








JARL HEMMER

DU LAND

SC H ILDTS





DU LAND





DU LAND
Fem t o n tidschJtter

a v

JARL HEMMER

HELSINGFORS

HOLGER SCHILDTS FÖRLAG



HELSINGFORS 1940. CENTRALTRY CKERIET



Dessa dikter aro skrivna i enstaka stunder före,
under och efter vårt senaste krig. Jag har funnit
det lämpligt att samla dem i ett litet häfte, då de
kanske bilda ett lyriskt dokument över vad tusen
med mig känt och fortfarande känna. Där någon
gäng ett politiskt utfall sticker fram såsom i
»Finlands nyån är det blott ett vittnesbörd om
vår stolthet och förtrytelse i den stunden.

Som sista dikt har jag medtagit den 1918 skrivna
f>De fallna.)>. Den har utan alt ett ord ändrats fått
en vidgad innebörd och omfattar nu alla vara
stupade.

Okt. 1940. F ö r f.





VÅRT FOLK

Hur hög står himlen över Finlands höst!
Väl mörkna skogarna och markens lera
av svarta moln, som rulla fram från öst.
Men Finlands folk står ljusögt, bröst vid

bröst.
Säg, teckentydare, vad väger mera?
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Hur tyst och stort vart allt i detta land!
Vi nåddes av ett bud vi länge väntat,
och bort dog bjällerskrammel, bjäfs och

flärd.
Var skrud, som blixtrat av juvelers brand,
nu skärs den sakta sönder tili förband
åt gråa män, som värna oss med svärd.
Var sniken, som i smyg på ståldörrn gläntat,
nu öppnar gavelbrett sitt gömda fack
och offrar allt med ett förstulet tack
att skatten har sig väl förräntat.
Och bonden, böjd av år och svettig möda,
nu ger hän hästarna och årets gröda
åt hären, signande dess gråa band.
Hur tyst och stort vart allt i detta land!

Hur har ej Finlands folk sitt väsen funnit!
Vi brändes nyss av broderblodets lut,
men innerst ur vårt sinne steg tili slut
den enighet, som äntligen vi vunnit.
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Var tackat, du vårt hårda, goda öde!
Om stormen denna gång drar oss förbi,
skall aldrig mer här forsa fram ett flöde
av småsint käbbel och förbittrat skri.
Och falla, trampas och förslavas vi,
vi skola enigt uppstå från de döde.

Vi tro ej stort på våldet, men vi tro:
vad Herrens högra hand vill sammanhamta
skall icke brista som en murken bro,
skall ej som utbränt slagg för vinden slamra.
Så låt oss bli bland världens brustna byggen
en hörnsten, som i nöd och sorg
sin börda lyfter tryggt på ryggen
och vet: Vår Gud är oss en väldig borg.

Nov. -39.



FINLANDS NYÅR

Hur spruckna och förstämda klämta världens
nyårsklockor!

Ett mordmoln är Guds rena rymd, ett ormbo
jordens ort.

I haven ligga lurande vår lömskhets djävuls-
rockor.

Men ännu finns ett litet land, där allt är
klart och stort.
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Här frodas inga frasers kram, här vet var
själ som andas

att hän är vägd på rättens våg och vald tili
dess soldat.

O Du, som länkar livets gång när nasta
nyår randas,

då låt oss upprätt stå som nu tili värn mot
våld och hat!

Mot gudlöshetens vilda storm vårt bröst
i stolthet häves,

vår lott blev att för kristenheten segra ellet
dö.

Vårt folkhem är ej murat tili så tätt att
folket kväves.

Vi andas in en högre luft i brand och blod-
dränkt snö.
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Må grannarna vid varma härdar nyårslyckor
stöpa

och öppna famn och penningpung för våra
barn och oss.

Men ingen kan sin framtid utan hårda offer
köpa.

Så sänd oss, vänner, vapenhjälp mot fi-
endens koloss!

Ring nyårsklocka, ring för oss, som valdes
ut att vända

ett blad i mänsklighetens bok med dunkel
spalt vid spalt.

Och ringer du oss nasta år att kampen är
tili ända,

hur mycket blod den kostat oss, välsignad
tusenfalt!



RAKA STÅ FURORNA

Under ett luftbombardemang
med hesa telefoner och ledningar i virrvarr
sökte hän höra sin älskades röst.
Hän ropade hara farväl.
Hon hörde ej ordet, men visste det var hän
och gladde sig förtvivlat.
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Raka stå Finlands hårda furor.

Så for hän bort och stupade.
Hon grät när budet kom,
men reste sig i stolthet.

Raka stå Finlands hårda furor.

Kanhända skall hon i det långa livet
växla ring med någon annan.
Han, som föll, är evigt hennes man.

Raka stå Finlands hårda furor.
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LAND UNDER BOMBER

Var likvagn smetad vit i drivans färg
tili skydd mot grymma himlen.
De fallna få ej på sin färd tili graven
ånyo sönderslitas.



16

Var kyrka spöklikt mörk, oeldad, stum
tili skydd mot grymma himlen.
1 kryptan under fädrens trygga rum
finns inga bombvalv.

Vart barn förbjudet se mot soi och stjärnor
tili skydd mot grymma himlen.
I underjordisk skymning blekna barnen
och blomstren tvina bort.

Så strålande blev mänskans segerbana!
Skyll ej på Gud! Vad själva vi ha smutsat,
det dömdes vi att själva tvätta rent.

Upp människor, som bära ljus i bröstet!
Låt oss med sanningens och harmens kvast
Guds klara himmel äntligt sopa blank,
att våra barn en gång få skåda solen!



S OLDATPSALM

Ej frågar du, som slogs och svalt,
om lägret där du sist gör hait
av frusna torvor bäddas,
blott landet, landet räddas.

2 Du land 17
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Ej frågar du, vår smärtas man,
som sönderstyckad feberbrann,
om själv du skärs och delas,
blott landet, landet helas.

Ej frågar du, ej frågar jag
om våra städer dag för dag
av brand och spillror bräddas,
blott landet, landet räddas.

O Gud, som detta kors oss gav,
tag från oss allt vi hålla av,
slit sönder sista bandet,
men rädda landet, landet!



EFT E R FRE D E N

13 mars

Blomman av vår ungdom
mejades av lien.

Stumma mödrar kvävde
suckarna och skrien.
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Ungdom, allt du drömde
att i dåd få dyrka

lyfte dödens höghet
tili ovansklig styrka.

Nya händer fatta
vapnet från var fallen.

Evig är vår vakttjänst,
sönderskjuten välien.

Evig är den börda
som vårt land skall bära,

men hur tung av storhet,
flammande av ära!
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»DÄR NÅGONSTANS»

Tili minnet av Karl-Erik Höppner

Du led och stred där någonstans
för andras väl och vinning,
tills vinterskaren knöt sin krans
av is kring blodad tinning.
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Du offrade vad tusen gjort.
Förstummade vi fråga:
finns det i livet intet stort
med frälsande förmåga?

Är himlen kring oss blott en säck
av dövhet och av stumhet?
Är offret blott en menlös bäck
tili världens hav av dumhet?

Skall allting glömmas, allt förgå,
som gudingivet glöder,
och samla sig likt kött och strå
i mullen, som sig göder?

Ånej! Vart offer är en eld.
Osynlig för oss flammar
dess låga bortom våld och väld
och mänskotankens dammar.



Du broder under tuvans krans,
ditt offer bor förstorat
i ett förborgat någonstans,
där intet går förlorat.



EN ÖDELAGD

Man säger att jag lever.
Kanhända är det så.
En söndersprängd själ,
som ingenting fattar.
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För tusentals år tillbaka
växte det tropiska ormbunksskogar
på de förfrusna Spetsbergen.
Kolet efter dem blev kvar.
Hade jag sett de skogarna då,
skulle mitt skönhetssinne juhlat,
skulle jag sjungit hymner tili solen.
Men nu vet jag blott:
bränslet där uppifrån drev en transport
av fiendetrupper tili fronten.
Min son, min enda, blev borta,
obekant var.

Naftafältet kring Baku
var också en paradisisk skog,
nu en saltstäpp med sprutande olja.
Flygarbränslet kom därifrån
som gjorde min älskade hustru
tili invalid utan armar och ben.
Jag matar henne dagligen.
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Själv blev jag räddad
av ett frostfjun på kulsprutekornet,
som sökte mig,
eller av lutningen på en Sten,

en mossig Sten i marken,
som lät en granatskärva slinka
någon tum från min tinning,
eller kanhända av ingenting.

Herre, jag ber ej om inblick
i tingens gåtfulla sammanhang.
Det vetandet kan jag ej bära.
Giv mig blott tron
att själv Du vet varför allting sker!



V O X DOMINI

Nu hamrar Herrens slägga
på maskfrätt mänskosläkte ned.
Jag vill tili fota lägga
allt kött som föll ur kvinnokved.
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Jag vill åt satan skifta
hans anhang efter edert vai.
Så sluten, mänskor, skrifta
för mig er ångest och ert kval!

1 valden själva vägen,
som alla stenat för varann.
Min hand är obenägen
att gripa räddningsverket an.

I sekel efter sekel
jag draps av er med spott och bann.
Vem såg mitt Mene Tekel,
som ständigt i er blindhet brann?

Så tag din dom, du släkte,
som aldrig mottog minä bud!
Jag hamrar, tills jag bräckte
din vantro att jag ej är Gud.
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rannsakan

Hur kunde allt vi trodde på
så restlöst sammanrasa
och jordenbli en jätteså
av blod med fraggig fasa?
Jag vet blott att jag själv var med
och gödde första droppen.
Hur ädelt än min ande kved,
så var min konung kroppen.



Statt upp och tag ditt torra bröd,
slå sönder fröjdens kruka!
Kanhända Herren själv i nöd
vill som soldat dig bruka.
Välj sida: satan eller Gud!
Här hjälper ej att springa.
Din order är ditt samvetsbud
och kärleken din klinga.



K A N S K E

I stjärnorna skrivet vårt öde står
långt bortom vår visdom och ali vår förmåga.

Men varför då värja oss, varför oss plåga
med lönlösa strider och brännande sår?
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Förborgad är boken, där domslutet står,
för fjärran, hur mycket vi våndas och fråga.

Men kanske vårt offer tili Domsalen når
och tänder där borta en bedjande låga.



BÖN FÖR JORDEN

Låt oss få sänka vår sargade panna
bedjande mot Din barmhärtighets knä.
Tungt är att hata, tungt att förbanna,
tungt är att timra på korsens trä.

3 Du land 33
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Alla vi njutit, alla vi brutit,
alla vi smidde vid väsande bloss
länkama, de som i fångjäm oss gjutit.
Du blott kan bryta de länkama loss.

Aldrig av människor Jorden förlossas.
Själv triumfatorn, som spränger dess form,
skall som ett stoft i ruinema krossas.
Vind äro vi, men Din vrede är storm.

Låt oss få bedja med blodiga händer
framför Din fot vår förtvivlade bön:
Luttra oss, Herre, i världsbålets bränder,
led oss från lidandets dal tili dess krön!
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DEN S 1 S T A TRON

Tänder du en enda gnista
i vårt svarta vanvettshus,
vågar du, fast världar brista,
bära kring dess späda ljus

vän, då har du verkat mera
än var jordisk segrarhär.
Allting brista skall som lera.
Endast anden bär.



DU L A N D

Du land, som liv och grav oss ger,
hur hårda dina vintrar gnistra!
Hur störtar ständigt du oss ner
i mörka djup och bistra!
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Du land, hur hög är dock den skänk
som dina himlar åt oss önska,
hur ljuviigt allt ditt vattenblänk
bland sus och sommargrönska.

Men vad vi brutit mot din lag,
när vi varandra glömt att skona,
låt oss tili sista andedrag
mot våra barn få sona.

Vårt är du, land, i namn av allt
vad här vi jublade och ledo.
Så var välsignat tusenfalt!
Du land, ditt folk står redo!
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DE FALLNA

Stilla, segerlarm och liv som sjuder!
Kom, du högtidsfrid!

Sorgens Stora, djupa harpa ljuder
över storm och strid

Våren tänder varm i skyarna sitt bloss.
Men i mörka, kuina gravar kalina
stoften av de tappraste, de fallna,

som ha räddat oss.
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Minns det, ni, som i de trygga husen
bryta lugnt ert bröd,

eder ro är köpt med pris av tusen
tappra hjärtans död.

Öppna bladen, hävd, för bragdens gyllne text!
Bonde, du som gläds åt åkerns gröda,
mxnns att det var blodet av de döda

som gav sådden växt.

Ja, det är de fallnas kalla händer,
som på blanka svärd

lyfte landet högt bland fria länder.
Viska, andevärld,

att ett folk står fritt vid deras gravars rand!
Stora sus i skogar, hundramila,
vagga in i evighetens vila

dem, som frälst sitt land!
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