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Tili Fredrika Runeberg.

WdmjtiM, vördnadsfullt dig här jag räcker
Minä toners hlyga hyllning nu,
Och min fanin med Itärlek mot dig sträclcer,
Var mig blid som förr, du dyra, du!

„Döden shiljer ej, men den förenar
Fastare det hand som hnöts engångf
Så du sade; lihsom sorgen renar
Sjalen, under lifvets pilgrimsgång.

Så haf tach, du stora, ädla hjerta
För de ord du gaf mig såsom tröst
Hå jag nedhöjd af min djupa smärta
Trychtes mot ditt rika, varma hröst.

Älshade! jag ord, ej toner äger
För att tolka hvad för mig du är,
Hvad du var och städs förhlir, jag säger
För mycket ej om lof jag dig hembär.

Men jag får ej säga hvad jag Jcänner,
Jag det icke kan, ty tarikars mängd
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Mig hestorma, och i hjertat bränner
Tåren, suchen, smärtan innestängd.

Du förstår mig dock, och derför vågar
Dig som minnas skall en efterverld
Här en själ som taclcsamt för dig lågar
OdmjuM egna denna ringa gärd.



Vår Faders anlete.

Mn solig middagsstund i Mamres lunder
Satt patriarken sorgsen i sin håg;
Hän njöt ej nu som förr naturens under,
Hans hufvud lutadt emot handen lag.
Af lätta vindar lundens palmlöf höjdes,
Men djupt bekymmer i hans blickar röjdes.

Då koin hans son, hans väsens hopp och lycka,
Hvars åsyn städse var hans hjerta kär;

„Min fader, säg, hvad sorg dig så kan trycka?“
Hän frågade; „hvad är det soin dig tär?“
„Min son!“ den gamle Patriarken sade,
„Den sorg Guds eget folk uppå mig lade!

Min själ bedröfvad är, mitt hjerta sörjer;
Med Kanaans folk jag ser det illa står!
Jag sett det länge, vidtomkring jag spörjer
Att det i mörker ocli i dårskap går.
Det vandrar egna vägar, gör sig vänner
Af flärd och verld, sin Gud det icke känner.

Det känner ej sin Fader och sin Herre,
Det är ändå Guds eget, valda folk!“
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„Ack, fader kär! är det ej något värre?
Din röst klang hård och skarp som vredens tolk,

Ifråa ditt hjerta låt bekymren fara,
Låt folkets dårskap deras ensak vara."

Så taite sonen. Han var ung, och tänkte
Ej mycket djupare på saken än;
Han barnslig lydnad åt sin fader skänkte
Och ville honom lycklig se igen.
Men fadren reste sig: „du ser en hydda,
En krans af cykomorer kring den skydda.

Kom, följ mig dit!" och ynglingen tyst följde
„Se!" sade patriarken endast: „se!"
Der satt en moder strida tårar sköljde
Dess kind, i hjertat gömdes qval och ve,
Ty ack! i mörkrets bojor Herren lade
Det lilla barn som i sin fanin hon hade.

Det svagsinnt var, förståndets ljus var fjerran
Ocli på dess panna glänste modrens tår;
Det var en bitter pröfning sänd från Herran,
Men den Hän älskar, ock Hans aga får.
„Hvi gråter du?“ så patriarken frågar,
Och sorgekalken mera bräddfull rågar.

„Ack herre! se mitt barn!“ så modren säger,
„Det är mitt enda, det mig känner ej.
Jag gåfve allt hvad jag på jorden äger
För att se ljus uti dess blick men ncj!
Hau ej sin moders anlet igenkänner,
Sin faders ej, och derför tåren bränner!



AU glädjes kalla är för dig tillsluten,
Mitt stackars lain som i min fanin jag bär.
Du anna blomma i din knoppning bruten,
Det är förbi, —• ditt lif förloradt är!“
„Du ser, min son, hän ej de sinä känner,
Ej mor, ej fader, derför tåren bränner!"

Så månget lam i verldens vida öken
Ej hittar hem, går vilse än i dag;
Det famlar kring i dimma, natt och töcken,
Det känner ej sin egen Faders drag.
Men Han det älskar, huldt Han sig förbarmar,
Och bär det hem på sinä fadersarmar.

Den skönaste rosen.

JUfer prunkar så älsklig en blomstergård,
Man rosor i mängd der ser.
De äro ej dina du har dem i vård;
I sommarens soi och i vinter hård
Din möda du gladt dem ger.

„Se, der står min fagraste rosenknopp!"
Du säger, och visar på den.
„Ren länge den värit mitt bästa hopp,
Och nu slår den ut under nattens lopp,
I morgon jag ser den igen!"

Och morgonen dagas i österled
Tili rosorna skyndar du då;

5
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Men knoppen är bruten och horta med;
„Hvem har den väl brutit?“ du frågar vred.
Hvem skall här väl ren sig två?“

Då säger man: „här din husbonde gick,
Helt tidigt i morgonstund
Han vaudrade här, man såg hur hans blick
Ett ljusare uttryck af glädje fick
Då lian kom tili rosornas rund.

Den skönaste rosen slog ut i natt,
lian såg den och tyst den bröt;
En daggeus tår i dess kroua satt,
Det var som lian fuuuit en älskad skatt,
Hän den tili sitt hjerta slöt.“

Då är ej vårdaren vredgad mer,
lian säger: „så glad jag är!
Den var min Herres, jag villigt ger
Den skönaste bort; om jag ägde fler
lian finge taga dem här.“

Lycksalig.
ååycksalig var den dag då första gången
Guds första barn sin Faders under såg,
Kring paradiset ljuft klang fågelsången
I solig glans den fagra nejden låg.
Att lofva Gud lycksaligt var, och lefva
I edens lund; men qvinnan feltes än;
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Då lik en blomsterknopp Gud skapte Eva
Och nu fullbordad tycktes skapelsen.

Lijcksalig var den natt och säll den timma
i nejden af det helga Bethlehem,
Då herdar sågo Herrans klarhet glimma
Och i dess sken en engel syntes dem:
„En glädje stor alit folk jag viii bebåda,
Ty Frälsaren i dag är född för er!
Der stjernan lyser fån I Honom skåda,
Tili jordens synd i nåd ser Herren ner!"

Lyclisalig var den morgon när tili griftcn
De sorgsna qvinnor kommo fram och se!
Den tunga stenen (som det står i skriften)
Åflyftad var! två englar funno de
I kläder skinande som solens låga
Vid grafven stå, förkunnande ett bud:
„Uppstånden är Han! fri från qval och plåga
Uppstånden är Han! medlaren hos Gud!"

Men ingen dag, ej natt, ej morgon blifver
Så skön ändå som den som komma skall,
Den yttersta, då Herran domen gifver
De återlösta vid basunens skall!
Den frälsta hjorden skall tili Zion komma,
Med gröna palmer och med fröjdesång,
Dit himlens Konung samlar sinä fromma,
O, låt oss hoppas liamna dit engång.
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Hvad flyr snabbast?
(Fritt från Tyskan.)

llWacl flyr snabbast på jord?
Är det stjernan som föll? är det sommarn i noid?
Uti skogarne Mnden, ej?
Mann' lavinen som störtar? nej.

Mann' en skimrande våg?
Är det morgonens glans och dess rosor jag såg?
Är det snset af dödens pii?
Är det ryttarn med stormens il?

Mann' den hvirflande sand?
Ellei* vinden som drar öfver sjö, öfver land?
Är det örnen på klippans hali?
Ellei* skeppet bland böljors svall?

Manne blixten i skyn?
Mann' raketen som flög der vid kullarnes bryn?
Kanske vintern med snö som yr?
Säg, hyad är det som snabbast flyr?

Hvad du veta begär
Snart dig lifvet, mitt barn, och tiderna lär.
Det som snabbast flyr och förgår,
Det är ungdomens shöna vår!
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Konung Karl den 15:de,
(Med musikbilaga.)

Söstsolens skimmer
Leker kring dödens bädd;
Kunglige anden
Lyfter sig mot höjden.
Slocknande blicken
Hvilar på vänners rund
Döende rösten
Så sakta höres hviska:

„Ägde jag vingar
Flöge med längtan jag
Hän öfver hafvet
Tili hemmets frid den kara!
Der skulle döden
Kannas mer lätt och ljuf.
Fören min helsning
Tili hemmets fagra stränder.

Älskad jag värit!
Klarast jag ser det nu.
Jorden jag lemnar
Lugn med sinä sorger.
Vården mitt minne,
Helsen mitt trogna folk,
Älskade Svea,
Haf tack för hvad du gifvit!

Höstsolens skimmer
Slocknar och sakta dör.
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Dödsengeln flägtar
Lätt med svala vingen!
Kärlekens tårar
Strömma kring älskadt stoft,
Fäderneslandet
Sörjer djupt sin konung!

Vid Karl Collans graf.

JJSiur fridfullt bäddad är grafven
Som gömmer sångarens stoft,
Och höstens tårögda blommor
Kringsprida sin sista doft.
I fjerran höras sakta
De blåa vågors sång;
Men sångarens röst är tystnad,
Som sjöng för oss engång!

Haf tack för de vackra toner,
Du Suomis älskade son!
Haf tack för det arf du lemnat
Förr'n Gud tog igen sitt lån.
„Hvi togs du bort så tidigt
Från lyckans blida fanin?"
Så frågar hvart sorgset hjerta
Och suckar tyst ditt namn.

„Ren skördetiden var inne"
En hviskning vi få tili svar:

_För himlaskördarn der ofvan
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Fullmogen den säden var!
Det ädelt är skall renas
Tili högre lif och ljus,
Förklaras och evigt lefva
Uti Gud Faders hus.“

Idas sista helsning. *)

IVilin dyra moder, syskon, vänner alla!
Mig sörjen ej, fast från er jag gick bort.
Jag tidigt hörde Herrans röst mig kalla
Och kärlek njöt jag fast min tid var kort;
Men himlens rosor såg jag ljufligt blomma,
Och vinka mig, lm skulle jag ej komina.

O hafven tack I älskade som gifvit
Mitt hjerta allt hvad kärlek kunnat ge;
Men tidigt ren stod på min panna skrifvit
Ett Ilerrans tecken, kunde I det se?
Och derför höjdes helst min blick från jorden
Upp tili det hem der jag är engel vorden.

O hvacl oändlig klarhet i det rike
Dit anden längtat bort från lifvets vår!
Hvad frid och salighet förutan like
Jag med de förutgångna smaka får.
Hur salit att få som engel kring er svinga
Och tröst tili edra sorgsna hjertan bringa.

K ) Ida Nassokin, 16 år.
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I dag, i himlen får jag se och smaka
Som Frälsarns hrud *) hur ljuflig Herren är!
Mig önsken ej tili jorden mer tillbaka,
Men tänken: O, hon är så lycklig der!
Visst var det Ijuft vid modershjertat hvila,
Men vida ljufvare tili himlen ila.

Min sista helsning tagen nu, I kära,
Min Brudgum vinkar, jag ej bida vill;
Så myeken fröjd och sällhet man kan bära
Hör nu er älskling, hör er „dufva“ tili.
Hvar finns väl den som herrligheten målar,
Då Herrans klara öga mot en strålar!

Sen! Lifvets blomningsstund är snart förliden,
O, dröjen ej mot himmelen att gå.
Välkomna hit! här är den rätta friden
Som alla Guds utvalda smaka få.
Då skall med fröjd jag komma er tili möte,
Och föra er i Fadrens öppna sköte.

Fåfäng klagan.
(Den 14:de Jimi 1856.)

llorgen är tung! O, hvi skulle Du skilja
Herre oss åt lär mig vörda din vilja!
O, du min syster, du hälft af min glädje

Som mig lemnat nu!

*) Hon skulle samraa dag för första gången begå Her-
rans nattvard.
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Fåfängt jag klagar och fåfängt jag gråter,
Aldrig på jorden jag mer ser dig åter.
Älskade, dyra! i himmelens salar

Der ser jag dig igen!

Dit tili det klara, det strålande höga
Längtande blickar mitt tårfulla öga.
Hjerta, du sorgsna, du saknar och minnes

Den dyra som gått bort!

Saliga engel! se ned ifrån höjden;
Säg hvad du skådar i friden, i fröjden?
Tälj din oändliga, heliga gläclje

I Guds paradis.

Svalka med vingen min brännande smärta,
Hviska en helsning tili tröst i mitt hjerta.
Lär mig, O Herre! O lär mig att bedja

Med hjertats rätta bön!

Lär mig den rätta, den saliga friden,
Lär mig den innan min dag är förliden.
Milde Förbarmare värdes upplåta

Himmelen för mig!

Vid ungdomsvännens graf 1872,
m?

iAjskad, saknad hem du gick.
Med förklarad, salig blick
Ser du ned på jorden.
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Täljer oss hur godt det är
Hvila hos Gud Fader kär,
Sjelf en engel vorden.

Dyra vän, du var oss kär,
Ödmjuk, mild och tålig här
Räckte du oss famnen.
Klart du såg att Herrans hand
Under plågans vilda brand
Styrde dig mot hamnen.

Blås ej kali du vintervind!
Kyss vår älsklings bleka kind
Klara aftonstjerna!
Den soni kunde lefva så,
Een och skär tili himlen gå,
Gick från jorden gerna.

Sofve du i stilla frid
Trofast vän och syster blid
Varmt din bild vi gömma.
Sorgsna stå vi vid din graf;
Men den lärdom oss du gaf,
Alclrig den vi glömma.

Anderöst.
(Julaftonen 1856.)

Öuds Md pä jorden, och i höjden ilra!
Guds Md i heminet uppå juleqväll!
Jag sluter dig i famn jag är dig närä,
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Och högre kärlek än ett bröst kan bära,
Som klappar under himlens stjernepell,
Jag här tili gåfva älskade dig bringar
Då hit jag sväfvar ned på englavingar.

Förnam du ej en stilla andesusning
Uti din närhet här, min älskling, nyss?
Uti din sorgsna själ en högre ljusning,
På diua läppar, på din kind raed tjusning
Den varma flägten af eu sakta kyss?
O, det är jag, din maka! som vill komma
Ått i ditt bröst strö än en glädjeblomma.

Hit ned mig vinkade ditt sorgsna öga,
Från paradiset, från Guds Faders fanin!
Visst skön var jorden, bättre dock det höga,
Det herrliga der Herrans englar löga
I evig glans i klarhet utan namu!
Ack, himlens frid jag bar nti mitt sköte,
Då älskade jag kommer tili ditt möte.

När vinternatt i stilla frid framtågar
Och stjernor strör på jordens mörka stig,
Och saknad bräddfull sorgebägarn rågar,
Se då på stjernan der soin klarast lågar;
Det är min blick som vakar öfver dig.
Dig trösta, dyre make, evigt närä
Är vännen dig, den älskade, den kara!

Men ock tili dig, mitt hjertas barn skall strömma
Från stjernan der så mången vänlig blick;
Må Herren i sin mildhet mildt mig dömma,
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Men modersbröst ej kan mer kärlek gömma
Än du mitt barn af mig på jorden fick.
Behåll blott ren för himmelen ditt sinne,
Och göm min kärlek nti troget minne.

Men först och sist min älskling, viii jag dröja
I osedd englaskepnad qvar hos dig,
Din stilla julqväll i vårt hem förnöja,
Och så ditt hjerta upp mot himlen höja,
Det klara blå långt bortom lifvets stig,
Och då din varma bön pä läppen bäfvar,
Tili Herrans fotapall den sakta sväfvar.

När tili mitt rätta hem jag åter ilar
O, låt mig då den visslict taga med,
Att borta aro alla smärtans pilar
Att stilla frid nu i ditt hjerta hvilar
Der kärlek ljus, der sorgen mörker spred.
Gif mig den visshet i min himmel klara,
Och utan gräns min sällhet då skall vara!

Sangen vid min egen graf.
(Mel: „Stilla, o stilla.")

Iliödssången sväfvar
Sakta kring grafvens frid!
Anden ej bäfvar,
Renad hon är och blid,
Höjd öfver rum och tid,
Kristus förklarar.



17

Stormarna stannat,
Slumrerskan funnit ro.
Döden besannat
Jordlifvets tysta tro;
Friden har byggt sitt bo
I hennes hjerta.

Verlden bedömde!
Hvem kan det undra på?
Blommor hon gömde
Djupt i sin barm ändå,
Älskad hon var också.
Slumre hon stilla!

Barnaskor.
(Fritt från tyskan.)

ä barnaskor så bleka, blå,
I er små fötter mer ej gå.
Men er för guld ge bort en dag,
Nej! det kan ej en mor som jag.

Er bar en liten fot engång
Tili modren med bevingadt språng;
Men ifrån himlen kom ett bud
Som tog min älskling upp tili Gud.

Du borta är ocli tom min famn!
Med vemod hviskar jag ditt namn,
Och då er blåa skor jag ser
Då falla tårar på er ner.



18

Jag gråter, men jag ler ändå,
Mitt barn jag minns, jag tänker på
Den ljufva blick, de glada språng
Och munnens löje mången gång.

I bleka skor förtäljen mig
Om barnafjät på blommig stig.
Det är förbi! mitt fröjd, mitt allt
Är borta, och mitt hjerta kalit!

Och kali den lilla foten är
Som gömdes förr i skorna här.
Meu ej jag skiljer mig ändå
Från er små skor, så bleka, blå.

Runebergs stuga.
(1860.)

Jlångt fjerran i Suomis besjungua land
Belyst utaf qvällsolens blickar,
En stuga der ligger vid vikens strand,
Som hviskar om vackra sägner ibland
Då vårvind i alarna nickar.

Vårt land har den stugan visst mera värd
Än guldet i konungars rike.
Den sångaren der vid dess gömda härd
Af kärlek vi lemna vår bästa gärd;
Vår sångare utan ali like!
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Ren vintern har bäddat så ofta snö,
Och soinmar i alarna susat
Sen gnistan tändes soin ej skall dö
Hos sångarn i stugan vid bottensjö;
Vår skald aom ali norden förtjusat.

Väl stugan stått öde sen månget är,
Din hembygd förgäfves dig lockat
O sångarekonung! men ej förgår
Ditt minne, oplånligt det ristadt står
Der diktens ros du först plockat.

Du vind sväfva sakta och ljuf och sval
Kring stugan vid blånande bölja.
Du soi töin din guldglans på strandens ai,
Sjung sångarens minne du fågel i dal,
Yidt echo den sangen skall följa.

Joseph Haydn.
Lyss! evig ungdom klingar i hans toner,
Ett lyckligt hjertas ljufva harmoni;
Det är som englars sång från stjernezoner,
Ty Md och klarhet andas deruti.
För vara hjertan dina toner blifvit
Hvad skogens friska grönska, daggens tår,
Hvad blommans doft, hvad solens strålar gifvit
Vårt öga och vårt lif en flägt af vår!

„Han ujutit Md och lycka!“ verlden säger,
„Han uppå rosor endast vaudra fått.
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Hän smakat allt hvad lifvet ljufvast äger,
Och kärlek, ära blcf hans arfvelott!“
Så säger verlden! månget hjertas saga
Är ej så gyllne som ihop den spanns,
Tili rosenfärgen bör man penslar taga
Med svart också, ty sorg i sagan fanns.

Ilvein har ej älskat, smakat kärleks under,
Hvem har ej drömt om himlen redan här?
Och du lustvandrade i edens lunder
Du sångens drott med henne du höll kär,
Ack! när din vackra „skapelse" du tänkte
Och diktade om lifvets första dag,
När för ditt öga alla stjernor blänkte,
Ej anade ditt hjerta ödets slag.

Man skiljde dig ifrån ditt väsens lyeka, *

Hur härmed tillgick känner verlden cj.
Att ej ditt hjerta brast man skulle tyeka
Ett underverk, ej sorgen dödar, nej,
Den lärde dig för hennes skull att bära
Det långa lifvets skymning utan knot.
Ack, hvad är pris och namn, och rykte, ära.
För sviken lycka gifva de ej bot!

Det var en aftonstund vid månens strimma
Då af din älskade farväl du tog;
I hennes blick du tårars dagg såg glimma,
Men englamildt den ljufva munnen log;
En rosenknopp så hvit som hennes hjerta
Hon sakta bröt och gaf den åt sin vän:
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„Om du är lycklig, gif mig rosor bjerta,
Är du det icke gif mig den igen.

Ett år härefter älskade," hon sade,
„Och helsa mig vid klostrets galler då;
Var tålig, bär det kors Madonnan lade
Lippa ditt hjerta, tills det upphört slå.
Mig icke glöm och var din tonkonst trogen,
Dig alla helgon signe, dyre nu!
Ett år härefter finner du mig mogen
För himmelen. Farväl, min älskling du!"

Ett år förgick och dagens sista timma
Såg honom tyst vid klostrets galler stå;
Och tyst hon kom, igenom slöjans dimma
Han såg i det förgråtna ögats blå.
Hur hvit var kinden! vacklande hon böjde
Sig mot den dyre och i hennes blick
En hjertats fråga bäfvande sig röjde
Sora bleka läpparne ej hviska fick.

Det milda ögats språk lion kunde tyda
Och var beredd sitt stumma svar att ge:
„Min älskade, du ser jag velat lyda
Din sista vilja blomman, här den se!“
Hän tog en vissnad rosenknopp och tryckte
Mot sinä läppar den, en kärlekskyss!
Men nunnan smärtfullt log, ack nu hon tyckte
Att grafven mer välkommen var än nyss.

Och öga sjönk i öga, ren förliden
Den korta stunden der vid gallret var;
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Förbi var allt utur deu tysta striden
Förblödt ett hjerta man tili grafven bar,
Ilon var ej mer, men i sitt inres gömma
Hän trogen blef sin bleka brud, sin vän,
Och när kring verldens rund bans toner strömma,
Så tala de om vår och kärlek än!

Mozarts sista ord.

lm vederfående ej mer
Tili mig du tala bör.
Ser du ej dödens engel
Som sakta rimfrost strör
Uppå mitt varma hjerta.
Det klappar ren så matt,
När dagen sjunker bort jag går
I grafvens mörka natt.

Men minä sista noter tag,
Mig gif en fröjd ännu;
Kom, sätt dig vid min sida
Och sjung dem sakta du.
Min moders hulda stämma
Det tycks mig hör jag då,
De toner som jag älskat har
Min dödssång Dii också.

God natt du jord! farväl musik!
Du sista ton, försvinn!
Uppå din ljufva bölja
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Jag stilla, somnar in.
God natt! jag vaggas sakta
Hän tili mitt nya land,
Tyst! toner hör jag redan nu
Från herrlighetens strand!

Källnymfen på S:t Helena.
(Efter en fransk berättelse.)

Wi
Blngång ännu tili S:t Helenas strand
Må diktens blida genius mig föra;
Han sofver lungt och djupt, ej honom störa
Marengos blixtrar mer, ej Moskwas brand.
En herrlig meteor han öfver jorden
For fram med blod och seger i sitt spår.
Snart är hans minne så i syd som norden
En tradition och vidt den sägen går:
Han skakat Europas alla throner
Och segerns palm han tagit från nationer.

Han smiddes fast vid klippans hårda barm,
En dyster, kulen, ogästvänlig gömma;
Hvad fel hans hjerta bar må Herren dömma,
Ej vi små menskor med vårt bråk och larm.
Hans soi gick ned, men månens silfverstrimma
Gaf ljus ännu åt fångens mörka cell.
Så skingrar allförbarmarn mången dimma
Och ger sin klarhet åt vår lefnadsqväll.
Än med en glimt af ljus han dig välsignat
Då Ixion der trött vid klippan dignat.
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Den fallne Kejsarn hvarje dag man såg
Ned tili en dal med några yänner yandra
De honom lemnat nu, de många andra
Som honom följde i hans segrars tåg.
En qyäll då så hän går med tankfull panna
En hydda mellan klippor gömd ler fram,
Hän närmre går för att vid dörren stanna
Och lutad mot ett palmträds smärta stam
Hän ser en syn så täck, så ljuf i fägring
Att hän en villa tror sig se en hägring!

Som nyfödd majdag der en flicka står,
Med blonda lockar lekande för vinden,
Med friska rosors prakt på lena kinden,
Med ögat himlen likt i nordisk vår.
Hon med en källas klara dagg begjuter
I qyällens frid en liten blomsterverld.
En enkel drägt den unga lätt omsluter
Och fjerran tycks från henne lifvets flärd:
„Kom närmre barn!“ så Kejsarn vänligt talar,
„Ditt namn? du hör ej tili tropikens dalar?“

„.Tag hör tili England tili Brittanias folk,
Fast i mitt land ej hemvist raer jag äger!"
Med sorgsen blick den unga flickan säger
Och blyg klang rösten, fast en frihets tolk.
„Emily är mitt namn, jag bor derinne,
Och vårdar minä blommor som ni ser."
„För blommor tycks du äga öppet sinne?"
Tar Kejsarn fort och mildt mot henne ler:
„Ack ja! det är min enda inkomstkälla,
Jag säljer dem och får ej modet fälla."
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„Din far, din moder då? hvad göra de?“
„J ag har ej far, ej moder mer, i verlden
Jag ensam är, en fågel lik på fjärden,
Ej någon bryr sig om mitt väl och ve“!
I flickans bröst en upprörd kansia lågar
Vid minnet af de fiydda harndomsdar;
Den fångne Kejsarn delar den och frågar:
„Om lion ej slägt ej några vänner har?“
„Nej, ingen, nej!“ hon svarar, „ingen enda,
En fremling är jag här, ehvad må hända,

Min enkla saga jag förtälja viii,
Och tackar för er godhet att den höra,
Jag tror den skall ert hjerta litet röra;
Ej många ord behöfver jag dertill:
Viri engelska anneen min ädle fader
Var underlöjtnant, och med ringa lön.
Han gått igenom många motgångsgrader,
Och öfvervunnit dem med trägen bön.
Men snart oss tryckte fattigdomens börda,
Tili Indien vi reste, guld att skörda.

Min fader dog förrän lian hunnit land
Och fann sin graf i oceanen vida.
Min mor som troget stått invid hans sidä,
Blef sjuk och lemnad qvar på denna Strand
Nu kommo sorgens tunga", tunga dagar,
Min arma moder såg jag lida nöd;
Men tåligt bar hon ödets hårda lagar
Och tröstade på Gud, vårt enda stöd.
Då gaf en menskovän oss denna koja,
Och lättad kändes fattigdomens boja.

2
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Jag sålde blommor, röda, hvita, blå,
Vi lefde stilla i vår frid i dalen;
Då kommo de på nytt de glömda qvalen,
Min mor blef sjuk igen och bortgick då.
Hon bad tili Gud att nådigt mig beskydda,
Hon bad mig vara modig och stå bi.
Och då blef ensam jag i denna hydda,
Och allt var slut för lifvet skiljdes vi.“
Här Hiekan sorgsen ned sitt hufvud sänker,
På kindens rosor varma tåren blänker.

Men upprörd, bleknad Kejsarn henne hört,
En sällsam ödets nyck han här ser rådn.;
Ack hvilken likhet mellan dessa båda
Som lifvets storm tili samma klippor fört!
En våldsam kamp man ser uti hans hjerta,
Han talar sakta och med bruten röst;
På engång ger han luft åt ali sin smärta
Och med en suck ur djupet af sitt bröst
Han brister ut: M O, öde, öde, öde!
För oss ali lifvets fröjder äro döde!

Hvad har du bratit, du mitt arma barn!
Så ung ur blomsterhöljet knappast vaknad,
Och ensam ren! af vänner, hem i saknad,
På tidens ocean ett litet flarn!
Som du, jag ensam är,"en arm, förskjuten!
Som du, jag mer ej äger fosterland!
Som din, min lefnads farkost sönderbruten!
Som du, jag tryckes tungt af ödets hand!
Som du, jag sorgens hela smärta kände,
Du mist en moder jag en son den endel
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Hän böjer djupt sitt hufvud, smärtans gärd
De strida tårar vid ett dyrbart minne
För första gången i hans blick vi finne
Sen bort ban rycktes från sitt hemlands härd.
Så visst som solen uppå fästet lyser,
Så visst det sanning är att denne man,
Hvars stolta hjerta ingen svaghet hyser
Som lungt sin tbron, sin krona mistä kan,
Vid minnet af ett älskadt barn ses gråta,
Det är hans hemlighet, hans hjertas gåta.

Hän snart sig sansar, längtans bittra tår
Hän häftigt i sitt öga söndertrycker,
Hän våldsamt sig ifrån ett minne rycker
Som i hans hjerta ristat djupa spår:
„Mitt barn, Emily!“ hän med godhet säger,
„Gif mig en bågkomst, mig en hiomina gif,
I byte tag ett mynt, för stunden äger
Jag icke mer.“ ~0 Gud min moders lif
För detta guld helt visst jag rädda kunnat,
Om eder godhet förr mig det förunnat!“

„Det är en ädel tanke i ditt bröst;
Farväl för denna gång! jag kommer åter
Ocli blommor får." „Om det sig göra låter;
Men tack ändå!" hörs flickans blyga röst:
„Om än jag gaf er minä blommor alla,
Det ej försloge mot ert guld ändå;
Men Guds välsignelse att nederkalla
Uppå ert hufvud kan jag får också,
Farväl!" Sig Kejsarn hastar att förena
Med vännerna, ty hit han gått allena.



Hau tyckes lifyad, i hans blick sig ter
Ett skimmer tydande på fordna tider;
„Jag kunnat lemua tröst åt en som lider,“
Hän säger och raot vännerna lian ler:
„Jag gick från er, kom djupare i dalen
Och fann en kalla, fann en hydda der,
En flicka fann jag, född för furstesalen,
Som bor der ensam och som hjelplös är,
Emily heter hon för mig allena
Hon kallas; käUans nymf på S:t Helena! 11
En dag förgär och åter är det qväll
Och solen sjunker ned i hafvets sköte,
Då längtar Kejsarn efter än ett möte
I blomsterverlden invid klippans häll,
Och sinä trogna vänner med han tager

På aftonvandring han dem visa viii
Den lilla gömman der som ler så fager,
Sitt blonda barn, sin älskliga pupill:
„Nu kommen fort, så fridfull ler naturen,
Och anden höjes som af vingar buren!"

Emily väntar är beredd tili fest,
Välgörarns stora namn lion ren lärt kanna;
Hon upprörd är och kindens rosor bränna,
Hur skall hon värdigt se sin höge gäst?
Der står hon Ödmjuk, enkel, blyg tillika
I högtidsdrägt uti sin blomstergård,
Hon har ej skatter, endast blommor rika,
Och frukter, mognade vid hennes vård,
Och kallan der, hvars sorl melodiskt ljuder;
Hon af dess friska dryck åt Kejsarn bjuder.
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„0, Sire!" hon säger, „jag er väntat har;
Men skada dock att mig för kort blef tiden
Att värdigt fira er, rätt snart förliden
För mera festligt prydande den var.
Den rika skatt ni gaf jag velat gerna
Begagna på ett sätt mer värdigt er.
Med er jag återfick min lyckas stjerna,
Den blickar stilla från min himmel ner.
Tillgif mig Sire, att jag ej rätt kan ära
Den store man som här mig står så närä."

„Mitt ljufva barn, jag bör dig bannor ge,
Om ord soin nu du mera tili mig talar;
O visste du hur dessa gröna dalar
Så fridfullt godt emot mitt hjerta le!
Om jag engäng skall komma hit tillbaka
Jag önskar dina blommor blott, ej mer,
Och några frukter som så läckert smaka,
Och af din källas klara dryck jag ber.
Och nu farväl igen!“ hän vänligt säger:
„Må himlens englar vaka kring ditt läger!“

Från denna dag det blef en vana kär
För Kejsarn att hvar qväll i dalen stanna,
En stund hän dröjer och med klarnad panna
Med källans fagra nymf hän talar der,
Hän blommor får och källans rena vatten,
Och vänder hem med sinä vänner då
I lugna samtal och med dröm om natten
Om „belle France 14 och ett par ögon blå.
Det är hans lefnadsaftons sista ljusning,
Och stormen bytes tili en sakta susning.
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Så svinna dagarne i stilla Md;
Men ali den längtan som förtärt hans hjerta
Een grundlagt frön tili sjukdom och tili smärta
Och gamen gnager på hans lefnadstid.
Så länge han ej kommer ned tili dalen,
Emily sin välgörare, sin vän
Ej ser, man sagt: „han kämpar nu med qvalen
Han kan ej komma dit så snart igen."
Och fiickan sörjer, lutar stum sin panna,
Då syns en dag en vagn vid hyddan stanna.

„Han är det!" hjertats slag, alit vittne bär,
En aning som med henne är förtrogen
Det hviskar, och som hinden snabb i skogen
Hon ilar fram att möta honom Mr:
„0, Sire! och så —" hon hejdar sig med möda
Med blixtens makt en tanke henne slår,
Och bäfvande, att Kejsarns svaghet stöda
Sin arm hon bjuder, han i hyddan går:
„Du mig förändrad finner? jag ej äger
Min fordna styrka mer." Han sakta säger.

„Det sanning är," hon svarar tyst: „Ja, Sire,
M är förändrad jag det smärtsamt finner;
Men snart jag hoppas svagheten försvinner,
Och då som förr er styrka åter blir."
„Mitt barn, det är ett fåfängt hopp dig dårar,"
Han säger vemodsfullt „men gif mig der
En läskedryck af källans klara tårar
Kanske den släcker elden som mig tär."
Hon lyder stum: „Haf tack! jag lindring känner,
I bröstet här mig plågan mindre bränner."



„Min dyre Sire!“ Emily säger gladt
Och i sitt ögas blå hon glädje tvingar;
„Ert sinne höj på hoppets lätta yingar
Oeh tag en dryck ännu, måhända att
Dess friska kraft er bringar hälsa åter.
Det blir mitt hjertas fröjd att hvarje dag
Ni tili ert hein er skyddsling komina låter,
O, gör det Sire! ur minä händer tag
Den friska drycken då som er skall lifva;
Låt mig er lilla läkarinna blifva!“

„Tack goda barn! men nu är det för sent.
Tro minä ord, jag mig ej blända låter.
Farväl! tili dalen jag ej kommer åter;
Jag vet ditt hjerta har det väl mig ment.
Men då jag här dig ser för sista gång,
Ett litet minne ville jag dig lemna;
Kanske vi rakas ej på tid så lång,
Hvad helst af mig du önskar, kan du nämna".
På knä, i tårar då hon faller neder,
Om hans välsignelse hon sakta beder.

Den sjuke Kejsarn upp mot nimien ser,
Och med en kansia ord ej kan beskrifva,
Med alit det allvar endast tron kan gifva,
Eniily sin välsignelse han ger.
Napoleon den store altid hade
Trosläror två som heder honom gjort:
Han som en Kristen sig i grafven lacle,
Sin mor han vördat som en son det bordt.
Hon honom älskat högst och rättast dömde,
Då verlden tadlade då den berömde,

31



32

Ren har den tystnat böljans aftonpsalm,
Att lemna hyddan Kejsarn sig bereder,
Hans unga skyddsling varsamt honom leder;
Men vinden suSar sorgligt i en palm:
„Farväl, farväl! jag aldrig ser er åter,
Du klara kalla fagra blommor I!
Farväl Emily! tack ditt öga gråter,
Bed att mitt mod tili slutet står mig bi.“
Hän borta är, men qvar i natten sena,
I sorgsna tankar Hiekan står allena.

Tili Longwoord*) samvetsgrannt hon går hvar dag,
Hon en dryck vatten för, hon blommor plockar
Åt sin välgörare, de gyllne lockar
Med hvita rosor smyckar hon, men svag
För hvarje dag mer svag hon honom finner
Och bittrare blir hennes sorg också.
Tili slut en dag då solen klarast brinner
Och kallan mer krystallklar tycks och blå,
En hoppets stråle hennes själ berörde,
Ty Kejsarn „bättreK var, i går hon hörde.

Med röda rosor smyckar hon sitt hår
Och blå violer håller hon i handen
(En doft från Frankrike, från hemlancls-stranden)
Helt visst af dem sin helsa Kejsarn får;
Men framför alit af källans dryck, den friska,
Med barnets fulla lit hon tror derpå;
I natt hon drömmens genius hört hviska
Invid sitt öra: för violer blå!

*) Napoleons bostad på S:t Helena.
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För källans dryck igen, den underbara,
Förr’n solen sjunker hän skall helad vara!“

Med nyfödt hopp hon ilar tili sin vän;
Men snart de glada bilder äro borta:
Bestört hon hör: „hans stunder äro korta,
Han dör! han har ej mera långt igen!"
M O, min välgörare!" med heta tårar
Utropar flickan „låt mig vid hans bädd
Annu knäböja! se hans hemlandsvårar
Jag bringar honom här, sjelf högtidsklädd
Jag är och källans dryck den friska, klara
Jag hemtar här; O släppen in miglbara!"

Den heta bönens glöd och tårens makt
Berör omsider dessa sorgsna hjertan,
Hon får gå in, får smaka hela smärtan
Att se sin vän, på hvilken döden lagt
Sitt finger ren. O aldrig sen hon glömde
Det stora, gripande i denna stund:
Alit var så tyst derinne, solen tömde
Sitt guld på dödens bild, på vänners rund;
Ett fönster öppet stod, det låg åt norden,
Ett tyst färväl han sagt åt fosterjorden.

Han legat stilla, som i slummer sänkt,
Nu slår han ögat plötsligt upp och vaknar,
Hans blickar irra kring, kanske han saknar
Ett älskadt vasen hvarpå tyst han tänkt.
Hans läppar röra sig, han hviskar sakta:
„Mitt gamla garde i spetsen för anneen!"
Med slocknad blick han hviskar än helt sakta
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„Min son! O, Frankrike!" och tystnar sen!
Om hopp ännu Emilys blommor tala,
Sjelf har lion sjunkit ned i sanslös dvala.

Sen denna stund hänsvunnit många år;
Med minnets makt än mången stämma talar
Tili detta vasen som i lyckans salar
Uti sitt hemlauds vår så tankfull går.
Det är Emily, moder nu och maka,
Som förr Iron bar violer i sin hand,
Och går i minnet vemodsfullt tillbaka
Tili ön i hafvet, tili den fjerran Strand.
Ett älskadt namn då sakta hörs lion hviska,
Och för mot hjertat blommorna de friska.

Katarina d. 2;dra och hennes sonsöner.
H örstfödde du! med ögonen blå,
Du barn af en blidare zon!
Dig härda i kraft, men var mild också
Blif en prydnad för spira och thron!
Väx tili och blif god emot folk och land,
Och qväf dina eldiga känslors brand,
Och lös från träldomens tvång
Ditt vida rike engång.

Constantin, du! kom hit i min famn;
Hvad blir väl i lifvet din lott?
Jag gaf dig den store Kejsarens namn *)

*) Har afseende på Monarkinnans önskan atfc återupprätta den
garala byzantinska thronen, nemligen för sin egen dynastis räkning.
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Blif det värdig, ty arfvet är godt!
Men lär dig i tidiga ungdoms år
Att styra passionernas storm som går
Så vildt uti kamp och stricl
Igenom din barndomsfrid.

Sistfödde I! må lifvet sin sorg
Er spara er vårdag är säll.
I ären som strålar i kejsareborg,
Som stjernor i farmodrens qväll!
Ack blifven engång uti lust o cli nöd
Som trofaste bröder ett thronens stöd.
Nu tagen min kärlekstår,
Välsignad väre er vår!

Louise De la Waliieres afsked.
Jag kan ej mer! mig syndens börda trycker,
Jag lemnar allt, i landsflykt bort jag går;
Ifrån min kärlekseden jag mig rycker,
Ocli än hans kärlek högt i blomning står,
Men bort jag flyr jag mer ej synda får!

Madonna! gif mig mod, o lät mig följa
Den bättre rösten i mitt hjerta nu!
Se, bittra ångertårar kindeu skölja,
Jag illa handlat, O, förlåt mig Du,
Mig bistå, om ock hjertat brast i tu!

Men böjd på knä, med suckar, tårar varma
Jag ifrån clig mitt sista afsked tar
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O Drottning du, som mikit sett tili den arma
Som korset på ditt hjerta nedtryckt har;
Det korset du så tyst och tåligt bar.

Förlåtelse! ännu engång den sista!
Du vet hur man kan älska och tillbe,
Du vet att hjertat kan i döden brista,
Men dock sin kärlek aldrig öfverge.
Förlåt mig arma! minä tårar se.

Yälsignad väre du! O lät mig trycka
Tili afsked minä läppar på din hand.
Annu skall blomstra upp ditt hjertas lycka;
Din soi blott dolt sig bakom molnets rand,
Ack, svalka med din tår mitt hjertas brand.

Der ofvan moinen finns en Gud som dömmer
Den vilseförda tili sin rätta lön,
Som många fel för mycken kärlek glömmer,
Tili Gud jag sucka viii en hjertats bön.
Mig synden lockade förföriskt skön!

Mod svaga hjerta! tyngst det är att taga
Farväl från Minien i hans varma famn!
Farväl, farväl! O hjerta mer ej klaga,
Farväl O du! min kärleks rika haran!
För ali min smärta finns ej ord, ej namn!

Annu engång den sista, viii jag tömraa
Uti en afskedssuck min hela själ,
Än engång vid ditt varma hjerta drömma,
Du värit har mitt väsens ve och väl,
Men nu jag bjuder dig ett långt farväl!
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Säg skall väl längre minnas du den arma
Som bort åt dig sitt hela hjerta gaf?
Annu jag ser din kärlekssol den varma,
Men när min ungdoms blommor falla af
Vi bädda åt vår kärlek ock en graf.

Farväl, farväl! af sorg vill hjertat brista!
Haf tack! det var en tid af qval och gull!
Tack älskade, tack för din kyss, den sista!
Tack! jag har ujutit, bägarn blef för full!
Förlåt mig Gud för ali min kärleks skull!

Tili minä blommor.
l ill er minä blommor, I ljufliga, friska
Tili er vill jag egna en tacksamhets sång.
I edra små kalkar helt tyst jag vill hviska:
Ni värit min glädje så mången gång.

I snöhvita rosor hvars vällukt jag njuter.
Du heliotrop! du ett minne ock är
Af fridfulla tider er derför jag sluter
Så ömt tili mitt hjerta och håller er kär.

Du ljusröda ros som så tjusande knoppas,
Du är mig en hågkomst af leende dar;
Jag blickar på dig och jag fröjdas, jag hoppas
Att lefva i gifverskans hjerta än qvar.

Caprifolium du! ack, med kärlek jag dröjer
Hos dig ty min varmaste vård du begär!
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Hur glädes jag ej då du doftande höjer
Din älskliga kalk emot stjernorna här.*)

Jag fick dig i kärlekens skönaste dagar,
En bild af hans hjerta du yar i min väri
Ack hvem kan då undra att stilla jag klagar
Om blomman förvissnar och doften förgår.

Dröj derför du soi gjut o dagg dina skålar
På blomstren, berör dem balsamiska vind.
Ty bimmelens solskeu mitt hjerta bestrålar
Hvar gång när det kysst minä blommor på kind.

Ungdomsminnen.
m
Hauken från sorgliga dagar
Ilar tili ungdomens roliga höjd,
Då jag glad och förnöjd
Tog i flygten hvar fröjd,
Likt ett barn soin fjärlarne jagar.

Lifvet då log för mitt öga,
Blommande hopp endast höjde min barm,
Och i valsen så varm
Vid inång' ungersvens arm
Hela verlden jag mindes så föga.

*) Caprifolium doftar, som bekant är, starkast om
qvällarne.
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Kärlekens ros i sin knoppning
Gömd i mitt „hjertas små kamrar" låg qvar;
Men i ungdomens dar
Lyser solen så klar
Och i blomma står hvarje förhoppning.

Minnen! o låten mig dröja
Vid solsken och glädje, vid rosor ooh vår;
När tillbaka jag går
Torkas saknadens tår
Tystnar sucken som hjertat viii liöja.

Fågelboet,
(Pritt från tyskan.)

B>er du det lilla bo i löfvens tysta gömma,
Det rör sig lätt, kom hit och för de späda ömma,
Ser du den tätä gren som varsamt dem betäcker
De små, som sofva sött, tills morgonsol dem väcker.
"Var stilla, tala ej och gå helt tyst på tå,
Att ej de slumrande i bädden vakna mä.

Annu de täckas ömt af varma modersvingen,
Ack, som en mor så huldt oj skyddar värnar ingen.
Med oro sluter hon, och öppnar straxt sitt öga,
En kärlekskamp det är, att strida gagnar föga.
Hon somnar likväl in tili slut bland Mommors snö.
Sof godt tills sohii sitt gull skall på din vinge strö.

Ddr ingen plats är tom uti den lilla kammar,
Och knappt förslår clitt bo, der du de späda ammar.
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Dock skyddar du så ömt ditt mossiga gemak,
Det är för dig ditt allt med himlens blå tili tak.
Tryggt mä ni hvila här, ni små, vid modersbröst,
Tills vingen vuxit har och det är storm och höst,

Då ilen bort som vif vi äfven äro gäster
Uti det fremlingsland som dock vårt hjerta fäster.
När dödens röst oss når, vi önska mera, mera,
Mer lycka, glans och soi, palats och vänner flera.
Likväl, hvad höfves oss i lifvets korta tid?
Och hvad behöfva vi i dödens sista strid?

Hoppet.
Jävad är hoppet? jo, ett bi det är,
Öfverallt det söker honning här,
Bringar den uti ett menskohjerta,
Lemnar njutning ljuf der nyss var smärta.

Hvad är hoppet mer? en vårlig vind,
Lätt den torkar tåren från din kind.
Njut af hoppets klara, blida stjerna,
Lät dess ljusa stråle gladt dig värua.

Hvad är hoppet? det en moder är,
Som den moderlösa liåller kär,
Som den lefnadströtte vägen visar,
Som i döclsrainuten vänligt lisar.
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Tårpilen.
Hvarfore häuga dina gröna qvistar,
Vackra träd? säg, svara mig derpå.
Dina likar stå med upprätt panna,
Blicka fritt mot himlens rena blå.
Du allena syns med sorgset sinne,
Kanske böjer dig ett smärtsamt minne?

Dystert står du lutad öfver vägen;
Blygs du för din fagra bild deri?
Res dig upp, din kroua höj, naturen
Ler omkring dig, allt är harmoni!
Hvarför skall du ensam sorgsen vara,
Anna träd? uppå min fråga svara.

Hvarför jag väl minä grenar hänger?
Hör mitt svar och dölj ditt anlet då:
Ifrån mig det var de ris mcm rycMe,
Som den Helga Frälsam slmlle slå!
Om sen dess jag blygs och skygg mig gömmer
Ingen för min sorg mig mer fördömmer.

Hassein.*)

Sjungande fågel aldrig hörd nog,
Vindar i våren, knoppande skog!
Älskade björk med din majgröna slöja!
Doftande häggar, hvars blommor sig röja!

*) Har afseende på en urgammal tysk legend.



Se dig i böljan grönkande sai,
Knoppande lindar susen i dal!
Mägtiga tali hör de majröster friska!
Darrande asp, lyss! de susa och hviskar.

Signade Hassel! förr’n morgon var grydd
Engång du gifvit den fromma ett skydd
Ensam i storm sågs Guds moder på vägen.
Lyssna natur tili den rörande sägen.

Ljungelden flammar, natten är sen.
Maria i stormen vandrar allen!
Skogen är mörk, intet värn, ej en hydda!
Lummiga träd ej I kumien beskydda.

Åskan hörs knalla, den Heliga går
Fraraåt i skogen en hassel der står.
Lyckliga träd! åt den frommaste qvinna,
Hägnad du gaf, dig ej stonnarne hinna!

„Var du välsignad för tider och år,
Aldrig dig stormen, ej ljungelden når.
Tack för ditt skydd!" så tili afsked hon sade,
Sin hand öfver hasseln välsignande iade,

Ziguenerskan.
(Eeminiscenser.)

ååångt fjerran i norden
De sofva i jorden
Min fader, min moder,
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Min älskling min broder!
Men jag med min klingande tamburin
Jag drager den vida verlden kring.

„Låt tonerna klinga,
Och dansa och svinga
Lik glädjens flarn
Du ensamma barn!
Och drag med din klingande tamburin
Den vida verlden omkring, omkring!"

Så ofta det ljuder
I kjertat, och sjuder,
Och bränner; men dansen
Den hvirflar i glansen!
Och jag med min klingande tamburin,
Jag drager i yida verlden kring.

Vid perlornas glitter
Ej dolken som sitter
I hjertat, och sårar
I sen ej, I dårar!
Ty gladt med min klingande tamburin
Jag drager i verlden omkring, omkring!

När engång mitt hjerta,
Och blommorna bjerta
Har brustit, och sangen
Är slut och förgången;
Då låt mig i ro med min tamburin,
Få bäddas i djupa mullen in.
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Hemma!

1emma! ljufva ord jag hemma är!
Hvad är det ur sömnen gladt mig väcker?
Hemmet finner öfverallt jag här,
Mot mitt hem jag minä armar sträcker.
Tyst! jag lyssnar kara, trefna Gud!
Bäckens sakta sorl det är i dalen.
Hemma är jag, tack du gode Gud!
Hemmets stjernor ser jag genom alen.

Tindren, lysen frida stjernor små
Öfver vaggan der min älskling drömmer,
Lugna andedrag och ögon blå,
Kärleksskatt som dyra hemmet gömmer!
Rörd jag böjer minä knän tili bön,
Tacksamt knäpper hop jag minä händer.
Det är godt! min Gud, din verld är skön!
Skönast då hit hem jag återvänder.

Ren det dagas! ack, god morgon dag!
Kara hem! god morgon, dyre väimer!
Dig mitt barn, min make helsar jag.
Nu i denna stund jag klarast känner
Hur det måste vara, då engång
Man i evigheten saligt vaknar
Under harposlag och englars sång,
Och är riktigt hemma, intet saknar.
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”Verlden slipar!”
Iferlden slipar!“ så man säger;

„Slipar alla kantigheter bort,
Slipar af hvad „fult“£ ditt vasen äger,
Ger det finhet, glatthet inom kort.“

„Verlden slipar!" men dig akta
Att på samma gång ej slipas af
Alit det bästa med det går så sakta,
Alit det renaste naturen gaf.

Finhet tjusar hvar den finnes;
Men se tili att hjertat finhet har;
Ty den sanna aktningen ej vinnes,
Om ej hjertats diainant är qvar.

Ett öga.
faJtjerneklara öga!
Hjertats vackra kalla du!
I ditt djup jag ser och tänker
På alit barnagodt ännu.

Första gång jag såg dig
Det är länge, längesen.

Såg jag glans och frid och klarhet
I den klara kallan ren.

Låt den aldrig grumlas,
Ej dess himmel molnhöljd bli,
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Hall den ren att barn och englar
Kuuna spegla sig deri.

Du är moder mins det,
Med ett hjerta godt som gull;
Men var fast, var stark, allvarlig,
Och ej endast kärleksfull.

Stjerneklara öga!
Modershjertats återglans.
Må soin nu du gladt få blicka
På den friska blomsterkrans

Som omkring dig lindas
Af små barn, en knopp vid knopp,
Se dem vecklas ut och blifva
Modershjertats fröjd och hopp.

Klara, vackra öga,
Den som sett rätt djupt i dig,
Kan dig aldrig, aldrig glömma
Under hela lifvets stig.

Med en fantasibukett tili Fanny.
Jlknspråkslöst som ljungen ibland gräsen
Som violen under bladet der,
Väre altid såsom im, ditt vasen
Lilla Fanny, för oss alla kär.

Se den vilda rosen i buketten;
Blif som denna altid skär och ren.



VerMigt älskad säilän blir koketten,
Hycklar kärlek blir bedragen sen.

Lef uti din oskulds vårdag flicka,
Som convaljen i sin hvita skrud;
Som förgät-mig-ej mot ljuset blicka,
Tacksamt höj din blomstersjäl tili Gud

Njut utaf ditt lif, det glada, unga,
Plocka varsamt rosorna deri.
Ser du sippan nti vinden gunga,
Sök som hon så ödmjuk att förbli.

I förening blomstren herrligt bilda
En bukett af fägring, färg och doft,
Göm den Fanny sen vi aro skilda,
Sen den hand den gaf åt dig är stoft.

Göm den i ditt hjerta och ditt minne
Dessa blommor af min fantasi,
En bild de aro af ditt rena sinne
Och en helsning ifrån Emille.

”Tack” tili Olga.

SPå skön, så yppig är den korg du sände
Så full af poesi?

Mitt öga njöt, mitt hjerta glädje kände
Haf tack af Emilie!

Jag blomstrens språk förstår, vet hvad de hviska,
Förtrogna äro vi.
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Soin du, de aro täcka, blyga, friska.
Haf tack af Emilie!

I mängen blommas doft vi återfinne
En tid som är förbi;

Löfkojans doft ett älskligt ungdomsminne
Den är för Emilie!

Ej blott i glädje blomsterhjertat drömmer
Och vemod finns deri;

Pencee, en hågkomst i din kalk sig gömmer
Af sorg för Emilie!

Reseda i din blyga doft sig röjer
Så oskuldsfull och fri

En barndomstid, vid den med glädje dröjer
I tanken Emilie!

Haf derför tack för blommorna de friska!
I clem finns poesi,

I dessa rader ej ~ men varmt de liviska
Ett tack af Emilie!

Tili Rosina.
(1872.)

lller jag dig skön vid ljusens glans
I festlig skrud,

Sylphidlik syäfva här i dans
En nöjets brud.
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Med ögon som juvelers skatt
Med kind så skär,

Med snöhvit ros i lockens natt,
Du tjusning bär!

Och ser i hemmets verld jag dig
En älsklig föe,

Det tycks som blommor på din stig
Uppspirade.

Så liffullt leende och gladt
Du ordnar der.

Jag ser dig och jag känner att
Du är mig kär!

Och såg jag dig i qvällens frid
I vemod sänkt,

Med tårars dagg på kinden blid
Som drömmen stänkt;

Jag tog dig tili mitt hjerta då
Och ville der

Dig värna för alit ondt och så
Dig halla kär!

Och ser jag dig på villors väg
Bland flärd och grus,

Får jag ej bedja för dig, säg?
Fly verldens brus.

„Så skimraDde dig lockar der
Den lustens stig,

Men ej tili fridens hem den bär,"
Låt varna dig.
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Och ser jag dig en sabbatsstund
Vid korsets fot,

Då bönen darrar på din mund
I sorg och bot.

Du är mig kär, ja kärast då;
Men fullt jag vet,

Att Gud dig älskar högst ändå
I evighet.

Fägring.
(Tili 1872.)

JPu älskliga bild!
Du friborna ande, förtjusande, mild!
För mig lik en stjerna du glimmar

I ensliga timmar!

Du rosiga sky!
Säg hur den dig älskar du ständigt viii fly?
Der slår i din barin ock ett hjerta

För glädje, för smärta.

Du blomster i vår!
Du fagraste bild i din majdag du står!
O den som dig engång kan fästa

Får lotten den bästa.

Du djupblåa våg!
Som skimrar och glänser hvad lockar din håg?
Vili hän du tili friare landen

Från fädernestranden?
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Hur ljuf, huru kär
Min älskling för mig, för mitt hjerta du är;
Din tjusande bild viii jag gömma

Och aldrig den glömma!

Din fägring det var
Ej ensamt som drog mig, ditt inre ock bar
Mång' herrliga blommor ej dröjde

Det snart sig de röjde.

Ett blomster i skrud,
Ett smycke från ofvan en gåfva af Gud,
Ett minne från eden en hägring

Är anletets fägring!

Men snart den förgår,
En skönhet är högre och evigt består:
Hos anden den skönhet man finner

Som aldrig försvinner!

Dröm om Rom.

W du Roma! omstråladt af minnenas glans,
Huru skönt för min längtan du ler!
Hur de tusen kupolernas gyllene krans
Uti drömmen klarl skimra jag ser.
Du de stolta Cesarernas åldriga stad
Der med Tibern tätt invid din fot,
Huru glänsande står uti häfdernas blad
Ali din blomning, din knopp och din rot.
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O, låt upp ock för mig dina portar engång
Gamla Rom, minä aningars hamn,
Och så sakta mig vagga vid minnenas sång
Ljuft tili ro i din helgade famn.
Blott en dag ack, en enda, du öde mig gif
Utaf njutning så rik jag begär,
På min urna i gyliene bokstäfver skrif:
Du får gå. förr'n dig längtan förtär!

Och jag gick, flydde hän öfver land, öfver våg,
Men ej mera med drömmande syn;
Nej! berusad, i verklighet glimma jag såg
Högt S:t Petri kupol emot skyn!
Tysta lunder af blommande lager mig bjöd
Lugn och hvila i doftande sköt
Och mång' näktergals slag och ali solguldets glöd
Uti magisk förtrollning mig slöt.

Kom så qväll, denua sydliga, dunkelblå qväll
Såsom nordlandens skymning ej läng.
Jag såg himmelen spänna sin stjerniga peli
Öfver Roni, öfver näktergalssång.
Men för helgonen brunno der tusende ljus,
Och i templen för Guds-moders bild;
Och beblandad med orgornas väldiga brus

Klang en ton, långt från menskoröst skiljd.

Stum jag lyssnade vaf af en engel den röst
Som der klingade tonfull och klar?
Nej den kom ju likväl ifrån menniskobröst,
Men ej en, utan tusen det var!
Alit var här harmoni kören klang ju så skön,



Ren soin englarnes hymner tili Gud,
Och försjunken i tystnad, i andakt och bön
Hörde jag på den mäktiga Gud.

Sd, ja, så var i Rom! så det lyste i glans,
Så min djerfvaste aning det drömt!
Ali den fägring som djupt i mitt sinne an fanns
Har tili smycken åt Roma jag gömt.
Kanske fattig likväl, fast jag trodde den rik,
Är min dröm gamla Roma om dig;
Får jag se dig engång? ljufva hopp mig ej svik,
Hopp är blommor på jordlifvets stig.

Kolibri.
(Sydamerikas „dagstjerna.")

iiSvad är det, soin skimrar i skyn?
Det sig höjer, nej, se! det sig sänker!
Det skimrar vid palmskogens bryn,
Och åter mot moinen det blänker.
Hvad är det? smaragder? rubin
Topas? nej, en fågel så iin,

Du Eldslandets glänsande bani!
Du snöfjällens tindrande stjerna!
Dig fåiigar ej nät eller garn,
Din frihet vi uima dig gerna.
En stråle af solen du är,
Kolibri man nämna dig plär.

„En fläta af dagstjernans hår,“
Dig hemlandets sångare kalla
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„En miniatyr meteor,"
Som ses uti rosorna falla,
„En paradisfogel" också,
Som fladdrar mot himmelens blå.

I kronan af urskogens palm
Der sitter du lilla och drömmer;
Vid soliga middagens qvalm
I gräset så gerna du gömmer
Det sirliga hufvudet tyst
Som solstrålen glödande kysst.

I aftonens leende frid
Bland daggiga blommor du skalkas,
Ty qväll är din gladaste tid;
Mång' solig veranda du nalkas.
Men viii man dig fånga, du flyr,
Mot moinen du vingarne styr.

Soi och ljus.
Ä mörker lefva blomman ej förmår,
Den söker ljus och solens varma strålar;
Den tynar sakta utan soi och vår,
Och ingen rodnad i dess kalk sig målar.

Men flytta den ur skuggan, ljus den ge,
Af himlens soi en enda liten strimma,
Den girigt böjer sig mot ljuset, —• se!
Den ren får lif i solens första timma,
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Hvart irrar barnets aldra första blick,
Hvad söker den i gryningen af lifvet?
Det ljuset är dess första helsning fick,
Och derför Gud sin soi åt menskan gifvit.

Hvad söker hjertat? kärleksfulla ljus!
En solskensblick ifrån ett annat bjerta,
En kansia böjd ur jordens låga grus,
Den bögsta sällhet mängd med litet smärta.

Du Mmlaljus, välsignadt väre du!
Välsignad kärlek, hjertats soi, du klara!
Ack! er förutan skulle jorden ju
En sorgfull öken och en skymning vara.

En siocknad lampa.
Jltt par ögon jag sett:

Förr de lyste med kärlekens flamma,
Nu de äro ej mera desamma,
Sen näring ej mer jag dem gett.

Nu jag såg dem igen,
Men när kärlekens drömmar bli svikna,
Då en utslocknad lampa de likna.
Hvem vårdar sig mera om den.

Deras mörker förmår
Nu fördunkla ali soi i mitt sinne.
Att de brunnit för mig är ett minne
Af sorg, och oplånligt det står.
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Det var engång ändå
När jag skötte det strålande ljuset,
I mitt hjerta det såg icke gruset!
Den konsten förstod jag mig på.

Jag var „engeln i skyn!"
Ack! jag fläckarne dolde på vingen;
Och „på himmel och jordfanns det ingen
Så älsklig, så skimrande syn!"

Men de ögoneus par
Jag blef trött på att längre förblinda,
Ocb jag honom ej mer ville linda
Kring fingret, den saken var klar.

I mitt hjerta en röst
Taite högt mot de medel jag brukat,
Mot den fma desert jag uppdukat,
Och kärlekens sommar blef höst!

Lik en stormvind så snar
Bort den slocknade kärlekens flamma;
Men min tröst var att jag med detsamma
Fick visa mig sadan jag var!

Kom tillbaka.

—■imu vana vår tillbaka
Med längtan ropa vi,
Kom, lät oss snart få smaka
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Din vind så frisk och fri.
Kom, lös de bundna sjöar,
Och öppna bladets knopp,
Din vackra skog låt grönska,
Kom vår med fröjd och liopp!

Kom ungdom, kom tillbaka!
O, kom du lifvets vår!
Ur tidens bägar skaka
En sista ungdomstår.
En droppe gif oss åter
Af ungdomsåren än,
Vi bättre nu än fordom
Då skulle vårda den.

O kärleh kom tillbaka!
Vårt kjertas soi, o kom!
Låt oss igen få smaka
Din fröjd, din rikedom!
Så suckar hvarje hjerta
Som kännt dess ljufva tvång,
Den bojan är så magisk
Och raäktig på engång!

För sent.

San är älskad, man liar vänner kara
Lifvet bjuder fröjd och solglans än;
Men att ödmjuM lyckans skatter bära

Det är meningen.
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Kunna vi det? nej, vi kunna icke.
Mången bortglömd vän kan svar oss ge.
När i tiden vi tillbaka blicke,

Hvad står der att se?

Ingen tacksamhet! ett sjelfviskt sinne
Mera fodrande ju mer det får!
Det är listan som tyvärr vi rinne

Glömd sen många år.

Hvart bevis af vänskap står der skrifvet
På dess blad, ack ögat ser det nog.
Månget kärleksoffer oss blef gifvet

Som med köld man tog.

År förgått, och blicken vidgats åter
Tanken flyr tili tid som engång var,
Fåfängt! hjertat nu sin skuld begråter,

Minnet blott ger svar.

Ack, förbi för längesen är tiden
Afbetalningen är alltför sen!
Mången vän gått i den tysta friden,

Slumrat länge ren!

Ensam står man nu för orat klingar
Kärlekens engång förgätna röst,
Minnet mången vänlig blick oss bringar,

Hjertat tar ej tröst.

Mången älskad bild ur det förflutna
Efterlängtad, tydlig står och klar,
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Och vårt inre ej som förr det slutna
Blygs för tid som var.

Nu man ångrar, lider, klagar, saknar;
Vännens bild blir hågkomstens relik,
Man är fången lik, som hastigt vaknar

Vid en festmusik.

Man är fången lik, som sorgsen sitter
Bakom gallret; mer än förr man vet
Att han gläds vid solens varma glitter

I sin enslighet.

Derför hjerta, lär dig ödmjukt vara
Uti lifvets glada majdag ren,
Endast då belyst af solen klara

Blir din afton än.

En fråga.
Jag blir förvirrad, döf, mitt stackars ora
Så villigt lyss ändå, vill mera höra
Utaf det ordsvall som din fagra mund
Kringbrusar mig på dygnet hvarje stund.
Blir du ej trött att ständigt qvittra så?
Jag blir ej trött att ständigt höra på!

Och livad är det du sladdrar ljufva flicka?
Om stjernorna hur klara ned de blicka,

Om dina blommor och om daggens tår,
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Om allt hvad oskuld tanka, drömma får,
Om dina visor, dina dufvor, lam,
Om muonia i björkens hvita stam,

Om näckens ros på insjöns blåa bölja
Om glada bilder som ditt hjerta följa;
Men tyst: en liten fråga jag dig gör,
Sen lika villigt jag dig åter hör:
Säg hur din snabba tunga kunnat få
Ett rum inom de purpurläppar små?

Ynglingens vandringssång.
JJjerran land! mitt hjertas trängtan
Lycklig snart jag skådar dig!
Ali min oro, ali min längtan
Glad jag lemnar efter mig
Sorgfri ut i verlden vida
Vandrar jag i vårens prakt
Blott med renseln vid min sida
Går jag fri från trakt tili trakt.

Full af rika, varma fröjder
Vandrar jag kring jordens runcl;
Ströfvar genom dalar, höjder,
Hvilar sen en liten stund.
Morgonsolen många gånger
Vaknar vid min visas ljud
Och vid fågelns aftonsånger
Somnar jag i bön tili Gud.
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O, bvad litet man beliöfver
Utaf verldens gods och gull,
Stafvcn föga derutöfver
Och en själ af glädje full.
Gud, ali godhets rena kalla
Nog skall vaka öfver mig,
Föra mig tili landet silliä
Der min längtan stillar sig.

Säg, skall dig ej snart jag hinna,
Minä drömmars gyllne land!
Se diu midnattsstjermi brinna,
Se din middagssol i brand.
Höra söderns näktergalar
Toner slå i lundens sus,
Se dc blomsterhöljda dalar,
Höra vågens sakta brus.

Framåt, framåt vill jag ila
Stödd uppå, min vandringsstaf,
Vili ej rasta, vill ej hvila
Längtan åt mig vingar gaf!
Snart, ack snart jag målet liinner,
Luftcn blir mer lätt och blå!
Yarmt mitt bröst för södern brinner
Meu mitt hem jag minns ändå!

Flickans klagan.

Iväiiu dyre älskling du!
Fast bort från mig du flydde,
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Och himlens vilja lydde,
Så hör du mig ännu.

Vid tidig morgonväckt
Jag skyndar hän tili kulien;
Du sofver der i mullen
Af vårens grönska täckt.

Jasminen lätt berör
Din bädd den fagert smeker,
Och vinden sakta leker
Och kudden blombeströr.

Naturens blomsterprakt
Och qvällens blyga stjerna
Som förr jag såg så gerna,
Har mist sin tjusningsmakt.

Nu är det natt och frid,
Och alla röster somnat,
Och vinden sakta domnat
Ty nu är hvilans tid.

Men stackars hjerta du!
Ack sakna, sörj och klaga,
Din lyckas korta saga,
Den är ju slutad nu!
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Ensam i verlden.

jaon ensam är! i faders famn
Hon aldrig hvilat,
Ty bort från hemmets lugna hamn
I storm han ilat.

Hon ensam är! ej moders röst
Hon hör den lilla,
Ty döden kylt det varma bröst,
Det är så stilla.

Hon står på kulien der man lagt
Den dyra neder:
„Dig trösta barn!" så har man sagt:
„För dig hon beder!"

Hon ensam är! blott kulen vind
Den lilla smeker,
Och bittra tåren bleknad kind
Än mera bleker.

Hon ensam är! men „barnens bön"
På läppen bäfvar,
Och ren och oskuldsfull och skön
Tili Gud den sväfvar.

Som barn.

Min barndoms stunder,
O verld af under!
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Jag lefde sali
I hemmets tjell.

Min moder smekte,
Med blommor lekte
Yid björkens sus,
Yid bäckens brus.

Gladt log mitt öga
Emot det höga;
Glad Ijöd min sång
Guds dag så lång.

I svala qvälien
På stjernep.ellen
Som stod så skön,
Jag såg i bön.

Vid insjöns vatten
I lugua natteo,
Jag hörde på
De toner då.

I barnslig yra
Af näckens lyran
O glada tid
O barnafrid!

I måueglansen
Gick elfvedansen
Som par om par
På ängen var.
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O ininä drömmar!
De gyllne ströinmar
På himmel blå,
Jag minns också!

Så flydde tiden
Och barnafriden;
Dc dar af gull
De biefvo mull!

De lunder rika
Sig äro lika
I hemmets dal
Yid bölja sval.

Meu i mitt bjerta
De blommor bjerta
Erän barudomsdar,
Ej finuas qvar.

Femton år.

1)1 ej! åh nej, ett bam det är ej mera jag,
Ty jag femton vårar fyller just i dag!
Ej förstår jag mer mitt bjerta, soin jag tror;
Det är underligt ändå att vara „stor!“

Nu det gäller att ej mera flyga kring,
Ått slå boll och leka blindbock, kasta riug,
Aka kälke sä att kindeu står i braud,
Men visst är det mycket roligt dock ibland.
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„Yra flicka!“ så mig pappa kallar jemt,
„Yackra fjäril,“ säger Axel, men på skämt.
De ej veta de att „fjäriln“ har också
Sorgsna tankar hon, som ingen kan förstå.

Underbart innom mig känns det mången qväll,
Då jag blickar upp mot himlens stjernepell,
Och när daggen jag i gräset tindra ser
Ur mitt öga tysta tårar falla ner.

När jag fågeln så melodiskt sjunga hör,
Och när häggen sinä blommor strör,
När förgät-mig-ej vid bäcken vecklas ut,
Då jag suckar så det aldrig vill ta’ slut.

I mitt hjerta känns det då på samma gång,
Ack, så tokigt! just som sorg och glädjesprång.
Och sen börja minä tankar irra kring,
Men ibland så tänker jag på ingenting!

Så det värit; men nu är jag femton år,
Och nu knoppas nya tankar jag förstår,
Och snart „gåtan“ som mig Axel gaf blir klar,
Ej förstod jag den, då än „ett barn“ jag var.

Moders förtjusning.
Sen mitt lilla barn, o sen!
Glad uti min fanin hon leker,
Hon kan gå, kan jollra ren
Och sin moder ömt hon smeker.
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Hvar finns sådan englabild
Som af modersarm omlindas?
Aldrig är hon från mig skild,
Våra vasen sammanbiudas.

Se den lilla hand, hur hvit
Soin en dufvas skära vinge!
Mödrar, kourinen alla hit,
Jag min älskling visa finge!

Ljufva öga! klart och blått
Soin förgät mig ej vid bäcken;
Fagra kind; din färg du fått
Af ett rosenblad ur häcken!

Då du jollrar, då du ler,
Hvilken tjusning kan du väcka.
Manner, vakten er, jag ber,
För små groparne de täcka!

I det lilla hufvu't ren
Hvacl förstånd, hvad kloklietskälla!
Och de gyllne lockar sen,
De ej minst i vågskåln gälla!

Bild af kärlek, fröjd och Md,
Modershjertats bästa lycka!
Blomsterknopp så skär och blid,
Inga. sorger få dig trycka.

Väx i ro vid modersbarm,
Du min klara morgonstjerua!
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Sonnia sött på modersarm,
Hon skall ömt din slummer värna.

Afunci.
(Fritt ifr&n Tyskan.)

lu ständigt var den förste,
Förbi mig ständigt gick.
I strid ock lek den störste,
Du ständigt piiset fick.
Jag sprang så foteu blödde,
Du målet haun med skick.

Mot dig log lyckans tärna
Tili skyn man höjde dig;
Man såg min dunkla stjerna
Och hånlog öfver mig.
Vi felade meu skuggan
Föll ensam på miu stig.

Mitt hem låg djupt i dalen,
Ditt låg i solens sken.
Jag kämpade raed qvalen
Hvad lätt du vunnit ren.
Miu kamp var om eu periä;
Jag tappat längeseu!

I dag jag sett dig åter
Du lyckans sou på bår!
Du ler så mikit jag gråter,
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Tag mot min ångertår.
Dvi blir dock städs den förste,
Du först mot döden går!

Frisk och sjuk.
iåitt vara frisk, få ila ut i skog,
Kring berg och dal, kan man det prisa nog!
Guds rena, fria luft att andas få,
Hvad kan väl denna sällhet öfvergå?
Då höjes lynnet, blir så gladt och lätt,
Det sköna lifvet njuts på tusen sätt.

Att vara frisk och idog och ha’ mod,
Att altid tacka Gud som är så god!
Att hvarje morgon stå med helsa opp,
Att sluta hvarje qväll,med frid och hopp,
Att värnas af Guds klara stjernehär
Och trygg få somna, jordisk sällhet är.

Att vara sjuk ej se Guds verld så rik
Det sorgligt är en fånge är man lik;
Men såsom fången vid sin dystra cell
Man vänjer sig vid plågan, morgon, qväll,
Och tacksamt ser att under feberns brand
Så ömt man vårdas af mång vänlig hand.

Att vara sjuk, det är att vänskap se,
Och mänget kärleksblomster kring sig Ie;
Det är att lära sig att tålig bli,
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Det är sin lefnadsbok att bläddra i,
Sin själ att pryda uti snöhvit skrud,
Det är, förstå sig sjelf, och fnna Gud!

Den största sorg.
on

Ä,r det den största sorg att genom döden
Förlora den du öfver alit har kär,
Soin delat med dig alla lifvets öden?
Nej icke det den största sorgen är.

Om djupt du älskar och blir grymt bedragen;
Det är en sorg, den största ej ändå.
Om du från frihet blir i bojor slagen,
Det är en sorg nog tung att pröfva på.

Men vida, vida större än ali smärta
Ja svårare än livarje sorg och ve

Det ödet är att ha’ ett ödsligt hjerta
Som ej kan lida, älska, njuta, le.

Som ej kan fröjdas öfver andras lycka
Som ej för andras qval ens har en tår
Som kännes kalit, som ingenting kan trycka,
Det ödet ingen sorg här öfvergår.
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Tili en 70 årig.
(1875.)

Sen 70 år! visst är det långt på vägen,
Men vänner sen på denna mor och sägen,
Om trött hon dignat under årens mängd.
Ert svar blir nej, jag vet det nog, ty föga
Man varsnar 7U år i detta öga,
I denna själ för nöden aldrig stängd.

Likväl bar sorgen ock hos henne gästat;
Ty hvad hon älskat mest, hvad henne fästat
Yid lifvet starkast, har hon gifvit bort.
Då var det mörker uti hennes sinne,
I sorgflor höljdes blommorna derinne;
Så allt kan växla, bytas innoin kort.

Men många band än funnos qvar, de knytas
Nu fast kring modershjertat, ej de brytas,
Det är vårt hopp, ty varmt vi älska dig
Du sjuttiåriga! du hemmets hjerta!
Du goda, glada, måtte sorgers smärta
Nu dröja fjerran, fjerran från din Stig.

Må ädel glädje åt ditt lif beskäras,
Må af de dina städs du älskas, äras;
Var nödens hjelp som förr, och må du bli
Den samma kara, trogna som du värit
I tunga dar och sen bekymren farit,
Ja, alltid samma vän för Emilie.
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Skjutsgossen.
å galopp, i galopp, Hej! spring du bara,
Hopp! nu ska' det gälla.
I galopp! och jag hafran ej viii spara,
Hopp, min brunte snälla!
Finge jag följa mitt behag,
Hafra fick du hvarenda dag;
Lyda måste ju också jag!

I galopp, i galopp! en munter visa
Efter dagens tunga
Friskar upp modet och skogsfrun skall prisa.
Lustigt viii jag sjunga.
Hej! sadan drill min tunga slog!
Hör, hur det ekar gällt i skog,

Härmä det kan Fru Eko nog.

I galopp, i galopp! än solen lyser
Öfver berg och dalar.
Se, i solskenet grannt hvar blomma myser
Under björk och alar.
En ros der finns dock hem' i byn,
Om kind så röd som morgonskyn.

Får nog i qväll den fagra syn.

I galopp, i galoppi visst ska' vi hinna
Fram i qväll och dansa.
Hoppsan min gosse, och ej dig besinna
Jag ska' nog dig ansa.
Pengar det har jag fickan full,
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Grannaste täcke får ditt hull
Dock främst en ring af bara gull.

I galopp, i galopp! den viii jag skänka
Åt min mö den rara.
Hoppsan och Hej! ja hur' grannt den skall blänka
På dess finger bara.
Hvarenda gosse uti vår by
Äga ville mitt vinterny,
Men blott om mig hon syns sig bry.

I galopp, i galoppi se, redan synes
Majstång prydd i skogen!
Nu må man vara helt gladlig tili lynnes,
Hopp, min gosse trogen!
Easkt, ännu några friska tag!
Piskan höfves ej mer i dag,
Hurtiga ä' yi båd' du och jag.

Den lilla rekryten.

Iltt, tu, tre! åh hvad det roligt är
Att på axeln bära ett gevär!
Hela dagen bara exercis,
Tills Sergant jag blir, och det precis!

Mamma manar jemt: „till läxan gå,
Annars gosse dyrt det kan dig stå!"
Och magistern säger: »tag din bok,
Med geväret går det rakt på tok."

i



Läsa, läsa! jag det sparar på,
Nog med boken hinner jag ändå.
Först jag måste bli en rask soldat,
Gå i krig, ocb göra en maudat.

Såsom farfar i det stora krig,
Hvarom pappa bar berättat mig:
Af kossacker slog ban tio yisst,
Förr’n i gräset sjelf ban bet tili sist.

Dö som farfar vill ej jag ändå;
Men nog skall jag fienderna slå.
Skydda sen mitt land på bästa sätt;

Nu framåt! på axel bajonett.
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