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INNEHÅLLSFÖRTECKNING,

!. D i kt e r.

1. Sarfotad nöter jag tempeltrappan. . .
2. ff orden är full utaf synder och skam. . .
3. Min själ är fridlös, mitt sinne sjukt. , .
4. ff a g ville ge min hjärtans tille broder. . .
5. Genom nätternas nunande dunkel. . .
6. Det bodde, en förste i Urvädersgränd. . .
7. Hos oss i Södra dry ekes gränd. . .
8. Detta släkte är ondt och skall förgås med svärd. . .
9. Belsassar är drucken af vin och mätt. . .

10. Fyrti spö pä fotens sula. . .
11. Hvem kan längre hålla vakt emot allt som stormar. . .
12. Är jag intill döden trött. . .
13. Tag mig. — Håll mig. — Smek mig sakta. . ,
14. Advent, advent. . .
i 5. Min nattlampas veke rykte i tran. . .
16. O Gud som gjort den fagra jord. . .
17. Gud Fader ger i himlen fest. . .
18. Ack, saliga, saliga äro de. . .
19. Nu våras det åter och påsken är när. . .



20.

2 1.

22.

Du vida jord i fager klädebonad. . .
Nu tiger nattluften varlig och klar. . .
Skada, skada, hur det varas. . .

2 3. Nu spricker det knoppar ur svarta träd. . .
24. O jord, som stiger tvagen. . .
2 5. God bless you, gamle qucerulant. . .

II. Sonette r.

1. Madame är mycket fin och mycket näpen, . .
2. Madame är död och ligger blek i sängen. . .
3. Nu har baronen gått till sina fäder. . .
4. Här går man tyst och tyst på dörren gläntar.
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Mänskornas hjärtan är hårda och små, 
mänskornas sinnen är kalla, 
kunna och vilja ej heller förstå.
Hvart dina blickar må falla, 
möter du lögn och dumhet och hån, 
stackars Guds son,
stackars Guds enfödde, blödande son.

Kom, Guds son, och hjälp oss ändå, 
hjälp oss, ty du är den ende !
Säg, hvart skulle vi annars gå, 
gå med vårt bittra elände 1 

Kärlek, som öfvervann hat och hån, 
bär du, Guds son.
Hjälp oss, Guds milde och blödande son
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JVtin själ är fridlös, mitt sinne sjukt 
af en hemlig och syndig längtan.
Blir Gud Faders stenhjärta aldrig sä mjukt 
att han lyssnar i nåd till min trängtan1?
Jag har inte kraft att begära, 
jag äger ej rätt till att fa.
För din sons, Herren Jesu Christi skull 
gif mig, ack gif mig ändå!

I



Du milde Jesu, som står sa skön 
och blek pl din Faders sida, 
bed för mig, bed att han hör min bön, 
du, som ömmar för alla som lida!
Jag har inte kraft att begära, 
jag äger ej rätt till att fa.
Bed för mig, bed hos din Fader, 
bed att jag får ändå!

O Christe ! När du på jorden gick 
bland oss, som i skuggor vandra!
Säg, om du ville, livad inte du fick? 
Bar du lust och kval, som vi andra? 
Jag har inte kraft att begära, 
jag äger ej rätt till att få.
Du milde och nådige Christe, 
kan du, säg, kan du förstå?





Se, jag vill klä mig i en pilgrims kappa
och gâ en pilgrims ändlöst länga väg,
och jag skall krypa uppför templets trappa,
och jag skall still
vid altarstenen ligga,
och utan återvändo skall jag tigga,
tills Herren säger: Ske dig som du vill!

Min panna skall jag härdt mot marken trycka 
och säga: Herre Gud och Jehovah, 
som häller i din hand all fröjd och lycka, 
dig vill jag be :
Jag har en liten broder,
din skattegömmas yppersta klenoder
af namnlös salighet ät honom ge!

Ja honom gif den fröjd hvarät man hissnar, 
di man förnimmer den en kort minut, 
men gif den sä dess fägring aldrig vissnar. 
Jag beder dig:
O skänk förutan like!
Men Herre, dä han kommer i sitt rike, 
o gif, att han ej helt förglömmer mig.





I öknarna vilddjuren brumma 
sin gamla och hemska ballad.
Lat oss dröja i kryddgårdar skumma 
vid de tusende pelarnas stad.

Där bland drömmar och lagmälda sånger 
vill i örat jag hviska dig: Minns, 
hvad jag hviskat dig tusende gånger, 
att allenast en verklighet finns!





Dec lefde en förste i stor misär 
vid stadens svartaste gata.
Han hade en underlig umgängessfär,
en svartkonstnär
och en gammal värdshusragata.

Hvar afton spelte den försten knack 
med dessa obscura personer. ,
Han lyssnade stum till deras snack. 
Det var ju pack 
och han hade setat pa troner.

Men tiden blef försten läng och tung 
förutan vän eller like.
Hvad skall den göra, som varit kung,
när han var ung,
men som mistat ett konungarike1?





Han botade sjuka, han helade sär, 
de lama de löpte som hjortar.
Han var vår herde och vi hans får,
och i hans spar
ljöd hell utur alla portar.

Men öfverheten var honom vred. 
»Ej folkets hugnad vi tåle.»
De kastade honom i häktelse ned, 
de framburo ved, 
de brände honom å bale.

Hos oss i södra dryckesgränd 
det bodde en sällsam herre.
Vi trodde han var oss af Gudi sänd.
Nu är han bränd
och hos oss är det sju resor värre.



jLjetta släkte är ondt och skall förgäs med svärd.

Se en pöbel säg jag ragla förgrämd och undernärd. 
Jag säg mangel och kif pä marknadsplatsen.
Men de rika säg jag pösa i lusta och flärd 
i de präktiga marmorpalatsen.

Jag säg vagnarna rulla pä en solig esplanad 
och smä tidningspojkar ropa för sina extrablad 
om en illgärning, som en bof föröfvat.
Men tvä sorgklädda änglar säg jag vandra i den stad, 
som med styggelse har Herren Gud bedröfvat.

»
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På tinnarna brinna lågorna matt 
Öfver staden hänger en glödhet natt. 
Nu har konungen gästabud i sin sal. 
Hör sånger och skratt !
Hör klang af oboë och cymbal. — 
Belsassar! Din själ skall tagas i natt.
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Alla dem, som mig fördöma, 
alla dem, som mig belacka, 
Jehovah, dem nedersla!
Ma din vredes eld du tömma 
öfver hvarje själfgod bracka, 
som ej kan och vill första !

Herre, jag är själf en bracka, 
och jag tronar själf pä minnen 
som en gammal farisé.
Jag är ock ibland de flacka 
och jag dömer mänskors sinnen, 
fast jag botten ej kan se.



vem kan längre hälla vakt emot allt, som stormar. 
Lät oss hälla husandakt, medan världen gormar.

H

Världen har en farlig makt, den vill slå ihjäl en.
Lät oss hälla husandakt, t y det lugnar själen.

Än är jag frän världen fri, ack, men huru länge. 
Käre Herre, statt mig bi mot dess fiskafånge.

Än är jag ej köttsens trål, fast jag förnummit lustan. 
Herre Jesu, hjälp min själ och för kampen rusta’n.

Mänskofruktan hyser jag. Hjälp mig, käre Herre! 
Hjälp mig bäde natt och dag, att det ej blir värre !

Är jag till förtviflan bragt, är jag trött till döden, 
låt oss hålla husandakt, ty det lindrar nöden.





Säg, hvar halls min lille vän, 
rare vän, 
ende vän
i den vida världen?
Hjärtat har jag härdt i bann. 
Kommer, kommer du igen 
lille vän, 
rare vän
i den vida världen?

Kom och hjälp mig för Guds skull,
för min skull,
för din skull,
du, som ensam kan det!
Världen är af sorger full, 
allt som glimmar är ej gull.
För Guds skull,
för min skull,
hjälp mig, du som kan det!



ag m*g- Hill mig. — Smek mig sakta. 
Famna mig varligt en liten stund.
Grat ett grand — för så trista fakta.
Se mig med ömhet sofva en blund.

Gå ej från mig. — Du vill ju stanna, 
stanna tills själfjag miste gå?
Lägg din älskade hand på min panna.
Än en liten stund är vi två.

*

I natt skall jag dö. — Det flämtar en låga.
Det sitter en vän och håller min hand.
I natt skall jag dö. — Hvem, hvem skall jag fr 
hvart jag skall resa — till hvilket land?
I natt skall jag dö. — Och hur skall jag viga?

« if

I morgon finns det en ömkansvärd 
och bittert hjälplös stackars kropp, 
som bäres ut på sin sista färd 
att slukas afjorden opp.



Advent, advent!

En dörr, som står på glänt 
till allt, som i ett jordelif 
af längtan mig har bränt.

Advent, advent!
En stjärna Gud har tändt. 
Som furste och som hjälpare 
sin son han oss har sändt.

Fragment, fragment!
Nu må det vara händt, 
att med mitt äflande och lif 
vardt ingenting bevändt.





Jag bad om en jordisk fröjd till att là 
samt att Gud ville ge mig en lisa 
med att alla de fàvitska nederslå, 
de där trodde sig själfva visa.

jag bad till Gud och lyssnade rädd 
till den rinnande timglassanden, 
dà en leende ängel invid min bädd 
stod plötsligt och lyfte handen.

» Du ber minsann roliga böner du, 
men du hafver behagat Herran.
Statt upp från ditt läger, ty si ännu 
i natt skall du färdas fjärran.»

På sin skuldra han tog mig och med ett brus 
sina väldiga vingar han spände 
och så flög vi allt högre i månens ljus, 
men sen har jag glömt hvad som hände.

Men jag minns, när jag låg på mitt läger igen 
och tyckte att Gud var så nära, 
att jag bad om lust till att träla och sen 
om väldiga bördor att bära.









Cjud Fader ger i himlen fest 

och främst är Jesu moder. 
Dit är bjuden med som gäst 
hvarje from och goder.

Gyllne frukter bjuds i skäFn 
och vin pl alla borden.— 
Jesus sitter pä ett moln 
och blickar ned pä jorden.







I\ u väras det äter och påsken är när 

och luften sä klar är vorden, 
nu vandra vär Herre och Sancte Per 
ånyo omkring här pä jorden.

En stund ha de lämnat himmelens hem, 
pä smältande vägar de skrida.
Mann’ vandringen går till Jerusalem 
och månn’ de gä upp för att lida'?
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Du vida jord i fager klädebonad, 

den du med hvarje ärtidsskifte byter, 
snart är min sista säng till dig förtonad.
Du lärde mig att allting, allting dy ter.

Och alle I, hvars händer förr jag tryckte, 
och Eder, som jag gaf mitt hjärtas bästa, 
bort ären I af skilda väder ryckte.
Hvad vet en mänska likväl om sin nästal

Har hitintills jag lefvat pä chimärer 
och sofvit oskuldsfullt pä sockervatten, 
sä vill jag kasta mina barnaläror; 
som Nikodemus stär jag upp om natten.

Si, jag har märkt att alla vägar kröka, 
dem förr vi vandrade sä barnsligt glade. 
Jag vill stä upp och honom vill jag söka 
som » Eli lama schabaktani. » sade.





Si Gud hafver skänkt oss sin signade vår 
och snön han töar i ljuset, 
fast allt, som tinade upp i går, 
i natt ligger äter fruset.

Ack, vor’ jag en älg eller vor’ jag en lo, 
som löpte i villande skogen !
Men är jag en mänska, som mistat sin ro 
och lossat af rätta fogen.

Dä blir det väl bäst att sätta sig ned 
och lätsa sig nöjder och glader 
och endast önska sig hjärtats fred 
som nädaskänk af Gud Fader.

Men hjärtats fred kan en aldrig fä, 
om en inte vill redligen sträfva.
O, gode Gud, låt hastligen gå 
den tid, jag hafver att lefva!



S) kåda, skada hur det varas.

Snön har smultit, se och märk» 
Än en gang skall vi bedäras 
af de gamla underverk.

Världen lyser, jorden grönskar, 
vindar gä med lätta fjät. 
Kanske får jag som jag önskar, 
förr än någon anar det.

Här i jordens gröna lunder 
stundom himlablomster gro, 
men för mig ske inga under, 
fast jag villig är att tro.



Nü spricker det knoppar ur svarta trad 

i korta och ljusa nätter, 
och landtmannen skadar den spirande säd, 
hvarmed han besätt sina slätter.

Nu skiner solen stekande varm 
i smä och i stora städer; 
det vimlar af mödrar med barnet pj arm 
och snälla familjefäder.

Och älskande par gä vid hvarje vik, 
i lunder, pä fält och gärden; 
under tiden bärs somliga bort som lik 
och smäbarn födas till världen.



o jord, som stiger tvagen 
ur glidande isars bad!
Han kommer, den stora dagen, 
om hvilken siaren kv.ad.

Ofver långa blånande åsar 
gir ett skimmer som förebud.
Så täljen, i skriande måsar:
Det är solen, det är dagens gud.

Du, som rufvade skum och dunkel 
med natten som hufvudgärd.
Långt söderut står en karfunkel, 
rund, röd och förundransvärd!

Du folk, som i grottor dig gömde, 
i skumhet och gruflig skräck, 
han kommer, den guden du drömde. 
Dina bedjande armar sträck!

Träd ut och skåda att världen 
är stor och härlig och vid !
Lång, mycket lång blir nu färden 
och full utaf mödor och strid.
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God bless you, sir! Och se dig kring 
på jordens underfulla ring 
som Noak förr i arken.
Se luften är af fåglar full 
och grönska spirar strax ur mull, 
när tjälen gått ur marken.

Och tusen millioner djur 
sin vinterdvala krypa ur, 
de bygga bo och föda.
God bless! Är allt ej ganska godt? 
Har Gud ej skapat verkligt flott 
och g]ort sig mycken mödal
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ÎVIadame är mycket fin och mycket näpen

och hennes blod är blitt, sä blitt som möjligt. 
Madame förstir si bra bid’ trist och löjligt 
och hon har ganska ofta gjort mig häpen.

Madames lever har jag fitt öfvervara 
och mänga sköna ting har jag fitt skida.
Ack om vi finge till Cythera fara 
Madame och jag, jag och Madame, vi bida.

Si farom till Cythère, som evigt grönskar, 
hvars lund för kärlekspar stir evigt färdig. 
Förlät Madame, att liten är min bit.

Förlit, jag vet ju att jag fivitskt önskar 
och kanske min sonett är föga värdig 
en sidan fin och näpen Dame. Förlit.





jVLadame är död och ligger blek i sängen 

och ser sä grufligt trött och liten ut. 
Madame är död och skadespelet slut 
och scenen dold af dessa sängomhängen.

jag sägju henne aldrig sofva sött, 
säg henne endast vaken le och tala.
Nu vet jag att hon dolde det fatala,
att hon var innerst gammal, härd och trött.

Hon var en liten näpen, road flicka, 
som fick af lifvets alla drycker dricka, 
tills lifvet bief en kamp och ej en lek.

Hon blef sä ensam, säg med ögon kalla 
och trodde ingen; och jag svek som alla 
ma belle dame, som nu är död och blek.





Nu har baronen gått till sina fader.

Baronen var den siste utaf ätten.
Nu står han lik i saln med gyllenläder, 
betraktad stelt utaf familjporträtten.

För fönstren hänga tunga draperier 
och tafFeltäckarn putsar vaxljusvekar, 
en typ från Rococo’ens Sans-Soucfer, 
af gamla steg på bonadt golf det ekar.

Ack min baron ! Hvem kunde fordom skämta 
som du i sal’n bland vänner och bland viner 
med cyniskt, gammaldags spirituel t behag.

Du slagrörd blef som gamla, libertiner.
Se gula vaxljuslägor fladdrigt flämta 
ett spöklikt sken kring dina nobla drag.





Heir gir man tyst, och tyst pi dörr’n man gläntar. 

Därutanför stir vinterns hvita dimma.
I detta sjukrum, timma efter timma, 
den som mig kärast är pi jorden, väntar.

Jag vet, i sal’n därute någon sitter, 
han bidar också, blek och mörk och stillsam. 
Jag känner dig, fastän din dräkt är vill sam, 
men namnet ditt jag icke nämna gitter.

Finns ingen nid? O Gud, du som har makten, 
o låt, låt den, som är mig kärast, lefva 
och jag skall skänka allt hvad du begär.

Hör uret knäpper i densamma takten, 
i vinterdimman finns det ingen refva. 
Få döden bidar den, som jag har kär.

: 
i
















