan honom ;

hon finner at hän dör af sanima or-
sak som njss var närä at vålla ben-
nes död ocli at endast hon förorsa-
Ual haus död Ilon upger et



FÖRSTA

anskri af smärta ocli då hon ej laa
finna någon hjelp annorstädes än i sin
fars hus , så far lion af med liindens
snabbhet, fljger ocli slörtar emellan
klipporna.

Under tiden lopp den orolige
Elieser hela nejden oinkring: hans
följeslagare spridde enligt hans an-
ordning besågo alla bergshålor. E-
lieser på spetsen af klipporna följde
med ögat så långe hän kunde ocli
afbröt med en sorgscn slämma de
böner som hän npsände lii Herren
for at ständigt ropa Naphtali, min
hara Naphlali! . . . . Hvarefter lian
Ijddes , utom sig , orolig, händerna
uphöjda, önskande at den alsmäkti-
ge måtte höra hans böner; men ber-
gens genljud svarade endast Naphta-
li ! min kara Naphtali! ... ooh hans
liufvud föll på hans bröst och tårar
flöto uliör haus kinder.
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SANGEN.
Ändteligen vid solens ncdgång,

Iliijra ögonblick elter den uii<ja Isra-no u
elitinnans borlgång, anlände F.licser
til folen af den klippa hvar IS .iph ta-
li lag utsträckt på jorden beröfvad
ali sansning moi hållande anna i sin
hand den slöja lian kade lagit- Tid
denna sjn sönderrifver Elieser sinä
kläder, kastan sig på sin brors kropp,
omlamnar honom , trycker honom
gråtande til til bröst och höljer
honom med sinä kyssar. Hari mär-
ker at lian icke är sarad, lian kallan
sine följcslagare, häller 1 cl och sam-
nn käril den obetydliga mjölk som
Slerstod för hvar och en och gjuter
sakteligen denna välgörande vätska
på den olyckligc Naphtalis bleka, af-
fallna läppar. Naphtali opnar sinä
slocknande ögon som söka Israelitin-
nan. Utmattad genora denna kraft-
yttring tilsluter hän dem genast och
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JOUSTA
lians hand tryekev, oakladt hans svag-
het , slöjan som lian liåller, sakta e-
mot hans hjerta. Elieser och hans
yänner. hikiä en bar af sine hander,
Ijfta honom up med varsarahet och
vägviste af en herde från dessa hcrg,
taga dc vägen til Silo.

Ach lumi djup var icke Sadocs
smärta då lian såg sin son döende !

fåfangt söker den ömme Elieser, döl-
jande sin egen smärta, at trösta sin
far och at vara ansvarig för sin hrors
iif; gubben orolig, dysler, lyfter tyst
sinä händer emot himmmelen och vä-
gar icke beklaga sig öfver en olyeka
som vorc utöfver hans krafter.

Sedän man på Naphtali användt
ali hjelp som man kunnat uptänka
och hau lagd på en hädd af mjnka
skinn samt uplifvad genom några drop-
par utsökt vin från En Gedi, koin
den unge Hebren sig före; hans ö«
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SANfiEN.
gon igenkandc hans far och kaiis ar-
ftiar ulsträckte sig för at omfamna
Elieser; Elieser på knä invid sangon,
höll med dcn ena handen sin brors
lutade bufvud , under det ban med
dcn andra räckte lionom drycken;
Sadoc betraktade honom och gret \

och alt folkel i Silo samlade utanför
kuset uttryekte genom jämmerrop
sin oro ocli kärlek för Naphtali.

Dagcn efter denna olyckliga dag
var den sjette i månaden Sivan den
femtionde efter påsk ; det var dcn
femtioude efter utvandringen från E-
gypten, på hvilken den Evige sjelf
värdigades å Sinai berg gifva lagar åt
det folk lian valt sig; man kelgade
minnet däraf, Ofverstc prästen bi-
trädd af levilerne, framräckte å Ja-
cobs barns vägnar tvänne bröd, ba-
kade af nytt mjöl, skördens första
gröda; lian offrade på brännoffrets
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FÖRSTA

altare tvänne unga tjiirar, en vadin1
,

sju lamm illan lyte, såsom fredsoffer
och hauen af den obandiga geton så«
som försonings offer för et ai 110r iilet
undergifvet folks förvillelser; efter del-
ta erkänsamhets offer , förcnade sig
slägterna för at öfverlemna sig lii en
gemensam gladje; i)varjo Israelit öp-
nade sit hus för sine brödor af ele
andra stammarna; alla Jacobs barn
voro endast syssclsatta under denna
bögtidsdag at ännu faslare knjta det
ljuiva brodra bandet.

„
Sadoc sedän ban npfyllt sit em-

betes heliga kali, koin lian för at
innesluta sig lios sin son ; den froni-
ine Elieser bade icke lenmat Na-
pbtali, icke en gang för at öfvervara
offret. Imedlerlid då nallen inföll
ocb den välgörande sonnien bade til-
&lutit dess ögon öfver hvilken hän va-
kade, gick Elieser til labernaklet.
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|3äf, med pannan i stoftct, sträc-
kande sinä händer ända til Janten
af det täckelse som öfverhöljde det
hcligaste, lag Elieser läng tid ty lian
bad för sin bror.

Morgonvodnadcn synles redan,
guld ljusstakans sju lampor kasta de
endast et matt sken, då Elieser steg
op för at återvända til Naplitali.
Som lian' gick ut ifrån andra förgår-
den blef lian med ens anbållen af en
ting Israelitinna, som hari sinä hän-
der tvänne dnfvor och ledde et hvitt
lamm, bennes ansikte utviste oro
Ocli sorg, en hlygsam rodnad be-
täckte bennes panna, pä hvilken
blygsämheten och fromheten blandade
sig med behagen. Hon närmar sig
med nedslagua ögon Elieser som be-
nndrar henne och talar til honom
följande ord :

Tilgif, Herrans Levit, tilgif at
en okänd nppehåller dig et ögon-
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biick; men elin ra främin anele i SiSö
är in" äadock ickc nagon vantroeen.•> D O

Jag bor i Benjamin i bjn Luza *) •
min far Abdias tilber Jacobs Gud.
Jag komnter för at offra den Evige
delta latnm och dessa dufyor, den
enda rikedom en simpel berdedotter
kan asiat!koin ma. Yärdigas du A«
rons son offra dem for mig på alta-
ret och bpnfulla bos den Ilogste om
den nåd sora jag Jiegär af bonom.

Ilon teg. Elieser betraktade ben-
ne ulan at kumia svara , bans lijer-
ta var allför mye ket rördt af uttryc«

*) Lnza i Epliraim är belägit emellan
Hemmon och Samaria , ellen ifrån Si-
lo norf om Rana iloden Luza i Benja-
min emellan Samir och Silo Lus ellar
Bethel i Benjamin , ligger så at icke
alt för stor omväg hehöfts för at pas-
sera Erluaijm berg til Silo ; mon tro-
ligen yar det , det näälföregaende.

Öfvcrs,
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SANGEN,
ket af denna röst; opörlig af förun-
dran, träffad af en pii som hränneu
lmns sinnen, älskar. lian at linna sig
sårad; hän erfar en okänd förvirring
som oroar, som behagar bonom,
hän fömtser , lian Uder plågor oclt
finner dcm ro da n behagliga.

Slnteligen säger lian i det hän
räcker den blygsamma Bachel en
shälfvande hand : Abdias dotter kom
för at sjelf öfvervara offret, din när*
varo skall göra det rcnare. .lag skall
slakta dina offerdjur, jag skall sjelf
offra dina håfvor; rnen på det at
minä hrinnande önskningar må kun-

O

na förena sig med dina, så svara raig
upriktigt, hvad hegär du af Herren?

Piachel rodnade på nytts hon
såg ånyo på jorden; Son af Levi,
svarade hon; hvarken hör eller vill
jag dölja den rena kansia som lifvap

S

57



fÖRSTÅ

mig. Jag kommer för at Bedja clert

AlrabÖgste för den clödlige soin jag
är skyldig lifvet. Jag kan icke lijel-
pa honom och bans dagar aro, i fa-
ra. Måtte den Alsmäktige vända på
mig alla de plågor som Iran lider i
delta ögonblick; se dar min bön,
min önskan och föremålet för mit
offer. Tacksamheten som är en gåf-
\a af himmelen kan öppet yttra sig
pä et hcligt ställe.

I det bon uttalar dessa ord tii-
ra några tärar på bredden af den
Intagande Eacbels ögonbryn; Elieser
märker at ban tåi’as ; ban återvän-
der til hclgedomen, tvär sinä bän-
der och lötter i det Stora koppar-
karet • upländer elelen på bränne-
offrets altare, leviterna komma och
«rbjuda. sig at bjelpa honom med
iilredelserna •, Elieser afslår det;
lian fruktar at dela denna tjenst.
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SANOEN.
Medan Rachel på knä i tabemak-
lets förgård ,

ha lian de högra handein
sträckt öfver lammcts hufvud och
framräckande med den vänstra, duf-
vorna; afbidar offrets ögpnblick.

Snart tändes den heliga elden
och upblgar för Herran ; Elieser fat-
tar offerdjuren ; deras blod är gjutit
på altaret mot den nordliga sidan.
Offerprästen fogar därtil et Epha rent
mjöl som lian begjuter med ny olja;
della omgifves af den upstigande lå-
gan. Ucn unga Rachel, knaböjd ,

anropar med lag röst liimmclens Iler-
re. Elieser med en högre stämma
anhåller at hän måtte bönhöra den
fromma Benjaniilinnan, at bevara
dens dagar för livilken hon så lifligen
deltog ; hän tviflar icke efter det hän
hade hört at det ju måtte vara för
hennes far som hon hyste så myckea
oro: denna tauke som kom at blaa«
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FÖRSXA
da sig med åtankan på lians Lrois
fara, gjorde hans bön mera rörande,
och den likhct hän fann emeilan sit
och Rachels hjerta ökade ora raöjligt
var, den kärlek til henne, hvaraf
lian fann sig tärd.

Knapt är offret fulländadt för
än Elieser npstar strålande af gladje.
Tl an ilar til henne, hän utropar: Se
här hvad Herren säger; vand hem
til elit hus föremålet för din oro liar
atervunnit sin hälsa •, heinbär tack-
sägelse til dina fäders Gud och glöm
icke den levit som tackar dig därfö-
re at du valde bonom til offerpräst.

Rachel knäböjer och ber snart
upstår hon och aftorkar de tårar
som betäeka hennes kinder; bonskän-
ker Elieser et erkänslans ögonkast
och försvinner.

Sadocs son vagade icke qvarhål-
la henne , suckande följer hän hen-
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fte med ögonen; men hogkomsten
pä hans bror skiugrar tiessä öin ma
tankar. Hän skyndar at återvända
til denne så älskade bror. Hän fin™
ner hans rum prydt med blomster-
krausär: Naphtali är utan fara,
Naphtali tilfrisknad, fråga r med hög
röst efter sin bror och närmar sig
oaktadt sin matthet til tröskeln,
lian trycker i sinä arraar Elieser,
livilken förvåningen och glädjen na-
stan beröfvar förmiftets bruk.

Slut pl Panta Sängen.
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e.eeeee€Keeeeteeeeee»eeeeeeteeetet

AMD E. A SkNG E N,

Tjnedlerf¥3 öfv-erlemnar sig Israel lit
Mjgtidens nöjen ; -gubbar, män , mö-
drar klädde i deras bästa kläder, sial-
la ulan för sinä dörrar Lord serve-
rade med de smaklföaslc rätter. De

O
_

unga flickorna i deras linne kläder,
prydda med livita rosor genonutäga
byn dansande efter zittror och cym-
balers ljud. Vännner, slågtingar för-
sanjla sig; stammarna blanda sig och
sammansmälta. De älste, prästerne,
äkerbrukarene , st.ädei nes ocb lands-
bygdens innebyggare ufgöra blott en
enda famille.

Adlcsamman bållande hvarännan
i handen låta hifien genljuda af Ja«
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SÄNGEN.
eöbsnamn; allesamman uprepaidet
de omfatnna hvaraaman at de aro
ha m af samma far, at de blifvjt del-
aktige af samma välgärningar och at
de åtlyda samma lag. Delta oräkne-
liga folk af bröder tyckes blott hafva
en enda själ, för at lira denna lyck-
salighetens och vänskapens glada fest.

Sadac var midt ibland dem åt-
följd af sine tvänne söner. Ofveralt
livar hän gick var en trängsel , öf-
veralt liöjde folket händerna emot
himmelen vid hans asyn och upsän-
de önskningar til Herren för öfvcr-
ste präslen och hans anhörige ; hvar
och en ville se den älskvärda och
kara Naphtali som den Alsmägtige
hade bevarat, hvar och en lyckön-
skade hans far och blandade glädjens
gråt med de tacksamhets tårar sora
fuktade gubbens ögon.

Naphtali blek ocb matt stödd
emot Elieser, framskred långsamt vid
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AKDRA.
öfverste prästens sida Elieser Le-
traktade honom utan uppeliör ooh
Jians blickar hvamtur glädjen strniade
utviste dock oro; Naplitali småiog
for at lugna honom , men hans smil
ehuru fullt af vänlighet , var dock
hlandadt med bedröfvelse. Hvarde-
ra hade en hemlighet som dess Lror
ännu icke kände •, deras ömma vän-
skap förebrådde dem det som en för-
brjtelse. Bägge ledo därvid, bägge
tryekte hvarandras händer, likasom
de i förband bade bedt om liidit.

O

Så snart de voro återkomna i
sm fars hus, skiljde de sig från sinä
Tanner och gingo utan at meddela
hvarannan sit upsät, ulan at med et
enda tecken öfverenskomma därom,
genom olika vägar til gränsen af det
fält som närde dem. Där på bräd-
den af en bäck det gamla råmärket
för deras arfslott, under skuggan af

atort fikonträd som var planteradt
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SANGEN,

af Cananeeme, var en gtasbänk ,

hväri de bagge bröderne alla aflna-r
gingo ,

för at granska den heliga la-
gen, at vederqvicka sig cfler sinä
landliiga arbeten och at tala om de-
ras inhördes vänskap \ aldrig voro
de annorlunda ditkomna an i sällskap
med hvarannan, rncn detina enda dag
möttes de där. Jag väntade dig, sa-
de bägge ,

då de tillika anlände, dc
omfamnade hvarannan inneriigen, be-
trakladc hvarannan och omfamnade
hvarannan å nyo. Sittandc hredevid
hvarannan heredde sig Naphtali at

tala •, Elicser förekom honom.

Ack min vän! sade hän, da kä-
raste halit af mig sjelf , hvilken fara
har helat oss! hvilken. tacksägelse a-

ro vi icke skyldige den Gud som he-
Varat_d.it lif ! fåfängt knäböjd den sisl-
förflutna natten inför den heliga ar-
ken, had jag den Evige at skona var
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nngdom, at annu lata oss blifva na-
gon ticl p'å jorden för at älska hvar-
annan mbördes; jag hade intet bopp
xnera , inlet tel,n ifrån den Alsmäk-
tige besvaradc minä önskningar ; jag
utropade, det arförbi! Herren iskän-
ker mig i dag sin vredes bägare,; lian
bar betäckt sit aulete med en sky,
för at minä böner icke må nå ho-
nom ; lian v 111 beröfva mig min bror

ocli jag .återvändc til dig, icke
för at begråta dig Naplitali, men för
at fullanda min död mcd di;?.O

Hvad aro vi ändock niin van och
burn stor är icke kraften af en kansia
anda lila i dag okand för vara sjalar?
Afven i sjelfva förtviflan; midt under
den gryrnma bedröfvelsen, hvarun-
der man icke känner annat af sin til-
varelse , än den tyngd soni nedtrycker
lienne ; såg jag, fann jag den unga Ra-
chel, dotter til herdcn Abdjas vid an-
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clra förgården. Mit hjerta ilög emot
henne som det laita halrastrå fåster ais
■vid den djrbara ambran. Ack min
bror ! om du bade seit lienne , på
bnä, bållande sinä tvänne dufvor i
handeina , uphoja sinä tärfulla ögon
emot bimmelen !

..
. Hennes bedröf-

vclse förskönade lienne
,

hennes sorg
bkade hennes bebag. Hon bad för
sin far , som bor i Benjamin i bjn
Luza, hon anropade den Högste at
bevara hennes uphofsmans dagar; ben-
nes fromhet, hennes inlagande dygd,
målade sig på hennes blygsamma an-
sigfe; de blandade en helig aktning
med den kärlek hvarmed hennes ö-
gon berusade. Jag vill säga dig min
endavän, jag bar behof af at keisari-
na dig det; at då jag belraktade den
sköna Rachel, uphörde jag at tanka
pa dig , det är det enda ögonblicket
i min Ufstick Ack! tilgif min kara
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AVDIU
Naphtali! Viiniä ieke »a långe at kor-
jata mig, lils du känner denaa lidel-

r> 7

se, hvars fötsla och hastiga intryck
kan vålla, at man för et ögonblick
glömmcr sin hror.
b

Vid dessa ord skyndar Elieser
at döija sit ansigte i Naplitalis bäg-
ge händer livilken betraktar honom
O

och gråter. S tiliä dig, säger ban
,

jag bar behof af samma tilgift, jag
kom för at ankalla hos dig derora.n
Ja, min bror, jag älskar likasom du,
likasom du brännes jag af en förtä-
rande eld; nut hjerta som knaptvar
tilräckeligt för känslan af vår vän-
skap , som för at dana en Önskan,
som för at linna en saknad, kade
behof af at veta förut, hvad som fat-
tades dig: kvad du önskade ; detta
hjerta är emot min vilja hänfördt a£
en väldsam, af en käftig anstöt-, d»t
gkakas, oprörs oeh oroas för m an-
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naii an Elieser. Det åträr, det for-
drar, det söker, en lycka hvaruli
du icke är alt. Jag känner icke den-
na lycka , jag känner icke mer mig
sjelf. Jag känner mit hjerta tryckt
som sienen i en slunga sora en kraf-
tig arm omslungar. Endast ulan np-
pehör sysselsat med den som följer
mig öfveralt, är min enda önskan

,

min enda tanke, at se henne, at ta-
la med henne och böra henne. Den
tid som förflyter ulan henne hör ic-
ke imra lii mit lif. Hela verlden
inskränker sig för mig lii den punkt
hvarest jag träffade henne. Vid dia
sida söker jag h.enne, önskar jag, vän-
tar jag henne

, jag är hos dig, jag
suckar, jag orafämnar dig och jag äc
icke lycklig! O minhror! förlät i diaJ O

tour, eller snarare min hror lugnom
oss. Vara själar aro altid desamma;
vår vänskaps heliga «Id har i©ke för-
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ANDIU
svagats : den uplifvar, den undcrbål-
ler oss ; det är den som gör at vi
lefva ■, mea en annan biga tär oss
och förorsakar oss döden.

J )ärpå förtäljer Naphtali lionom
hnruledes hän på Remmons klippor
bkde räddat Israelilinnan, huru lian
■vid hennes■första anblick, hade känt
den brännande kärlek som skall be-
stämma bans framlida öde. Hän til-
läggcr at hän icke visste annat om
benne , än at ban såg hennes mild-
bet ocli hennes skönbet, ban var i
ovetenbet til och med öm hennes
namn ; och i del ban updrager ifrån
sin barm den slöja som den sköna
okända bitit fällä

, viser ban denna
slöja för sin bror; låter bonom vid-
röra den, utan at lemua den ; ut-
vecklar den, böljer den med sinä
kyssar, vecklar deu tilsammans med
en darcande hand och Jägger deu å«
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SÄ NG EN.
ter til sit hjerta. Mcn förebrår sig
genast at hän sysselsatt sig så länge
nied sig sjclf; Elieser säger lian, för
mig är det et sakert medel at firma
mig mindre olycklig i det jag söker
at befordra din sällliet , soi i skall
iyckas oss lått; du vet at den nnga
Rachel bor bos sin far Ahdias i byn
Luza; menarduaten bebreisk herde
icke vill lacka Gud, när hän ger sin
dotter åt öfverstc präslens son? Ka n
du tvifla at Rachel icke känner sit
lijerla siä af glädje ocb stolthet, da
bon erfar at hon är bestämd för den
Unge Elieser, redan så känd , så be-
-I'öpul för sin dygd , för sin frombet,
för så många älskvärda egenskaper,
som gör at du älskas af hela Israel,
nastan lika så mycket sora du älskas
af din bror ? Lugna dig, min Elie-
ser , Rachel skall blifva din hustru ;

ännu i denna dag, skall jag tala
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ANDtU
diirora med vår ärevördige fat'. lian
skall i niorgon skidiä mig lii Laza ;

jag går at träffa Abdias oeh skall for
dig erhålla hans dotter, jag skall sjelf
kemia henne lii dig -

, ooh din lycka
skall gii.a mig tålamod at afbida och
siiliä min.

Elieser kastar sig i hans armar,
ban samtvcker at stå hös konom i
förbindelse för Bach el;, men Rachel
är au itke mera nog för hans lycka;
lian vill anna firma den sköna oliän-
da. Hän länker därpå, hän talar
därom ntan upp eliöt-; medan Na-
phtali icke sysselsätter sig med an-
nat iin Abdias dotter. Biigge albry-
ta hvarannan för at allit! glömma
sig sjelf ; hvardera tyekes , efter de-
ras förtroende, hafva ombytt före-
målet för deras kärlek.

Kallade af Sadoc återvända de
tii gubben. Kaphtali skyndar sig at
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sangen.

tifläcka Ei? honom sin brors
hans kärlek. Hvad ! mia son , sva*

rade öfverste prästen, i det lian räck-
te Eiicser handen; du bar icke sjeif
tagat säga mig den önskan som dit
Jijerta hyser ? känrier du icke, at den.
lycka soin ni båda laten mig ajata ,

icke kan tilväxä annorlunda ,
än at

jag ser er lycka tilväxa ? Koin til
init bröst, försagde Eiicser; kom för
at lyckönska din far til den glädjö
lian flriner nti at bekräfta dit vai.

Elieser vill falla til hans fötter,
Sadoc trycker honom til sit bröst
och yändande sig til Naphtali sägep
lian, gör dig redo min son, at i mor-
gon fara til Lnza. l\id på det sediga
djur som nyttjäs til v:irt landtmanna»
arbete; tag med dig tvänne mått ny-
sädes korn mjöl, rassin, dadlar ocli
vilda fikon; dessa ringa gåjvor förä-
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ANDRA
rar du den unga Rachels far i det,
du i mit namu ber liouom lemua siu
dotter åt min son. Jaa; skall för hcn-
ne lemua di" de örhängcn och tvän-Ö o
ne gullringar som tilhörde er xnor.

Hau taite : Faphtali gjorde sig
Tedo. Följande dagen cfter solens
upgång begaf sig Naphlali på resan.

Det var blott en dags i’esa. Fo-
to solens ncdgång ankommcr Napii ta-
li til Luza. Hän fragar efter lier-
den Abdias hus, man visat bonom
det. Hau klappar på porien , on
gubbe visar sig för bonom. Hvad
■vill du ? frågade gubben , är du en
af vara bröder. Eho du än är, sä
gör min hydda den hedern och hvi-
-3a där denna natt, Naphtali bngade
sig för Abdias. Låfvad väre Herren
svarade hän; det är lian som förtmig
til Luza

,
för at tilbjuda dig på Sa-

docs den lefvande Gudens prästs yäg-
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sangen, 9
nai', tiessä föräringar, hafvor af elän
jorcl som den Evige skänkt oss. Min
far Sadoc ber dig at du skulle bevil-
ja min bror Elieser dia dotter Ra-
cliel ; Elieser hvars namn utan tvif-
vel är kömmit lii cr ocli som Israel
anser såsom Arons och Sadocs vät>
dige efterlrädare.

Tager du icke miste min son,
svarade gubben med et gladt smålö-
je ;är det til herden Abdias, den
minst käude, den minst rike af Je-
minis barn, som Hebreernes öfverste
präst skiekar för at auhålla om hans
dotter ? Ja ,

det är til dig, sade
Naphtali; liärstammande alla från
samma far, är det icke någon skil-
nad cmellan vara stammar, vara släg-
ter eller eniellan oss, än den akt-
ning som tilkommer dygden. Levi
söner halla rökelsekaret j mea dc 6

75



«ro cleras bvöder som bedja; de ralt-*
färdigaste äro de första.

I stället för at svara, fattär Ab-
dias Naphtalis hand , och tryckande
den emellan sinä, svär hali i den AU
drahögstes nänni, at hans dotter, i~
fran samrna stund var El iesers lm-
stru. Hon är på betesmarken, tiU
lade lian ; hon har ännu icke åter-
Cört böskapshjorden ; men solen som
redån döljer sig hakoni herget Sein,
tilkännagifver hennes snara ankomst.
Stig in min son under mit landtliga
lak ; jag skal gcå för at utse det kiel
som jag skall slagta för dig.

Hän beledsagar genast Naphtali
i sin fredliffa honing och lemnar ho-o n
noin några ögonblick.

Eliesers hror blefven ensam i
stngan fann et nöje , et ömt delta-
gande, eu ofrivillig men behaglig för-
tjusning ; hvaröfver hän sjelf är för-
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SANGEN 1,
unclrad ; alt behagar lionom i denna
onkia boning; alt fängslar och inta-
ger lians Hiekat’, lian betraktar des-
sa lerkrukor ställda i ordning för at
emottaga mjölken, dessa opsatta kor-
gar af säf ,

dessa herdastafvar , den-
na krans af vissiiadc blomster , som
lion bade burit dcn sista högtiden.
Alla föremid som lian ser, tala til
Naphtalis bjerla, och förvirra hans
sinnen, inen lian vill blott tanka pa
sinbror, lian tilräknar vänskapen den
bemliga rörelsen som förvirrar hans
sinnen.

Snart låter ljudet af en ifrån be-
tet återtågande boskapshjord höra sig
närä huset. Naphtali darrar , vågar
icke gå ut och frågar sig sjelf om or-
saken til sin fruktan. Hän söker, lian
kallar Abdias : gubben kommer le-
dande sm dotter. Naphtali ser hen-
ne Alsmäklige Gud ! det är
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■7# ANDRA
lion, det är Israelitiunan som lian
liar räddat, det är den sköna okäu-
da, hvars Mld allid föl jer lionom
och icke mera öfverger hans lägan-
de hjerta.

Orörlig soin vandraren hvilken
blifvit öfvcrraskad af slorinen i ök-
nen, aterhåller lian det skri soin är
närä at undslippa honom , och för-
blir med utsträckta händer. Rachel
nalkades tystmed ögonen sänkte emot
jorden. Min dotter, sade Ahdias lii
henne , se denna är den skönaste ai
dina dagar; den dygdigc Elieser, öf-
verste prästens son och arfvinge, he-
gär dig til hustru; hans hror som du
ser här har erhållit miu ed; gif ho-
nom dit löfte

, såsora hän har mit
och tacka den Evige , som värdigas
behedra din ungdom och mit hvita
hår genom en sadan förbindelse. Vid
dessa ord lyfter Rachel hufvudet och



SANGEN.
kastar en skygg Mick på sin brud-
gutns bror Hon igenkänner ho»
nom Hon upger et skri , hen-
ncs hufvnd ncdfaller genast, blekhefc
betäcker henncs ansigte, liennes knän
darra och svigta, hon I'aller och blir
liggande i sin fars armar, utan färg
ocb utan rörelse.

Naphtali söker at Isistä lienne
Abdias kallar henne tii iifvet. Ra-
ehei återfår snart sin sansning, be-
mödar sig at lugna sin far och sökee
tiiläirga törsten hela skulden lii det

öÖ

onda lion lider', hon ber Napilla-
li at lian skulle brinea något som

D o
kunde förfriska henne. Naphtali som
förslår henne ganska vai, fyiler eit

trädskal med reut valu och med ned-
böjdt hufvnd och knapt dragande
andan, räcker hän henne skålen med
en darrande hand; Rachel vidrör
den knapt med sinä läppar och skjn-?
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ÄNDBA
dar sig at återlcmna den • vanjanne
sig sedän til gubben, säger lion med
matt stämma : Min far du liar gif-
vit mig lii Sadocs son, jag skall tyst
åtlyda; xnit bjerta skall vara redo
at åtfölja min hand , därest Eliesers
hror vill med sin mun bckrafta , at
det är för at kalla mig syster, som
lian är lutkommen.

Hon beledsagade dessa ord, ställ-
de til Napbtali, med et ögonkast up-
fylldt af kärlek ocb ändock blandadt
med vrede. Ack! burn detta för-
skräckeliga ögonkast iuträngde i den
nnge Hebrens själ! burn mycket lian
led i detta ögonblick ! Men vänska-
pen understödde dygden; Elieser,
Elieser frånvarande, segrade öfver
Hacbel närvarande. Ja, sade hän
med en rörd lon ; ja,minbror brin-
ner för dig' bans lyeka, hans framtid
beror af at erhålla dig. Jag bar ön-
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sINCEtf.
filf.it, jag liar cfterslräfvat det värf
at för dig framföra hans önskan ; på
fenä återliemtar jag min lifliga, min
enlrägna laon.

Dessa ord uttalar hän hasligt,
af fr-riktan at iek e kumia fullfölja dem
och faller lii Rachels fötlcr, väit-
ti amle sinä blickar ifrån henne; hans
själ är därigenom mindre uprörd.

Nöjd at hafva fullgjort sin plikt
ooh förhlifvit sin hror trogen, tjeker
hah sig icke mera kanna sinä plågor:
och i det lugn ,

livari hän är försalt
genom uttömmandet af sinä krafter,
väntar hän Rachels svar.

Benjamitinnan afhör honom, rod-
nar och hieknar ömsom. Hon aflägs»
nar sig från Naphtali, ger honom
tekn at sliga op ; oeh, närmande sig
sin far, som förvånas öfver den lån-
ga tystnaden; säger hon: jag är nöjd
at antaga Elieser som min make. Jag
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ANDRA
anhåller endast hos dig om den fri*
hetcn ai Helga resten af dagen för at
taga afsked af niinä leksystrar; jag
älskar dem, jag älskar delta sialle
livarest Rachel liar erliållit lifvet,
livar Rachel 1 Lång tid värit lycklig.
Jag skall i morgon lemua dem ; Elic-
sers sändebud lilgifver utan tvifvel
minä tårar.

Ilon går som hon säger det och
skjudar bort med hastiga steg.

Hennes far sökcr at ursäkta hen-
no för den hedröfvade Naphtali. Ack!
den olyckfige behöfde sjelf clölja si-
nä tårar. Hän svarar endast taian*
de om sin bror, om den aktning,
dcnomsorg, dexx kärlck hvarföre Ra-
chel skall biifva föremålet. Hän sys-
selsäller, hän afhåller och förhindrar
Abdias ifrån at märkä dexx oro soin

txpfyller hans själ.
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SÅ NGRJf.
Niitten hade ntbredt sin slöja då

Rachel återhoni til dein ; munterhet
lysle från hennes anlete. Hon hai*
Jade Naphlali sin hror. Upmärksam
at emot honom iipfjlla alla gaslfrihe-
Icns plihlcr , häddar hou de

_ lamm-
skinn , livarpå lian shall hviha öfver
n.itlen , tillagar nftonvarden , prvder
bordet med hlomster, sätler sig bre-
devid den unge Hcbren och bjuder
honom ryggen af Kidet. Ahdiiis små-
ler nöjd lii sin dotter som ensam np-
lifvar rnaltidcn. Naphtali vågar knapt
betrahta lienne och Rachel ulan at
förvirra honom genom frågor ellet’
nödgandc, afbryler och slutar afton-
varden och gär för at öfverlemna sig
til sömnen.

Följande dagen var hon vid da-
gens anfcomst färdig at begifva »ig til
vags •, hennes far ville följa dem och
Naphtali tackar himmelen för detta
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ANDKA
Leslut. Rachel smyckad mccl tte gyl-
lene prydnader sora Sadoc hade sändt
henne; steg på det sediga djuret
hvars hetsel INaphtali liöll i sinä hän-
der. Abdias, vid sidan af dem, följ-
de dem på deras väg.

Waphtali gick med nedböjdt huf-
vnd, ulan at våga et ögonkast emot
den lian beledsegadc. Rachel betrak-
tade honom i tysthet; sade för sig
sjelf och beraödade sig at tro, at
iNaphtali aldrig hade älskat herme;
at då hän räddade henne, skedde
det blott af medlidsamhet; och at
lian hade eftersträfvat det barbariska
värf at begåra henne för en annan;
och at den dyslra inelancoli som hon
märkte på hans anslgte ej var annat
än stänipeln på hans earacter. Se-
dän hon hade sagt dessa ord

,
fann

lion en hemlig förtrytelse som hon
ansåg för hai; hcunes hjerta lyckÖH-*
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SANGEN.
sktulC sig däröfver och lion npmana-
de sig, lion lofväde at liata annit
mera denne så litet älskvärde nimi-

nen ; mcn lion liegagnade sig likväl
af den unge Hehrens ställhing för at
lie Irak ta lionom utan ilppeliör; lion
vände knapt ögoncil ifrån lionom
och förehrådde sig at kafva yänclt
dem emot lionom.

Ahdias som kände för lång fid
sedän den kortaste vägen som ledde
lii Silo, tog en hei annan än den
hvilken Naphtali dagen fdrut hade
kömmit til Luza. Ile genomtågade
en lång slätt, som endast var heväxt
med nägra palmträd; de närmade
sig Ephraims herg och lommo om-
kring klockan tre til foten af Rem-
mons klippor. Naphtali som följer
Ahdias utan at märkä de slällen hvar
lian tågade , stiger efter honom ge-
nom en smal och krokig gångstig he-
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vaxt mcd to me. Vägens besvärlig-
Jle t ,

den onphörliga upmärksainhe-
ten ai förekomraa livarje fara för Ra-
chel , aflägsnade för någöu tid haus
sorgcliga belraktelser. Efler en lång
och svår färd kom lian bolächt af
svctt lii spetsen af dessa öde klippor.
Där kastande sinä ögön framåt, igen-
känner Naphtali stallet hvarest Rachel
anlitade lionom ora hjelp. Hän sian-
nar, hela hans kropp darrar och pe-
lloin en ofrivillig rörelse hvälfya sig
hans ögon emot Rachel. Rachel vän-
tade delta ögonkast, raeu hon kun-
de icke ulhärdå det. Hennes huf-
vud sönk emot hennes hröst och hen-
nes bägge händer dolde hennes tå-
rar. Naphlali känner sinä knän svig-
ta, hän stöder sig emot et hlock af
klippan och gubhen skyndar honom
til hjelp : låt oss hvila min son , sä-
ger hän, vi äxo p,i halfva vägen, låt
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SANGEN.
oss sätfa oss på en stuiul. Soin Ab-
dias liade sagt dessa ord räclser lian
sin doUcr handen, lyftei: benue ner,
ledsagar lienne til A'apii tali

, place-
rar dem bredevid hvarannan och sät-
ter sig sjelf hos dem. Efter en iång
bedröflig tystnad frågar Abdias soin
ville bryta den, Sadocs son, på b vii-
kon lid , vid bvilket tilfälle , Elieser
bade «ett Rachel. Napbtali berät-
tade honom da, buruledes lion var
kommen li! tabernaklet, burn bans
bror bade offrat de tvänne duCvorna
oeb lammet sora Rachel bade bem-
burit Herren , för sin fars tilfrisk-
nande. För mig ntopade Abdias , i
del lian vände sig til sin dotler. Ack
bvad för en onödig oro bar vallat
dit bekymmer för minä dagar? de
bafva icke värit hotade; bvarföre dol-
la din resa för mig P bvarföre bar
dia barnsliga kärlek icke underrät-
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AftMA
tat elin far öm de böner hvarä före*
mäl lian värit? Man bedrager dig
svarade Rachel bonom• delta offer
var ieke för' dig. Dagcn före sarnmä
dag, förföljd af Möabilerna ; irfande
tbland dessa förfärliga kllppor; und»
gick jag döden genöm en ung jäga-
res hjelp ,

sora jag lemnade döende
sedän lian bistått mig. .Tag återkont
snart för at söka hoitoni racn fann
bonom ickc orolig öfver hans öde

,

frnklande at hän fallit r vara fien»
ders händer, for jag dagen därpå ,

vid naltens annalkande } och inställ-
de mig i Herrans hus f för at hein*
Lära minä ringa gåfvor och at lios
bonom anbålla at lian måltc bevara
den ädelmodige mamien , soin jag var
skyldig lifvet. Elieser bad för min
far , jag bad för min välgörare.

Rachel rodn.lde vid dessa ord[
och Naphlaii utom sig utropade;
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S-tNGfitf,
Äcll liirrtniel! hvad säger dii , hvad. ;

det var för den lycklige dödlige?.
..

ja svarade Rachel, x det lion hetrak*
tade hoiiom, det vaf för min befrla-
re; jag trodde haus dagar voro i fa-
ra, jag trodde .... jag tog felt; jag
har sedän fatt veta at hän lefver och
är lycklig ; jag har fått veta at haa
glömt sin fara likasom sin välgärning»

Naphtali steg hastigt op vid des-
sa sista ord •, miti far, sade hän ti!
guhhen, låt oss fortsätta var väg j
min bror väntar oss.

Siat pl Jbiäis S|ag««i
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TRETME

IKEDIE SAH G E fr.

Solen hade vedan sänkt sig uti det
Stora hafvet, boskapshjordarna vedan
forsamlade nedstego bärgen med lång-
sartimas teg, då Abdias, bans dolter
Och Naphtali i det de närmade sig
Silo, varseblefvo det violetta täit som
skylde tabernaklet. Yid denna syn
stadnade de, knaböjde för detta he-
liga ställe: och fortsalte deras vä"r) Ö

cfteren kort bön och ankommo snart
lii porien.

Där vantade Sadoc och Eliescr
atföljde af vänner och fränder dcm
for flere timmar sedän. Där kom«
mer en utvald skara af unga flickor
med långa kläder med lilje blomstcr
i händerua Rachel lii m®tes j de om«
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SANGEN.
gtfva, de kröna henne med blon&ter
ocli heledsaga benne sorn i triumf til
pfverste prästen som antågade. Ra-
chel kastar sig på knä, Sadoc uplyf-
ter henne, omfamnar henne och he-
ledsagar til henne Elicser, hvars hjor-
ta klappade af kärlek och glädje. Den
sedesamma Rachel iakttager tystnad.
Hennes hrudgum hänförd af sin lyc-
ka, yr af glädjen at se henne, sokcr
icke dess mindre sin hror. Hän kal-
lar honom , hän räcker bonom kau-
den, lemnar Rachel för at ila lii ho-
Rora, och i det hän ledsagar honom
til sin hrud , förcnar, trycker hän
deras händer, som hän för til sit
hjerta. Således går Elieser emellan
alt hvad hän älskar. Ofverste prä-
sten följer Ahdias ; de unga flickor-
na gå framför dcm och Silos inne-
hyggare församlade på deras väg fira
Reilua. Ijufya förening genom tusende
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fREDJE
fröjderop som de upsända til
Kielen.

Ankomna til öfversle prästens
hus, tilkännagifver Sadoc , at den
följande dagen et tacksägelse offer
skall Helga hans sons ägtenskap. Fol-
ket skiljer sig ocli leinnar brudpareE
i frihet-

Sadoc skyndar at bjuda sinä gä-<
ster frukt och förfriskningar, som hara
bar tilreds för dem. Hän sysselsät-
ter sig i synnerhet med Abdias; fö-
reslår honom at flytta til Silo och
sluta sinä dagar lios sin älskade dot-
ter: förenoni oss säger hän , ålder-
domen beböfver vänner, i vår ålder
har man dem blott i skötet af de si-
nä. Namnet far som gör öfverseen-
de kräfver samma öfverseende. Med
detta namn så sött at bära åldras
man ostraffad. Den ömma omsor®<5
?pm kan undgå din Rachel skall E»
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sangen;
lieser lakttaga; hvad Elieser kunde
glömraa, skall pg erhålla af Rachel;
vara hjertan skalJ ingen skilnaå gö-
ra på vara hain: vi hafva fördubhlat
vår rikedom. Abdias lofvar at icke
Jeninä honom; Rachel tackar honom
för detta löfte. Hon emottager med
erkänsla den älskande Eliesers up-
märksamma käxdeks betygelser ; ock
Ka ph tali döljande sit lidande ; med
omsorg forrställande sit ansigte, småler
åt Rachel, åt sin bror och lycköu-
skar dem bägge.

Således försvlnner resten af da-
gen; då lamporna äro närä at slock-
na befaller Sadoc sinä söner at gå
för at afbida dagens ankorast nti en
slägtinges hus. Bägge gå til Phanu-
el för at öfverlemna sig til sömnen.
Men sömnen nalkades icke denna
näit deras ögonlock. Elieser, som
ptgrundar Kaphulis bedröfvels*, tilx



TRBDJE
skrifver tien haas kärlek tll Israelit*
innau som hän söker. Hän tror siä
lindra hans smärta därigenom at lian
talar med honom om den okända ,

ocb uprepar för honom at hau snart
vill jämte honom upsöka henne. Na-
phtali söker fåfängt at aflägsna ifrån
sig dessa sorgeliga tankar; och at
endast sysselsätta Rachels maka med
»tankan af den lyeka som hän skall
ujuta; Elieser atexhommer altid til
den lidelse som sysselsätter hans hror;
Elieser kan icke vara lycklig så framt
hans hror icke är det; hän söker
lindra hans sår och hän uprifver det.

Sluteligen uplyser den glänsan-
de morgonrodnaden östern. Den un-
ge hrudgummen gör sig redo och
väljer sin bästa drägt. Naphtali sö-
ker at påkläda honom; del är Na-
phtali som ordnar hans långa hårflä-
tor, som uprecklar deia med smak
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slnget,
under t!en förbländande luinen ooh
betäcker haus axlar med en läng hy-
acint-färgad kappa soin fordom i Is-
raels krigiska öfvningar blifvit belö-
ningen för Napblalis tighet och mod.
Skön gcnom sin nngdom ocli lycka
är Eliescr dessutom förskönad genoia
sin brors omsorg oeh föräringar.

Bägge återvända til Sadoc, de
firma leviterne i högtids drägt, da
unga flickorna och folket församlade,
vänta vid porien den unga bru-
den. Hon syncs klädd ien hvit Iro-
ja , pannan beläckt med en utsydd
sloja , fruktande ,

förvirrad
,

nastan
vaklande går hon bredevid gin far och
vägrar at stödja sig vid Naphlalis arin.

Elieser hänryckt af glädje, ilar fram-
för leviterne, ankommer främst til
tabernaklet, bemödar sig , hemtar
fram slagtoffren ocli lemnar dem til
Sadoc. Tolf vädrar blifva «ffrade.
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ThEDJE
Eolket förenar sinä börier mcd öf-
verste prästens 1

, folket ber jemtc lio-
nom at denna nya Rachel lika så
skön som den förra

, måtte blifva så
fruktsam som Lea ocli at dessa ma-
kar måtte föråldras lilsammans som
Sara ooh Abraham. Samina sällskap
beledsagar dem, löljer dem genom
staden ,

sjungande gamla sångcr och
beströ vägen med blomster.

Efter denna cerernoni, lät Sa-
doc brndparet nndertekna det con«
tract de hade ingått. Eliesers hand
darrade af glädje; Rachels darrade
ännu mer. Naphtali hade adägsnat
sig; hans bror söker honom i'edan.
Hän finner honom, leder honom til
bröllops bordet, placerar honom tu!
sin hustru och medan den gamle Sa-
doc nndfägnar vid denna måltid sin
församlade slägt; så talar den lyckli-
ge, den älskvärde Elieser til Rachel,
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SANGEN.
lii Naphlali om intet annat , an ora
sin önskan at allid lefva tilsammaru
med tväime föremål lika kara för hans
lijerta och at se sin bror och hnstru
älska hrarannan likasom hän älskar
dcm.

Ack ! Tln eli el och Naphtali rod-
nade da de låftc honom det. liris-
ge fruktade at linna sig skyldige där-
iffenom at de värkeligen kände hvad
O O

de låfvade ; men Naphlali räknar på
sin dygd som vänskapen ger styrka p
"Rachel som icke har detla duhhla
stöd, oroas och vill fly faran ; hon,
ultänker et drisligt förslag sorn hon
straxt vill ntlöra ;

,
och hegagnande

stojets ögonhlick vld upstigandet ifrån
Lord et, ber hon den olycklige Na-
phtali om et hemligt samtal.

De gå , utan at se på hvaran-
nan, til det ensamma fikontradet som
var planterat på brädden af bäcken.
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Ra gli tl aätler sig emot den gamla
slammen, ber Naphtali silta bre-
devid sig och med en röst som hon
söker gilva säkerhet.

Säger hon, ögonblicken aro dyr-
bara, latoni oss icke spilla dem med
förställning, liitoni oss icke dölja vår
strid, men försäkrom oss om segern.
Jag älskar dig och du tilber mig.
Jag skyndar at bekänna det; elin dygd
har icke lemnat mig annan utväg
för at kunna förblifva lika så dygdig
som du.

Jag känner icke hvad som til-
dragit sig sedän det olyckliga ögon-
blicket då jag viste mig för Elieser ;

jag vilj ock för altid blifva okunnig
därom. Hvad jag vet och hvad jag
är säker em, är at du upoffrar kär-
leken til mig för kärlekcn til din bror.
Della offer är ädelt och stort; men
©mken til dina plågor blir belönin-
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gen därförc. Du upoffrar kärlek för
vänskap ; för clig qvarblir åtminsto-
ne vänskapen. Ack jag finner at nian

icke är at beklaga, när man til den
aran at hafva gjordt sin skyldighet
kan foga den tröst som en öm kän-
siä skänkcr oss.

Naplilali, jag bar ingen bror,
Jag är Eliesers hustru och det är
dig som jag skulle hafva valt; detär
hos dig som jag står i förbindelse för
mit lif. Tror du at diu välgerning,.
den beundran som din sorgcliga up«
offring väcker, det oupbörliga skäde-
spelet af dina slrider, af din seger,
icke hvarje dag skall oka den låga,
sora jag bör utsläcka. Förgäfves skall
du vara segrare , dina segrar skola
försvaga mig. Ju mora jag finner dig
olycklig desto älskvärdare förekommer
du mig. Ja» skulle kumia försvara

ö n

mig emot minä egna plågor, jag kan
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icke utharda dina ; det ar du soin

skall bislå mig. Fly , fly långt liar-
ifrån. Om din dygd icke kräfver
det, så gör det då ålminstone för
min dygds »kuli, gör det för din hrors

lyckas skall, mrd hvilken jag i din
närvaro , jag bekänner dig det, icke
kan sysselsälla mig. Sök, upfiim nå-
gon förevänduing, för at adägsna dig
fpiin Rachel. Återkom om det är
möjligt, helad, eller snarare kom al-
drig åter.

Som lion uttalt, ville hon åter-
vända til öfverste prästens hus. ISra-
phtäli gjorde en rörejse för at qvar-
håiia henne och fattade hennes hand -

,

men knapt hade hän vidrört den ,

innan hän med förskräckelse dro" sinO
hand liibaka : hemtar. sisr, söker atn 7

samla sinä krafter som öfvergifva ho-
noai och utan at lyfta ögonen tilRa-
chel uttalar hau dessa sorgligg ord;
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Mm syster, min syster frul.ta in-
gen tingi jag skall blott svara på eli-
na sista otti *, jag lofvar dig at fara
bort til och med i denua natt. Jag
skall alclrig se dig mer..... . Aldrig

1 11 .• i A „i.
■ö

skall jag åte rae min bror ......Aek
tilgif minä tårar jag bar rätt at ut-
gjuta dem för lionom.

Jag finner at jag hade bordt fly
dig utan at svara dig , men dit Ingn
och min brors lugn foi dra , at jag
underrättar dig at Eliescr ända til
denna stund icke ens bar kunnat a-
na at jag hade sedt dig förr an hän.
Hän känner icke och jag kände det
icke engång at Rachel var denna Is-
raelitinna Alt nog min syster,
måtle detta möte bllfvä en evig hem-
lighet emellan mit bjerta och dia
dygd ; måtte Elicser aldrig erfara hvad
vänskapen gjordt för bonöm •, hara
skulie jeke raera kumia vara lyek-
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Ilg; jag skulle för!ora fruklen af min
upoffring.

Det återstår för mig ännu at up-
fyli a en skyldigbet som din ära åläg-
ger mig; jag vill, jag skall idana
händer aterställa det enda goda jag
ägde ; den enda pant mig återstod,
af en kärlek som för framliden skul-
le vara brottslig. Ätertag denna för
mig s a kara slöja som du lät falla för
minä fötter, denna slöja som ifrån
den dagen bar kv il at på mit sorgsna
lijerla. Se bär är den Rachel
Låt oss återvanda, jag fruktar at del-
ta samtal upliör at vara oskyldigt.
M.åtfee det åtminstonc vara nyttigt
för min bror; i morgon när den o-
lycklige begråter min bortgång, så
är det ingen annan än du som kait
trösta honom, säg honom min sy-
ster , säg honom ; Naphtali bar för-
trott raig sk lidande j ha* kan icke
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Jefva utan tien okända, som jamte
tlig herrskar i lians själ; hän är hort-
gången, för at dö för saknaden af
lienne. Min syster da kan svära
därpå.

Yid dessa ord racker Naphtali
slöjan med en darrande hand. Ra-
ehel emottager den utan at svara och
kastar den öfver sit ansigte.

De återvanda tilsammans til går-
tlen, Sadoc kowimer emot dem; om-
famnande sin dotter Eacliel, klagar
hän öfver hennes långa frånvaro och
heledsagar henne til sinä anhörige
som med hög röst fråga efter hen-
he. Naphtali lemnar henne , aflägs-
nar sig, bjuder til at undvika hen-
ne och söker med ögonen efter E-
lieser.

Men Elicser hade sett at hans
hustiu och haus bror hade lemuat
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hröllopssalen. lian gaf vika fdi* (löf
Jbehof hän fan n at allicl vara tilsam-
rnaus rned dem

,
hän hade följt dem

på långl hali : ocli då hän sng dem
silta tilsammans, tog hänen langoin-
väg, för at träffa dem utan at hlif-

O 7

va sedd. Det skedde icke af miss-
troende, icke en gång af nyfikenhct.
Eliescr hade icke den tankan at up-
snappa en brors hemligheter; hari
visste at denne så älskade hror icke
hade några hemligheter för honom.
Den 1jcklige, den örrime Eliescr öf-
Verleninar sig utan pian, utan öfver-
läggning, åt denna glada kiinsla, (len-

nä förtroliga upriktighet, vänskapenS
ljufva ledsagariuna, sora aldrig fruk-
tar at förolämpa emedan den aldrig
förolämpas och som lätteligen tiliä-
ter sig alt hvad den sjelf tilgifver.

Som hän narmar sig hakom, bu-
skaraa, ser haa NaphtaU återga Rav
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clicl slpjan snm hau burit pa hjertat
öch som Elieser igenkände vara Is-
rael iliimaus ; hau hör de sista or<l
som Naphtali uttalar. Dessa ord, den-
na slöja uptacka för honom alt. E-
licser erfat* pa en gnng sin hrors dygct
Och lidande öch Rachels olycka * hait
hlir dyster, orörlig, hufvudet lutadt
ruot brostet, händcrna s Irakia emot
jordcn, stödd emot fikonträdet. Hau
ser, lian hör icke något niera. Hans
Ögon höljas af morker. Hans själ
har forlorat sin verksarahet genom
sorgens öfverväldigande. Lik en men-
in ska slagen af åskan, har hän sett
hlixten och känt döden.

Under denne tid hade Rachel
och hans hror hunnit Sadocs hus»
Då Elieser hamtar sigsöker hans hlic-
kar dem förgäfves. Hän erfar en rys-
kg glädje nti at finna sig fri och en-
sam. Hän släpar sig til bräddsa ai

8
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bäcken, betraktar dess skumraande

bölja, mäler dess djup och med ens
ofverleranar sigtil sin förtviflan. God-
hets Gud, utropar hän, jag anropar
cj annat än din rättvisa. Om jag ai*
Jena skulle lida, så skulle min akt-
ning for dina lieliga stadgar stärka
migat bära minä plågor. Men min
hnstru, men min bror, äro olyckli-
gc blott igenom mig. De skola blifva
det ännu mera med livarje dag, de
skola vara det scå länge jag scp dagens
ljus. Det står icke mera i min magt
at vägra deras offer; det är mig ieke
tillnt.it at emottaga det; det är mig
förbjudit at däröfver sucka med dem.
Alt hvad som utgör lifvets sällhet,
kärlek, vänskap , dygd förenar sig
och skiljer sig, för at mångfaldiga
minä plågor. O Alsmäktige Gud var
min domare 1 min bror vill dö för
mig, hans död skulle göra mig me-
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SANGEN.
ra beklagansvärd, min skall skänka
lionom frid.

Vid dessa ord vill Elieser störta
sig i fallet. Men , i detla ögonblick,
vända sig hans irrande blickar på Hans
hus, på det hus hans far behor, hyar
den gode gubben upfostrade honom,
hvar hän hör glädjens sånger och de
Löner man upsände til liiuimeleu för
hans välgång. Vid denna syn stan-
nar hän och fattar med ena handen
det vilda fikonträdet, försäkrar sig
därigenom om et stöd emot sig sjelf-
och betraktande den gräsbänk på hvil-
ken hän hade sutit tilsamraans med
Naphtali, på hvilkcn de så ofta ha-
de svurit at lefva oeh dö tilsammans;
fann Elieser på denna förtviflan föl-
ja en lugn bedröfvelse, Elieser ha-
de icke gråtit; nu flöto tåi’ar från
dess ögon och dessa tårar som trö-
stade honom , återstäHde hans s in-
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alen, hans fÖrslånd, hans nalurligä
omhet. Nej , nej, sade lian snyll an-
ele , nej , hai’ kari jag icke dö. Jag
skall icke med en frivillig död van-
lielga naturens boning, vänskapens
tilflyktsort. Delta sialle hvar min fae
bar omfamnat mig, hvar min bror
bar så högt älskat mig , delta är et
Jieligt mm, et fruktansvärdt siialle.
Den hilligaste sorg har icke rätt at
Stora dess fred. Fly , fly skall jag i
l<åt mig siika , för at öfverlemna mig
til förtviflan, et land sont icke är
lycksaligheteus och ömhetens.

Eliescr sli"cr med kastina stego n n
npföre backen; lian fimler et klipp-
blöck som lättar hans öfvergång , up-
lunner andra stranden, klättrar np-
för berget och störtar sig i Öknen.

Imedlertid hade Naphtali med
förundran sökt och frågat efter sin
heer. Rachel, Sadoc och Abdias s
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il a de sago llmmarna fly; trodde de
at Eliescr yar sysselsalt at i taber-
naklet bedja til Herran. Dagen lia-
lle lenmat rum åt natten och ISa-
phtali ålerkommer dyster ocli orolig
ifran tabernaklet. Hän återvänder,
genomlöper fältet, stannar vid det
vilda fikonträdet; ropar Elieser meA
liög rösl; men hör icke annat än hoi-
jans buller, som rullar i sit fall.

-• Mera förskräkt än lian vill synas,
frägar hän sin far, sinä anförvandter,
sinä vänner, hastar sinä frågor med o-
tåligbet ocb väntar icke tils man sva-
rar honom. Hän är orolig, lian löper*
lian återkomraer och upläcker sluteli-
gen, at man seit hans bror stiga up
för brädden af bäcken. Genast tae
den häfliga Naphtali, som glommer
på en gång Rachel, sin kärlek oeh
sit förslag, en lång furu grcn och
lander den midt i spisen } lyser sig
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inccl dess liiga, Springer, och ilav ti!
häckens bägge braddar.»a

De unge leviterne vänner ocli lek-
hamrater lii den olycklige Elieser föl-
ja genast brodrens efterdöme. Aila
bärandc antamia hloss följa rva plil ali
på långt hali; störtande sig 1 gång-
stigarne och klättrande upför de ö-
de klipporna. De sprida sig i her-
gen och skingra sig under ständiga
rop. Sadoc, Abdias och Rachel som
hUiVit på andra stranden höra dessa
sorgliga rop och genljuden som up-
repa dcm. Mörkrets djupa förskräc-
kelse, åsyn af de i mörkret vandran-
de blossen, alt ökar skakningen och
dcn hcmska rädsla som isar deras
själar.

Natten förgår under delta hedröf-
veliga sökandet, Elieser finnes icke.
Långt efter solens upgång återkom-
merNaphlali til Sadoc betackt af en



SANGEN. ..

dödlig blekhet, med ulslaget håroch
föttcrna rifna och blocliga. Hän tryc-
ker hana hand litan at kurina franjföra
et ord ; lian ser icke på Rachel.
Stående orörlig stum räcker hän si-
nä följeslagare den föda som linnoin,
tilbjudcs ,

fuktar blott sinä läppar ;

sveper om sig et vargskinn , tai' sin
båge och sinä förfäidiga pilar och vlll
åter ut på ögonblicket.

Men man ser en gamma! hcrde
nalkas, bärande i sinä händer några
kläder, sölade med sand och dj. Wa-
phtali upger et förfärligt skri. Den
gamle herden vänder sig til Sadoc :

känner du, frågar lian honom , den
klädnad som din son bar? Som lian
säger dessa ord, lägger lian för haus
fölter Eliesers Tiara och den hyacint-
färgade kappa hvarmed hans brorha-
dc klädt honom. Sadoc då hän såg
dem föll hän i Abdias armar. Na-
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pii tali kastan sig på kappan fäster på
den sinä hl eka länpar, nopan : o min
bror! ocli förlorar stämma och fatt-
jring. Snart kommen åter til sans-
jhng , bryter hän sönder sin båge ,

sit kogen, rifven i tnasor sin tröja
ooh närmande sig den gamle herden,
frågar hän med en vild stämma ; ava-
ra , på hvad rum och hvilket ögon-
blick fann du dessa lemningar. Den-
na morgon vid solens upgång, sva-
rade den förfärade gubben ; vid den
nakua klippan, hvarifrån man ser
bäckens vain ncdstörla ; T!ai’an van
påstranden, kappan litet längre bor«
ta i mitteln af böljan.

Naphtali betraktan herden ocli
ger honotu tekn at aflägsna sig. De
unge leviterne närma sig den bedröf»
vade Naphtali. Men Naphtali stöter
cle m ifrån sig och begär alt man måtte
lemua honom ensam. Leviterne af»
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lagsna sig suckande odi gå for at i
Sälo utsprida cl-en bedröfveliga, den
faseliga nyheten, om EHesers död.
Alt folket som älskade honom iu-
nerligen uphöja smärtans anskri o-
mot liimmelen, betäcka hufvudet
med aska ooh dömma sig til tio da-
gars sorg. Hela Israel begråter Is-
raels välgörares son. Ack den olyck-
Jige Sadoc som Rachel återkallade til
lifvet, liör dessa jämmcrns toner;
hän fallcr på knä och utropar med
svag rost: Elieser! Elicser, o min
kara Elieser! Vid delta namn rusar
Naphlali frara, störtar sig til gub-
bens bröst, vil tala, men dess snyft-
ningar qväfva honom •, lian kan icke
annat, an efter l°>ngt bemödande up-
repa jämte sin far : Elieser! Elie-
ser, o min kara Elieser !

Slut pl Xreclje Sångeaj
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FJERDE SANGEN.

Sjoltio dagar voro förflulna. Sadoc
vid grafvens dörr, hade länge önskät
sig döden ; men Naphlalis ömhet,
llalicls förekommande omvårdnad,
hade ater sammanknutit hans afty-
nade lefnadslråd. Åbdias öfvergaf
icke lionom och talade med honom
om Elieser, sora bägge kallade son.
Detta gemensamma namn verkade at
de funno behag uti at gräta tilsam-
Jiians. Den bedröfvade Rachel uti
sorgdrägt beslöjad om Imfvudet med
et sorgedok, delade sin tröst emel-
lan dem. Naphtali var blefven skygg,
eller fruktade kanske, utan at tilstå
det för sig sjelf, at vistas lilsammans
med Rachel, Naphtali förnötte de
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långa dagarna cnsam sittande vid
Siammen af fikonträdet. Där hade
bail med händerna uprest en graf af
grön tori. Där under en slipad Sten
liade lian inneslutit den qvarlåtenskap
som lians bror hade efterlemnat. Den-
na falska graf bedrog hans sorg. Na-
pbtali infann sig där \id solens up-
gång; lian tyckte sig där lida miu-
dre 5 där trodde lian sig närmai’e
den lian begret.

Imedlerlid lät Sadoc, som en
sträng iakttagare af Mose religensa
föreskrifter dä Racbels sorgelid gick
til ända, kalla Naplitali til sig. Min
son, sade lian honom i Abdias och
hans dotters närvaro ; du känner
Hebrcernat lag. Den älägger dig at
taga til hustru den Enkä som din
bror lemnat. Eliesers älskade namn
skall itke ntdö i Israel, det är i di-
na barn som det skall återuplifvas.
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Yid dessa ord förebrådde Na-

phtali sig den glädje hau erfor. Hans
panna rodnade och hans ögon blic-
kadc ne f \ hans hjerta klappade och
suckade på en gång. Den lyckasorn.
väntade honom tycktes sara hans gran-
lagenhct.

Ack min far, svarade hän , se-
dän lång tid tilber jag Rachel. I det
jag åtlyder lagen, efterkommer jag
min käraste önskan. Men Elieser är
ej mer, burn skulle jag våga frana
mig lycklig; Rachel förlåt mig det-
ta språk ; tilgifvcn mig allesammans
at jag anhåller hos er at genast ef-
ter delta giftermål, skal den djupa-
ste enslighet underhålla och fbröha om
det är möjligt, min evinnerliga sorg.

Min kara son, afbröt Sadoc,
jag bar förekommit din önskan. Jag
har förkunnat folkets älste at jag i
deras händer återantvardar rökelsc-



sAnöjx
Isaret och den heliga skruden. Mi-
nä darrande händer kumia icke offra
li el iga offer \ minä af ålder försvaga-
de sinnen , aro icke i stånd at ln-
stämma den Eviges lof. Om min
Elieser liade lefvat, så liade jag än-
hu minä kraftcr. De älste hafva ve-
lat väljä dig ; jag liat pä diaa väg-
har afslagil denna ära. Jag har läst
1 dia sjal hehofvet af cnsligliet. Ja
Naphtali, inneslutom oss, döljom oss
for hela verldea. De oljcklige ärct
icke annorlunda väl än 1 sällskap med
Kvarandra. Abdias , dia liustru och
jag, vi skola veta at älska dig och
at gräta.

Därpå iog lian Rachels hand 5

förenade den med hans sons och for-
klarade enligt lagen at frukterna af
deH a ägtenskap skulle hafva Eliesers
harns rättigheter och namn. Hait
bad Jacobs Gud välsigna delta nya
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ägtenskap som gjorde honotti Ivanne
gångor til Pvacliels far. Brudparet
vågade knapt, då de afhörde honom,
kasta hvarannah en enda blick, blan-
dad med smärta, fromhel ocli stilla
karlek.

Altifrån denna ticl blefvo Naphta-
li, Rachel, Sadoc och deu garale
Abdias främmande för veri den , au-
seende sig ensamma på jorden , och
då de icke hade andra behof än hog-
komsten , så lefde de icke heller för
annat än för vänskapen, ömheten
och arbetet. Med lösen för den hjord
och det hus sora Abdias hade i Lu-
za, utvidgade hän Sadocs mark och
plantcrade där vinstockar och oljo-
träd. Denna jord närde famillen och
lemnade ännu något öfverskott hvar-
med de kunde hjelpa några behöf-
Tande. De fattigavoro de enda som
de icke hade glömt. Naphtali upsti-
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gen i dagningen, gick för at öpiaa
jordens sköte, sådde där korn och
rag; ellei* ock toppade lian vinstoc-
karna, ställte stöd under de unrar>
rankorna, eller skötte lian sine oli-
veträd. När solen p.å högsta höjden
af sit lopp öfveralt uplyste horison-
ten, återvände Naphtali til sin frod-
liga boning. Rachel koin honom til
mötes ; och endast hennes åsyn up-
llfvade den lycklige ägta mannen.
Hän gick hand i hand med henne ,

ända ti! hordet där guhbarne suto,
inen upstodo for at med omfamnin-
gar möta honom; den fliliga hustrun
framhar den enda rätt hon hade til-
lagat. De gjorde tilsammans en tarf-

lig måltid, som ofta förlängdes en-
dast för det nöjet at de njöto den
tilsammans. Alla gingo de därpå til-
sammans för at deltaga i de landlii-
ga arheten, och när solen dolde sig
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i vastaus skyar, hegal sig Raclfel jarrt-
te sin man lii brodrens graf. Bäg-
ge folio på knä stödjande sit ansigte
emot stenen, där tänkle de i tyst-
het, ellei- ora de någon gång talle
där, så vai- det altid ora Elieser;
det var för at erinra sig om hans
gerningar, om hans ord; aldrig van-
helgade nairot annat samlal delta sor-o o

gens ställe, aldrig vågade Rachel och
Naphlali där kalla hvaranilan hu-
stru och man.

Saliin da förflöto dagar och mä-
nader. Toi f månader förnyade sig;
Rachel hlef moi- för en son. Hän
fick namnet Elieser. Detla namit
tycktes oka förFddrarnas karlek til
honom 1

, aldrig fanns et mera vackert
harn, aldrig utvecklade sig hehag
och förstand sä hastigt som hos den
späde Elieser. Knapt fyra år gam-
i&al fprstod hän, erinraide haa alt
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liVäd Sadoe sade fiönoni. Den gödö
gubben kunde icke leluna honom.
Hän tog lionom ifrån Racliels armar,
för at Liira honom i sinä sväga ar-
mar

,
hän beledsägade honom ut på

fältet, lyfte honom på sit hufviid,
för at lian sknlle med sinä små hän-
der kurnia ploeka frukterna soin loc-
kade honom \ hän upfann lekan för
honom och dcltog nti dem utan at
ledsna. Denne ärevördige öfverste
präst hvars silfverhvita skägg betäck-
te hans bröst, lekte of ta i grä-
sct med Naphtalis son; den gamle
Abdias blandade sig i leken; och Ra-
chel som betraktade dem, i det lion
spann på en klädning för fadren, lät
sländan falla , för at aftorka de glå-
djetårar som blandade sig med hen=>
nes leende.

9
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Snart blef barnel starkare och

hehofde en alfvarligare oilisorg af Sa*
doe. Sadoc ville ensam sysselsättä
sig med at upfostra ocli undervisa
lionom, hän lär honom at läsa i de
heliga sfadgarna, lian inpräglar i hans
linga hjerta den Evigcs föreskrifter.
TJ ieser känner redan hudordeii soul

voro gifna Moses, lian nprepar de
'imderverk som Herran gjorde , för
at frälsa sit folk från Egyplen. Hau
jntager Sadoc ocli sin nior, genom
sit minne , genom sit förs tiimi; och
när Napilta] i återkommer från arbe-
tet sitter den nnge Elieser på sin lä-
rares, sin farfars, sin våns knän ocli
berätlar för sin förundrade far, bu-
rn Joseph såld af sinä bröder närde
ocli tilgaf dcm. Gnbben afhör bar-
net och nprepar med big röst hvar-
je ord som lian säger. Det tjcl.es
som ora hän akulle lära sig af bar-
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tiet denna rackra, denna rörande lii—-
storie. Hau ömmar för den gamla
Jacob, då man beröfvade lionom Ben-
jamin; då trycker lian Elieser när-
mare lii sig och Naphtali som betrak-
tar Rachel, kan icke tilbakahålla si-
nä tårar, hvar gång som barnet up-
repar namnet bror.

Nio år äro redan förflutna. E-
lieser gar stundom ensam ut. Hart
äger en båge och pilar. Liflig och
vig som fadren, förföljer hän långs
med stranden af båcken, hägern och
sjöörnen. Snart går lian öfver bäc-
ken, klättrar upföre bergstopparna
och söker unga hjortkalfvar. Rachel
och Sadoc knota öfver dessa ensara-
ma vandringar. Naphtali mera öf-
verseende , småler åt den späde E-
lieser. Det fägnar honom at se hans
mod så rayckct föregå hans krafter
och barnet som märker det, öfver*
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lernnaV sig tii sin smak for ja'gien,
Denna smak ökes innan kort. Hvar-
jo dag , efler det lian deltagit i den
samfäita maltiden, väpnade Elieser
sig med sin båge och smog sig ha-
stigt bort ända til aitonen. Hän ;1-
terkom til natten och henttade allit!
med sig skogsdufvor, eller nyplocka-
de dadlar. Ecukterna voro tili Ra-
chel , fåglarna til Sadoc. Modren
och farfadren förundrade sig och kun-
de intet begripa, hiiru gossen som så
Svag ännu ,

kunde nå palmträdcns
topp. Dc förebrådde honom, at haa
vågade sig för myeket, i synnerhefc
därlgenom at lian aflägsnade sig säD O u)

myeket ifran dem. Men Elieser in-
neliade sättet at tilfredställa deras

i < I

ömhet, at undanrödja deras oro och
visste , at genom kärleksbetygelser,
bibchalla sin frihet.
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En tla g hacle gossen , emot sin
vana gått ut I'öre dagningen ooh af-
ton offrets timma var förliden , utan
at hau var återkommcn. Rachel ut-
gjutande tårar, hade sändt Kaphtali
ut, för at söka honöm omkring bäc-
ken. Hon sjelf efter det hon hade-
lapit långs efter dess rand, Jiade satt
sig ned vid roten af fikonträdet, då
hon med ens hlef hononi varse. Blek-
liet hetäckte hans anlete , hans ögon
voro vatnade af tårar. Hvad faltas
dig min son ? utropade Rachel; skjn-
da at underrätta din mor. Ack, sva-
rade gossen., min sorg förråder en
hemUghct, soin jag hade svurit at
aldrig uptäcka. Det är endast åt dig
jag väli auförtro den. Du skall hc-
vara den , ack min mor !,. du skall
hevara den, jag är säker derom oeh
du skall bista min van.
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Viti dessa ord blir Rachel helt

förvånacl och låfvar sin sen alt hvad
haa begär, aftorfcar stilia sinä tårar
©ch afliör honom i det hon smeker
houom.

Du ‘ikall få vela sade Elieser,
hvarföre jag så ofta lannat er. Wär
du bar hört mig til slut, så kali du
säkert straxt forlåta mig.

Det var i den sist förflutna mä-
nadon som jag en dag vågade gå öf-
ver bäcken; jag steg på den metsät-
tä Strand, då jag såg en fattig höljd
i trasor, sittande under en klippa.
Hans liår föll på hans panna, hans
skägg räckte öfver hans bröst sora Var
til hälftcn naket. Hans ansigte var
möi’kbrunt. Hän tjck les vara sjuk
och lidande. Men hän lörskräekte
dock icke mig tvärtom lian intog mig.
Jag hade med mig några frukter sora
jag hade lagit från bordet, jag er-
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bjöd honom däraf; hän betraktad©
mig skarpt. Min son , sade lian

,

jag har icke behof af det som din
välgörenhet erbjuder mig ; men jag
bar behof af at kanna en välgörare
sadan som du. Hvad är dit namu
min son, bvilka aro de Ijcklige för-
äldrar , som Herran har skänkt det
mäst godhjertade af alla barn? Jag är
Eliescr , svarade jag,

den ärevördige
Sadoc , fordom Israels öfverste präst,
är min farfar •, min mor heter Ra-
chel, min far Naphtali. Då jag ärar,
då jag älskar de fattiga åtlyder jag
deras befallning.

Knapt hade jag sagt dessa ord
för än dcnne man nalkades mig til
mötes, tog mig i sinä armar ooh
böjde mig np til sit bröst. Hän sa-
de intet, men lian suckade ; och jag
kände hans lårar fly la ulföre minä
kinder, Förundra digicke, sade hans
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öfver tien vänskap som jag bevisar
cljg men jag, Star bos Sadoc i för-
hindelse för mit lif peli jag har icke
kunnat se lians sonson , ulan denna
hänryckning, som du ej misstycker.
Då sraålog hän; nien jag såg rätt väl,
at hans ansigte ej var vant at le. Jag
faltade hans hand; kom följ mig, sa-
de jag ; jag skall föra dig til Sadoc,
hän skall tycka så mycket racra om
mig, riär jag för hehöfvande til lio-
3ioni. Nej inföll lian, i det lian slog
ner ögonen , jag är landsflyktig från
Silo, för et brott som jag begått i
våda. Jag skulle vara förlorad om
jag skulle visa mig där. Du ser mit
barn huru stort mit förtroende är, du
har mit lif i dina händer. Om du
skulle uptäcka at jag är tlold i del-
ta berg, där du har funnit mig, så
skulle maii kojpma för at rycka mig

Jiär-
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härifrån ooh öfverlemna mig lii gruf-
veliga plågor.

laessa ord kommo mig at rysä. Jag
lofvade honom at bevara hans hemlig-
het och at äterkomma för at se honom.
Föijandc dagen då jag återkom, viin-
tä de lian mig på saixuna sialle. Nöjd
mcd min noggranhet och litande på
mit löfte, beledsagade hän mig ända
tll sin honing. Donna bening är ie-
l;c långt härifrån. Det är en hien
grolta, dold emellan Idipporna, hvar
jag icke såg annat än några dadel-
grenar. Dadlar voro hans föda, grc-
narna utgjorde hans säng Se här
mit hus sade hän til mig •, jag smic-
Itrar mig icke min son, at något
Iviinde locka dig hit. Men du skul-
le göra mig rätt lycklig, om du stun-
dom ville komina hit. Denna mor-
gon har jag sedän dagningen genom-
lupit berget j det har lyckats mig at
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medansträngd möda fanga dessa tvän-
ne skogsdufvor lefvande. Efter du
älskar foglar så vill jag vinlägga mig
om at fanga dem; min ålrå at be-
haga dig, skall gifva mig styrka och
vigbet.

Då gaf lian mig tvänne skogsduf-
vor nti en bur af säf. Det var de
första min raor, som jag kom at erbju-
da dig. Alla de gåfvor som jag hem-
tade dig, kommo icke af någon an-
nan än af bonom. Denne så gode
maa, sysselsatte sig med mig, bela
tiden som lian icke såg mig; lade ut
snaror för dufvor ocb sökte de ko-
steligaste frukter. Sedän kom hän
för at vänta på mig; jag fann ho-
nom sittande ,vid ingången til grot-
tan, med sinä gåfvor i handen. Den
glädje som dessa föräriugar förorsaka-
de mig öfvergick straxt i hans ögon.
IJan omfamnade mig, satte mig hre-
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devid sig och stundom på sinä knän;
och sedän hän lång. lici hade l;ct rak-
in! mig saratalade vi. Hän taite med
mig om cllg min mor, om min lar,
om min farfar ; lian dellog i er ]yc-
ka

,
lian lät mig uprepa alt hvad ni

hade talt. Jag älskade dessa hchag-
liga samtal, jag fann et noje nti at
liesöka en så öm, en så god van- jag
sade ,

efter jag är den enda i verl-
den

, som kan trösta lionom ; så är
jag pliktig at se honom olta.

I dag gick jag til lionom hilli-
da, emedan hän i går vav sjuk ; jag
tog i hemlighet mjölk nti en kruka ,

i den förhoppning at denne mjölk
kanske skulle göra, honom godt. Ack
min mor ! sedän i går har sjufcdo-
men hlifvit värre. Jag fann honom
på sin hädd. Hän emottog mjölken
som jag hemtade honom, tryckte mi-
nä händer och tackade mig; m:en jag
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såg at hän gjoiale sig möda för at
tl oi ja sit liclancle. Jag ville.-icke loni-
na honora och jag vore anna där,
min mor , om jag icke sisulle hafva
fallib på den tankan at du skulle kuu-
na hjelpa honom. Ack ! kom , kom
med mig, du skall mä hända rädda
hans lif.

Så taite Ellcser; Tla ehei omfam-
nade honom snyftandc. Alskadc hain
sade hon til honom , hvad dit unga
hjerta är känslofullt och godt, hvad
jag skattar mig lyeklig at vara din
mor. Ja, min gosse , jag skall följa
dig •, vi sköla ickc loiiora cl ögon-
blick.

Hon stod op och skyndade hem.
Naphtali ä terhoin sedän hau forgäf-
ves sökt sin son. Rachel skyndar at
säga honom alt hvad hon hade hoi t;
lion bar sin man at grata af glädje
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och deltagande. Naphtali Vili följa
dem til eremitens grotla, hän tager
mcd sig olja och via , Rachel förser
sig mcd andra förnödenhetcr och Icd-
sagade af Elieser närma de sig berget.

Elieser skyndar på deras gång.
Vid ingångon til hålan bad gossen
dem stanna. Hän går ensam in och
säger til eremiten soin lag utsräckt
på sit sorgliga läger: o min yän, för-
låt mig, at jag bar upläckt din hem-
lighet i hopp at kuuna vara dig nyt-
lig. Förskräcks icke min vän, jag
för til dig min far ooh min mor.

Hvad säger du min son ? ntro-
par den döende, i det lian til liälf-
ten reser sig op. Hvad , Naphtali!
hvad, Rachel! skall jag ännu få om-
famna er ! Ack , godhets Gud ! gif
mig styrka därtil!

Vid dossa ord , vid denna röst,
upger Kaphtali et förfärligt skri: lian
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igenkänner denna röst, lian kastan sig
i hålan , flyger, faller ocli omfanl-
nar sin bror Det är honom ,

det är Elieser. Rachel återser sin
första man. Stum , orörlig, för-
sagd , stöder hon Naphtaii, hvars
Jnifvud hvilar lufadt emot brodrens
bröst; barnet förvånadt ser öms-
om på en och bvar af dem, med
tårfulla ögon ; den döende Elieser
kastan sin anm omkning Naphtaii,
räeken en af sinä händer at Rachel
och ben barnet at det icke må gråta.

Så snart denna så lifliga rörelse
lerprjadp deras sinnen något lugn be-
traklade de alla tVe hvarannan, litan
at kuuna fnamföra et ord. Elieser
van den första som stadgade sin nä-
siän qväfda röst och slödd emot sin
bror slällde til honom följande tai:

Naphtaii, liden flyr, lät mig be-
gagna det sista ögonblicket på hvil-
ket jag ännu kan kalla dig bror. Fön-
slör iske den heliga glädje som jag
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ferfar, då jag återser eli g. Betänk
min endaste van at din Elieser dör
lyckligare än lian liar lefvat.

Just på min brölJopsdag, såg jag
dig vid fikouträdet återlemna Rachel
den slöja som du bar på dit bjerta.
Detta enda ord säger dig alt, min
bror, jag gjorde bvad du ville göra.

Jag försummade icke at lemna
minä klädcr på brädden af bäcken,
nedsmordo af smuts , på det at man
icke skulle tvifla på min död och för
at lagen skulle kunna föreskrifva dig at
blifva min enkas man. Jag sade för
mig sjelf, ban knn blott ujuta hälf-
ten af sin lycka •, och jag fann mig
äga styrka at lefva.

Jag vandrade utan at följa någon
väg. Jag «Hägsnade mig från Canaan
och hann Ilemats *) land. Jag hop-

*) Hemalhs ellcr ITamats land var Lelägit
emellan och slräckte sig äfveu öfver ber-
gen Libanon och Antilibanon; vid utsta*
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pades glörama Rachel; lafärigl. liopp!
Jag kuude icke lefva utan Rachel

kaudet af Israels Stammars ömräde följ*
des Hemaths lands gränsor et långt

fstveke, emot Assers , Däns, Naphlalis
o eli Manasses Slamniar.

Norr om Palesliua skall hafvä hui"
liils tvänne stäcler soin hafl delta namu
och af hvilka den cna af Grekcrna kal-
lades Antiochia och den andra Epipha*
nia •, mon upgiften dervid at Hor och
Hermon vore detsamiila, hän icke äga
sin riktighet , Cmedan Hor hör lii ti»
hanon och Hermon til Antilihänon el-
lei- egentcligen är Antilihänon, hvilket
hela det landct- sonx senate blef tildclt
Stammen Dan peh en del af Asser at*
skiijcr.

-Stammen Dan, såsom föga talrik och
hvitken dossutom hade et annat skifte
erhöll väl icke mveket land cmellan

Libanon och Antilihänon ; nlen hvad
■den erhöll utgör en tilräekelig grän*
seskilnad cmellan dessa berg. Mo-
se Hamath förmodas värit Apaomaea ,

Hama, Amalhcs, Amah, Hemath olles
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bch tilan min bfor, jag faim mig i
Verlden ensatri ocli öfvtrgtfven soin,

elon klase soni man glömt på vinstoe-
ken, hvaraf man bärgat drufvorna-
Efler nio ars olyekor ocli onyttiga
olyekor som i ke gåfvo mig livaiken
döden eller den glomska jag efter-
slräfvade, alerkom jag emot min vil-
ja til Silo. jag uppehotl mig i dessa
berg livarest jag dolde mig om da-
garna; alla nätfer gick jag, för at
srra omknng er boning ; jag frukta-
de at blifva sedd, jag brann af läng-
tan at se er.

Antebgen on afton sittande hak-
oni klippan midt emot det vilda fi-

10

Emalit som Arabeina nu kalla El Ham»
malt ocli ligger tö mil från Aradus ,

Eouvadde eller llcfosa, det fordna Ar-
phad Hamath säges ock värit en S.yrisk
Stad närä Libanon vid floden Hoff. Et
tiemath skall ock halva funnits närä
Jordan» uraprultg. Ofrers.
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Kopträdet, såg jag, igenkäpde jag
join bror som leclde Rachel vid haili
den, Jag hade behof af at onifamna
klippan för at icke slörla lii er; ni
koni for at kpafalla på en graf af torf,
erä tårar rPPPQ på denpa graf och
jag h.öi de EiieseTs pallin ui (alas o-,

pk: an er;i siuflningar, Ach, min
Imi r! Ach, niin hpslna ! delta enda
pgoriblick bar betalt niig nio ars lii
dande, Dc niska mig. ännu, airopa-,
de ja*;, och jag yågadc icke mera (hi®
aa niig olyeklig.

Jag beslöt ifråp delta ögonhlick
pt fasla niin bonipg här. Jag sökte,
jag fann Henna grotla, Palniträdets
frukter voro inin näring, bäckens
bölja släkte niin Horst. Jag såg er
alla aftnar; Ack ! hyad faltades niig
da ? Jag förebrådde niig erä tårar ;

pien jag njöt af dem , äfven i det
jag förebrådde mig; jag öuskade kani
pa skänka er tröst, men jag skulle
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därigenorn hafva blifvit mera at be-
klaga,

Himmelen sände mig en slörre
lyeka. Jag fann er son ; jag locka-
de bonom til mig genom minä gåf-
Tor ,

min ömma omsorg och genom
min vänskap, Ack ! hvilka lyckliga
stunder bar hän icke skänkt mig!
Ack! hvilken förtjusning erfor icke
min själ, nai' jag böll bonom på mi-
nä knän och belraktande bonom i
slilliiet, sade för mig sjelf: Se den-
ne är Rachcls och Naphtalis son!
nti bonom lefva min hnstru och min
bror förenade, lag tryekte bonom
til mit bröst och tyckle mig omfara-
na er bägge två • lian besvarade mi-
nä kärleksbetygelser och jag tyckte
mig vara i erä armar.

Denna lycka är förfluten som
timmarna af en morgonstund. Jag
måste dö min bror; välsignom Her-
ran® visa råd! Jag skall med min
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död hetala tien gläcljen ai liafva seit
dig ännu ; denna glädje är icke för
dyrt betald. Hvarföre ka n jag icke
öckså trycka til mit bröst niin dyg-
tlige och gode far. Säg hbnom ...i.

Ack | säg bono.u. . . ellei- snarare,
dölj för iioiiom min död. Uprif ic-
ke lians sår, för at kari icke må på
nytt begråta den son, som lian så
mycket bar begråut. Koni närmare
Naphtall, kom ocksä du Rachel och
du min kara Elieser , mit barn, min
son, min sista vän , kom , kom ooh
xack mi; din hand. Eogen bägge två
erä bänder därtil, pa det jag må kun-
tia förena dem på mit bjerta. Ack!
det slår icke mera, men det älskar
cr ännu Lefven väl, jag dör

,

trösten er; varen lycklige , utan ät
glömma mig.

Siat pI rjerd» och sista Sängen?
<Sh 4» 4» 4> «
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