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erotiska sånger
AF

U. C. W.

Les cœurs froids ne font que des hommes; 

en aimant on s'egale aux Dieux»

STOCKHOLM,

Tryckt hos Johan Pehr Lindh,

1 7 9 9-





SANG til KÄRLEKEN.

JT or dig mit for Ila rökverk brunnit, 
Du Aphrodites milda fon!
Ej Throners glans, ej bragders dan 
Mit hjerta rört, min dyrkan vunnit.

Kall och ryflig var Naturen,
Ej i fkogen glädjens fång,
Oiver hafvens vida fang 
Ingen driflig fjöman buren. 
Nattens flor och dagens glans 
Ej en fal ig känfla väckte,
Ingen myrthenflätad krans 
Unga flickans lockar täckte,
Och i glättigt brödralag 
Man den krönta bägarn räckte 
Ej ännu vid lyrans flag.

Dä, följd af arets morgontimmar,
Mot jordens tragt du fänker dig:
Och majeftätilkt ljufet firnmar,
Och känflan föds och hoppet firimmar, 
Och fangen höjs och glafet glimmar, 
Och rofen blomftrar i din flig.

A 3



Du andas — och frän Alpens fpets 
■Til Salas dalar fallhet flyter ;
Och til en Paphos blomflerkrets *
Du Lappens kalla tufva byter.
Ja kårlek! kårlek! utom dig 
Blott öknens diinmor holja Eden; 
Men vid din anblick klåder fig 
I Vårens fkrudar fjelfva heden.
D t vinkar ofver hafvet dår,
Och Timons fuck pâ vägen flyger 
Til Selmas tjull, vid fj?dlen hår; 
Och du til Ceylon återbår 
De kyfliir hon i vinden frnyger.

Men om din mildhet jorden glader 
Når Grader pryda dina hår;
Du lifvets Arg ock tiftelfär,
Når du i håindens main dig kläder, 
Och gåckar alfkarinnans tar.
Vred kring Medeas hjeffa flcaka! 
Din fackla i Thartaren tånd!
Glömd ållkarinna, retad maka,
Låt henne vild, af qvalen brand, 
Naturens forfta ratt forfaka.
Kring Naxos djup, frän Saphos hfdl 
Hvad viggar utur mälnen ljunga! 
Da i Arcadiens lugna tju.ll 
Din mildhet glada herdar fjunga.
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Ja den lefvande Naturen 
Evigt ftyres utaf dig;
Plantan, månnifkan ocli djurea 
Af din anda nåra fig.
Lejonet din dyrkan ryter 
Uti Nubiens vilda tragt;
Och där Gängens bölja flyter 
Vittnar Tigern om din magt. 
Fjåriln dig fit offer fånder 
I Tibulli fofterland;
Lyran afven i min hand,
Räckte du vid Målarns ftrånder. 
Må Eglé, i nöjets fpär,
Ännu henne blomfterlinda;
Och dit trollband i mit har 
Under myrthens fkugga binda!

För dig mit förfta rökverk brunnit 
Du Aphrodites milda fon!
Ej Throners glans, ej bragders dån, 
Mit hjerta rört, min dyrkan vunnit.

A 4



KÄRLEKEN och ANACREON.

tFemfk var natten, kylig vinden, 

Froftig glånfte tallens gren;
Dä med handen under kinden, 
Lysnande hur (formen hven, 
Gubben fatt vid hrafans fken.

Tyfl han fäg den glada lagan, 
Tankte fig i fordna Sr,
DS i dårren vanligt flår,
Gofsen med den gyldne bägan,
Och de rofenkrönta har.

Hell Anacreon! han fager:
Hvarfor gomd i detta tjall 
Flyr du Nöjets ljufva lager ?
Men ånnu i denna qvall 
Skal jag fe dig glad och fall.

Hvad? bedrågligaft bland Gudar! 
Svarte gubben kall och tvSr:
Tror du facklan fom du bar 
Smålter har, bland vinterns fkrudars 
Detta brofl, fom ftelnadt Sr?
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«Ser, du ej min plöjda panna 
Och mit öga ikumt och flackt 
Ålderdomens iftagt befanna.
Kan: min kalla andedrågt 
liar fjelfva Cyperns ilagt.

Löjets och behagens flockar 
Skfunta hår cj kring om mig:
Nej, uppä min mörka flig 
Faller fm* ur defsa lockar;
Fly, du annars kyler dig.

Såkert nu i Paplios lunder 
Kallar dig en blygfam mö:
Defsa åro nöjets flunder — 
Skynda at des qval förftrö 
Genom ljufva drömmars under.

Fråmja Damons nya ranker, 
Blomllerflrö en Phrynes fpär,
Le ät Hymens dolda tar.
Nöjet blott en blink du fkånker, 
Men St fmårtan långd af 5r.

Tro ej mer at lcunna ikryta 
Af dit vålde öfver mig,
At mit hjertas Ikick förbyta!
Nej til Gnido fkynda dig:
Hör hur ilormarne hår ryta.



Menar du jag glômt de plågor 
Du mig gaf i Pyrrhas band?
Nej , jag kant din guda hand:
Du, du tånde defsa lägor,
Och fen log ät deras brand.

Ja, jag mins de flöfta böner 
Som jag tömde kar och fvag;
Haha nu til glädjens föner 
Som åkalla dig i dag,
Gack, dem gudalkön bedrag.

Helt förundrad Aftrild frågar: 
Glömflcling! hatar du din vån?
Ga, i fjelfva hädelfen 
Ser jag un hur nitet lågar 
Hos den fordne dyrkaren.

Och om en bland Greklands fkôna 
Varit obevekligt tvår:
Har du ej förtjuft fatt röna 
Hundra, tånde af begår,
Fårdige at dig belöna?

Och ånda du glömma drillar 
Defsa ljufva blomllerband ?
Men vålgårningar i fand 
Och et fel i klippan rilfar 
Månnfkans otackfamma hand.



H *r, Anacreon, JYûn balen 
H vem til floden förde dig,
Vid den tand a middags - ftrâlen, 
Dur fom Lesbia blottat fig?
Då, bedrog jag ålven dig?

Och i fkymningen vid backen, 
Mins du jag dig vifaclq 
Cynthia värdslos, fl umrande 
I den mörka jasmin - hacken ^
Dû, hvad du rnig dyrkade!

Och når Daphne genom dalen 
Flydde fom en jagad hind,
Hur jag fmög dig bakom alen, 
Dår du i en blomfiervind 
Kyfte tåren frän des kind.

Hav du åfven glömt den dagen, 
Når uti Chariters dans,
Skon i vårens forfta glans, 
Yngfia fyfiern af Behagen 
Rack te dig fin blomfterkrans?

Dâ, du pâ mit altar rcåkte,
Och mit läf pä lyran flog:
Vinet ej din fållhet ökte,
Om ej Afirild bagarn tog,
Och i fallen mot dig log.



Men jag fer dit 5ga glimmar, 
Och dit hjerta hôjer fig:
Kom, Anacréon, til mig!
Se, un Cypris fijerna llr immar 
D Sr i mâlnët öfver dig !

Drick och Slika, lyran ftränga, 
Och din fordna fållhet kann;
Sâ Ikal hos dig karleken 
Gracernas befök förlänga,
Och förjaga ledsnaden.

Mild, fom folen fallet glader, 
Karleken ur vingen drog 
En af purpur fkiftad fjäder, 
Räckte Ikalden ömt och log,
Som flraxt hånryckt lyran tog.

Och omkring hans hjelTa flyger 
Bildningarnas rika tropp,
Och med blodets fnabba lopp 
Kånflan ljuf til hjertat fmyger, 
Åtföljd af de glada Hopp.

Kårlek, kårlek lyran klingar,
Och Ifraxt vintern vid des namn 
Haftar bort pä tunga vingar,
Och frän flodens fmålta famn 
Svalan up i dagen fvingar.
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Skogarne förnöjde fkaka 
Sina fnöbetackta har,
Och den blida vahans fpar 
Följas af hans unga maka,
Som med fippor dem befar.

Löfven foglarne ren fkydda: 
Fauner, Nyrnpher, danfande, 
Nalkas Sångarns glömda hydda, 
Dricka, fjunga, ålfka, le,
Och at Våren offer ge.

Tjull Anacreon hörs fjunga: 
Fritt, Iran ftridens höjda char, 
Hjeltarne ma dödar ljunga'. 
Karleken inin dyrkan har,
Och hans fegrar fkal jag fjunga.

Han lkal lifvets flygt fördölja 
Ån för mig bland flickors tal, 
Och min ftig med rofor hölja, 
Och utur en krönt pocal 
Sift mig råcka Lethens bölja.



HILLAS och CAMILLA.
PASTORAL.

.^îin Camilla, liar vid flranden 

Under fkuggan hvila dig! 
Middags-folen h'jer fig,
Och fe kullans flod pâ fanden 
Til fin fvalka bjuder dig.

C A M i i. t A.

Môrk år fkuggan hår pS ltranden, 
Ujufligt fvalkar kalian mig, 
Ljufvare en blick af dig.
Ser du denna korg af viden 
Den Alcinenon flåtade,
Och i gar mig offrade
För en krans af rofor vriden;
Den med frugt, vid dagens blick. 
Jag for dig at fylla gick.

H I i I. A s.

Skon Sr drufvan du mig räcker, 
Hogrodt lockar Splet mig;
Men den fårg din kind betåcker 
Dä jag ftjål en kyfs af dig, 
Dubbelt, dubbelt tjufar mig.
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Du ju kSnner Heros dotter’
Och des fköna ljufa liar,
Och de rikt befkårda lotter 
Hon i arf af fadren får.
Hennes blickar icke neka 
At hon mig i hjertat bår:
Men hur kunde jag vål tveka? 
Cephis ej Camilla år.

C A M I X. 1 A.

Medon ager våxt och fnille, 
Hundra hjordar åger han,
Prifet han pa fallen vann;
” O Camilla! fager han:
” Medon vore, om du ville,
” Den lyckfaligalte man.
” For at endaft plockad blifva 
” Rofen blygfamt rådnade:
” Kårleken dig ville lifva,
” För en trogen ålfkare.
” Skönheten fom lårkan fvingar 
” Boit med lifvets glada Vår,
” Och på höltens tunga vingar 
” Nalkas faknadsfulla ar.
” Njut dårföre glädjens dagar! 
u Hör den ed dig Medon fvftr! ” 
Medon, du mig vifst behagar, 
M«n du icke Hillas Sr.
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Fôrr lkal bloniftrens anda boja 
Ekens ßolta krona ner: 
Hvalen luftens rymder plöja. 
An en ann jag hjertat ger!

H X X. X, A S.

Fôrr lkal fvalan fönderrifva 
Sina faderlofa fina :
Tigern lammets offer blifva, 
Än en ann mit hjerta fä !

Tilsamman.

Ungdomen ocli glada öden 
Ejufligt delar jag med dig*. 
Åldern, plagorne och döden 
I din famn ej frnårta mig.

SÅNG
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SANG til NATTEN.

Du, forn lkyddar Karleken,

Ljufvare Sn fjeli'va löjet,
Mildare an Vanlkapen,
Jiror til Tyltnaden och Nöjet:

Svalkande i aftons flågt,
Du Naturen vå Hull lkanker,
Och vid Ikuggan af clin drågt 
Ljufet fig i Våftern fänker.

Stjernan glimmar i dit har, 
Lugnet, Hvilan kring dig flyta, 
Drömmarne i dina fpär 
Blomfter kring begåren knyta.

Natt! jag dig vid månans glans 
Helgar drufvan fom mig kröner, 
Och min frilka vallmo-krans,
Om du gynnar mina böner.

B
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Til T H E L M A R.

0 Thelmar! när i denna barni 

En dold, en hopplös läga tändes;
Sjönk lyran ft urn emot min arm,
Och nöjets fuck i qvalet vandes.

Och nar herdinnors glada har 
Gar danfande at varen hylla;
De vilda llormande begär 
Min gömda mörka boning fylla.

Ej fölens blick, ej lärkans drill 
Mit evigt flutna hjerta räcka:
Jag ut i natten irra vill,
At vålnadernas ömkan väcka.

Och dä, med daggbeltänkta här,
Jag vandrar ibland fädrens värdar;
Din bild mer dyrkad för mig fläc
1 defia dödens hemika gärdar.

Nej aldrig, aldrig tidens ltröm 
Skal dig ur detta hjerta rifva,
Och Evighetens länga dröm
Skal blott om dig, O Thelmar, blifva.
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GUMMA N.

JVïit mörka oga eldigt var,

Min panna öppen var foin dagen, 
Min mun, livart drag et uttryck bar 
Af fnille, fägring och behagen.
Rak var min växt fom liljans flarn, 
Elaftilk, full den liSjda barmen, 
Linongen kring mit våfen famm,
Ej hvitare un runda armen.
Ni fer hur aftonfolén bur 
En rodnad, fom fa matt forfvinner j 
Och under löfvets fltuggor der 
Ni mognade Caflanien finner :
Sfi var min kind, fa var min lock: 
Men fjelf fä forglos jag ej kunde 
Hur jag bland ynglingarnes tropp 
Et ömt begär, en täflan tunde.
Sä flög min förfia alders Var:
An obellärndt jag ögat vände,
Dä Aflrild, dold i mina fpär, 
Eörfätligt bägan mot mig fpände.. 
Hur manligt liront var Elmars Ikick, 
Hans roll: fä ljuf fom,lyrans toner, 
Och for hans kärleksfulla blick 
Jag velat ofira verldens thron«.



21

Hvad han var fåll i mina band,
X)ä Hymen gladt lågs ofs bekranfa,
Och ungdom, liålfa hand i hand 
Med vänners flockar kring ofs danfa. 
Stolt år den krans foni fegren ger, 
Skon år den Myrth fom flickan bryter; 
Men huru fållt, hur himmellkt mer 
13ct Hymens band fom kårlek knyter! 
Ljuf flöt vår kårleks Maj forbi 
X njutningar, fa milda, rena:
O hvilken vållufl: kånde vi,
At pligt med kårleken förena,
Och visheten med fjolleri!
Af Elmars famntag ej bedragen,
Jag Gratiers bålte offrade 
At moderliga ömhets lagen,
Och ån var jag den ålfkade.
Men låtta fegrar ledsnad våcka,
Och blommorna pä Xlymens ftråt 
Blott kårlekens ruiner tåcka,
Beflånkte af bedragnas grät.
Dock fann jag ånnu tröftare :
Såg når en vacker Fru ej finner 
En ådelmodig håinnare,
Som endafl: för des dygder brinner, 
Som finner rättvis hennes harm,
Hvars fjåls behag blott honom röra, 
Faftån han lljål i hennes öra 

'En fuck, en blick i hennes ban*?
B 3
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Men lifvets villor fnart förflyga,
Och vinterns filfver, fkrynklans fall 
Inunder myrthenkranfen fmyga,
Och barmen vifsnad, kylk och kall 
Inunder gazen mer ej hvålfver:
Af blodets is, ej blodets fvall,
Den fordom fköna handen fkållver. 
Nu, flydd frän Nöjets altare,
Af Kårleksgudarne förlkuten,
Hörs Gumman i fin ruelfe
Med rollen gudlig, hvafs och bruten
Blott ungdomen moraler ge.
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KORGEN.

X Maj, otålig och allena,
Min korg med blommor fylde jag, 
Min fuck, med nåjctergalens flag, 
Flög at i lunden lig förena.

Alin pä ången fåfångt fökte,
PS kullens hojd, och fann mig ej, 
Men den förvågne mötte mej 
Dår backen fig bland Viden krökte.

Et ar han följt mig, öm och trågen: 
Jag lkåmtat med des bön och hot; 
Men nu han, ftörtad til min fot, 
Fann mig i fkuggan fa förlågen.

Jag darrade och kinden glödde,
Jag ville fly — han höll mig qvar, 
Mig kyfsande pa tufvan bar,
Och mina blommor der förftrodde.

Han mig i fina armar fnårde,
Och gåckande min grät belog,
Och fedan grymt den blomman tog, 
Som gjorde hela korgens vårde.

B 4
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Z E L I D A.

Romance. (Imitation.)

U. fkotet af aldriga Ikogen 
Uprelte fig Lycidas graf,
Och Zelida, fmårtad och trogen , 
Hans afka en târeflod gaf;
Hes fuckar, pâ vindarne burna, 
Sjelf klippan bevekte til fvar:
Af dufvor et SUkande par

Satt heinfltt pâ des urna.

Cypreffer, ni fom har fordoljen, 
Hon fade, min glädje, mit hoppt 
J vagor, font fSrjande fkoljen 
De vifsnade blommornas knopp: 
Snart fkal jag ej tarar mer gjuta; 
Ty kall hvilar fdiklingen dar.
0 kårlek! du låfte mig hår

Blott nöjen at njuta.

Ej mera i barken han lknfver 
Sin lyckliga Zelidas namn;
Hej, tecknadt aliénait det blifver
1 marmorens rylliga famn.



Som almen, dâ flormvindeti danar, 
Afbrytes af âfkviggens flag:
Den magtlôfa rankan fâ fvag 

Kring flammen fôrtrânar;

Sâ lkal jag fi forgligt forfvinna 
I morgonen af mina âr,
Och vandrarn min urna fkal finna, 
Och ftanna och Ikânka en târ.
O näktergal! fjung defsa qvalen, 
Som fâ ha fôrvifsnat min kind:
Min anda i midnattens vind 

Flyr nu genom dalen.
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dryckes-sång.

Cjalna hjelte, fom i blod 

Tror at lifvets vfdluft finna,
Da den fins i drufvans flod 
Och blott hos en ålikarinna.

Hatet följer dina fpSr,
Humdens dolk emot dig-blanker, 
Och med mfuifklighetens tar 
Åran dina Lagrar ilSnker.

Aldrig lkola vänners tal 
Pä din graf en drufva bryta, 
Flickan, under hjertats qval,
Ej en myrth kring urnan knyta.

Perus guld och anors glans 
Dunklas af en Sllkad flicka: 
Rycktets floj och fnillets krans, 
Åro intet mot at dricka.

DSrföre fa visligt drick,
Och bland Hebes fyflrar lkalkas: 
Rofen 1er mot fölens blick,
Nar hon förft af rSgnet fvalkas.



28

Til . . . .

Der fatt jag, glömd i hyddans famn, 

Bland mina fpädas tårar,
Förutan vanner, utan namn,
Förfmädd af lyckans dårar.

Ej Våren ljuft emot mig log,
Och fommaren mig brände,
Och hohen dimmor kring mig drog, 
Och vintern Ikurar fände.

Läng var min natt och mork min dag, 
Och klämt mit moders hjerta,
Och under odets grymma llag 
Jag dignade af finirta.

Dà du, fä mild och glad och (Sm, 
BefiSkte den förtryckta ;
Och ftraxt blef fmårtorne en dröm,
Som fägs med dagen flyckta.

Din fu c k fä ljuf til hjertat gick,
Din roll fä 6mt bevekte;
Och känflan fmålte i din blick,
N5r mina fmä du fmekte.



Och nya fkrudar jorden drog,
Och dagen Ikon fig tånde,
Och rofen emot backen log,
Och natten hvilan fände.

Da blef jag varin vid vånners roll, 
Och kårlek nöjen Ikånkte,
Och helande uti mit bröft 
Sig glädjens anda fånkte.

Den glömda lyran ftåmde jag,
Dit namn frän den jag höjde;
Och dâ de blygfamma behag 
Vid mina länger dröjde.

Ja, mot en bifalls blick af dig 
Jag byter jordens åra:
Och Eliféer utom dig 
Ej nSgon lullliet båra.
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MIDSOMMARS-SANG

PÅ HUFVUDSTAD.

Chor.

Vi Sommarns Sra fjunga,

Och klSda ofs i Floras lkrud, 
Och le, ty för ofs unga,
Är gladjen lifvets Gud.

En Gosse.

R'tt klokt, ty gladjen flycktar 
Och ungdom ar en fornmardag: 
Sa, innan du den lycktar,
Njut heia des behag!

En Flicka.

Ja, fnabbare Sn hinden 
Med jagaren i fina fpär,
Och lattare Sn vinden 
Forflyga vära är.
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En G o s s i.

Sa hafta glad til danfen 
Du flicka, i din alder fäll;
Ty blommorna i kranfen 
1'orvifsna denna qvfdl.

Chor.

Vi Sommarns Sra fjunga,
Och kluda ofs i Floras fkrud, 
Och le, ty for ofs unga 
Är glädjen lifvets Gud.
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BRÖLLOPS.SÄNG,
Den 14 061. 179g.

Ynglingar! följen den redliga vana 

Hvilken gjort fädernas gyllene dar! 
Tapperhet opnade Krigsgudens bana, 
Kärlek den vag fom til ågtenfkap bar. 

Unga flickor, når vid flåndan 
Ni förnått fa mången höft ;
Mins Ni Ikalken i ert bråd,
Hur han trafslade bort undan.

Glättigt i dag bland lekar och nåjen, 
Får han er fyder i ljufliga band:
Lyran dam op och glafena hojen! 
Hymen tar facklan af karlekens hand. 

Glöm, du yngling, fegrars ara 
I din trogna makas famn :
Glöm det tomma hjel tenamn 
Mot et Jjufvare at båra.

Fritt ma Bellona lanfarna hvåda!
Starkare Gudom hår krigaren fåd : 
Kårlekens myrth i dag kring din hjefla 
Lindes af Hymens helgade pråft.

Unga



Uïiga Par, i brollopslkrudt 
Ofierelden tanden!

Och i dag, l'om lijertats Gud, 
Hymen böner lunden!

Ja, ban Heal, fa ljus och mild, 
Hagna eder hydda,

Ocli dur lifva tiders bild, 
Lungft i feeler flydda.

Aldrig fkul han, tvur och viîj 
Nöjena förlkjuta:

Glada un i älderhs is
Ska:’ ni le och njuta.

Och fä fulla hand i hand 
Genom lifvet vandrat

Lg mot aftönfölens rand j 
Vördade af andra.

— 33
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Vid min SONS DÖD, 
den 30 April 1797.

0 du, fom forfla kånflan gett 

Af mor, 5t detta flitna hjerta!
Hvi hade odets hand beredt 
Ur fållheten en kalk af fmårta?

Ljuft lofvande fom brodden dår,
Och glådande fom apelns blomma 
Ger hopp for landtmannens befvår
1 frugt och lkSrdame fom komma;

Så jag emot din framtid log,
Min fon, och lifligt hoppet nårde:
Då haglet vâldfamt brodden Hog,
Och malken hemligt blomman tarde.

Men du ej mera hår min råit,
Och glådjens timma år fårliden.
O! når du trycktes til mit bråft,
Så var dår fållheten och friden !

Och hvarje modans tunga Hund 
Vid dina kyflar ljufligt flydda:
Vid lojet af din ångla mun 
Ej forgerne mit hjerta brydde.
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Behofvens ack, och fmårtans tat 
Vid dina lekars ftoj förfvunno,
Och bilder utaf glada ar
For hoppet i min fjal uprunno.

Men nu blott forgens hemfka gny,, 
Följt utaf lifvets mörka oden,
Ur Vårens purpnrftrocjda lie y 
Mig, endafl mig förkunnar döden.*

Nar denna Unga milda Gud 
Åt jorden fållheten bereder,
Och lofvets prägt och blomfirens {ktud 
Kring fliog och angarne forbredet :

Och Vaflans fus och lårkans fång 
Bebåda arets kårleksdagar ;
Dâ i en graf, fa mörk och trång,
Du hvilar, och jag arma klagar.

Uti den fpSda fippans knopp 
Skal jag din ljufva afbild röja:
Vid vallens fl*gt och flodens lopp 
Skal tankan vid din lefnad dröja.

Och då fran Indiens brSnda falt 
Den trogna fvafan återvänder 
Och med fm maka, ömt och fallt,
Til denna forgone boning låndcfs

G st
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Och dur, vid takets flutta kant,
Det lugna bo’t in,ed omforg fåfier* 
Sen ilande frän bergets brant,
Och hoppande bland grinets galler j

Skal jag min egen möda fe,
Och följa hennes flygt i fparen,
Och vid des ungars matande 
Skal hjertat fe dig genom tåren*

O! tag min fmarlas offergärd,
Du, loin nu faligheter njuter!
Och fe din far, af forgen tård,
Som böjd mot grafven tårar gjuter*

Se dina fpåda fyflrar dår 
Förtroligt kring din killa leka,
Och fåga : Bror han fofver hår,
Vi Ikola honom fagta fmeka.

Ja, fåfve du i grafvens lköt,
Dit, dit ej qvalen kunna hinna! 
Och den forn hår blott tårar göt 
Skal trölt uti din friftad finna.

Ja, dår år ofkulden få fåll, 
Fortryckets jern dår roftat hvilar} 
Förfiöade mot grafvens håll 
Slå fmådelfens och håmdcns pilar.
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Dar fkal ej karlek i förfät,
Din ungdoms glada drömmar flora:
Ej ållkarinnans fal (Ira grät 
Din veka fjul i fnaror fora;

Och ingen lömfk, förrädifk bror 
Dig trolöft mot ht lijerta trycka ; 
Föragtets blickar frän en llor 
Ej falla pä din nötta krycka,

Nej, falig bland Zeraphers tal 
Skal du den Evigt Gode finna,
Och i de hög Ila dygders val 
Eyckfalighetens kretfar hinna.

Och dä jag fuckar fram dit namn 
I tyhnaden af midnattsfiunden ;
Sä fkal vid mänans lken din hamn 
Förklarad Ikyinta genpm lunden,

Och i en Iwmmelflc blomllervind 
Fördröja vid min forgsna luta,
Ock kylTa tåren frän min kind.
Och llyrka i mit lijerta gjuta,

Och dä, nur lifvets fifla flägt 
Uplöfer rpina forgfna öden;
Sä fkal du, fkön i ljufcts drägt,
Jje hopp och frid rtiot mig i clöden.

C s



38

Til mina VÄNNER.

armer, njuten lîfvets dag! 
Tidens lia blomftërhôljen,
Och des plöjda pannas drag 
Under rankans krans fordöljen!

Dä vil fåfängt afunden 
Split i edra hjertan väcka; 
Hämnande fkal karleken 
Jîâgan emot henne {Iräcka.

Philofophen, fjuk och vis 
MS fm ålders Var förglömma, 
Ocli fä trumpen vid fin fpis 
Edra glada lekar dömma.

Le’n fa länge Terpficore 
Vil fin dag hos er förlänga, 
Och i Phoebi Ijufa fpar 
Euterpe lyran ftränga,

Skämtet uti fnillets fkick 
Skal, förutan tadlets galla, 
Löjena i eder blick,
Och pä edra läppar kalla.
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SPÅQVINNANs

Qfverfattning.

ZSTi, fom med cljerfhet Ictca

I odets dolda fpär, 
Förfainlen Er och vetea 

Den lott Er föreftår:
Du unga flicka, flcåda 

Din ljufa flj-ernas lopp:
Du yngling, fe din vsida 

Bland yra nöjens tropp.

Jag, denna magts pråflinng 
Som råknat jordens dar* 

Befaller folen brinna,
Och uppä flormen far.

Jag grät och löjen blandar 
Och helar hjertats får;

Jag kallar nattens andar 
Oçh öfver liafvot rår.

På målnens bädd jag hvilar 
Och fkiftar Phccbps • ljus :

Jag liv®fler kårleks pilar,
Och fkånker glädjens rus,’
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Sa kommen til mig alla 
Som forgsne fucka Sn;

Jag lyckan kan befalla 
Och få fia karleken,

*

Jag tidens vinge binder
Och plånar Ikrynklans rand, 

Och pâ de bleka kinder 
Jag målar halfans brand,

Ja, ni forn djerfve leten 
Det dolda odets fpSr, 

Forfamlen Er, och veten 
JJvad fom min magt fSrn*år.
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J-frân Iberiens- fulla Ilrånder, 
Ifrân et ållkadt folterland, 
Förjagas jag af väldets hander 
Inunder vreda himlars brand.

Nyfs rik och fdlkad, höljd af åra,
I blomrnan utaf lifvets Vâr,
Sägs hopen mig fit rökverk båra, 
Och nöjen följa mina fpär.

Nu, ryckt frän deffa glada öden, 
Förutan vånner, utan Ikygd,
Et rof för illfkan och för nöden, 
Jag flycktar til en okånd bygd.

Och du Antonia, i hvars armar 
.Mig karlek Gudars fållhet gaf, 
Snart mellan våra flråckta armar 
Sig kalla deffa vilda haf.

Ja, redan håmdens alka brakar 
Omkring Murcias myrthenlund : 
Dåröfver Fröjas lljerna vakar 
Ej iner fom förr vid nattens Hund.

t
h
t

|H



— 43 —

Men fa fangt jag min klagan hojer, 
Den haflar bort pa vådrens flågt: 
Ken fkeppet böljans fköte plöjer, 
Och vinden feglens dukar druckt.

Svagt fer jag defla tornen glimma, 
Hu bergens ftolta fpetfar fly,
Och deras filta mörkgrå (trimma 
Förfvinner i en ljusnad fky.

O Fofterjord ! fa dyr för fjfdar 
Som årans laga elda far:
Hvi trampas du i dag af trålar 
Som finila i Tyrannens fpar!
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"JLXng ocji Jutt, fom en cliaritj 

Med en rofenknopp i häret, 
Elög hon forglos hit och dit 
Efter fjärilen i l'pâret.

Skona ikalk ! (j 1t falångt flyr; 
Ha! dur ur dunu i hufvan, 
Sade hon ia glad och yr,1 
Och fatt flunatandç pä tufvau.

Söta djur, jag alla dar 
Skal dig friika blommor lucka; 
Ej ikal under mit förvar 
Någon ikur din vinge fläcka.

Oförfarna flicka, fe 
Höften fnart fin kyla funder,
Och din fköna gunftlinge 
f en liflös maik förvänder.

Eik den ftolta ynglingen ,
Som fä ikön i ungdoms dagen 
Glunfer up med fjärilen,
Fladdrar flygtigt kring behagen :
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N5r fom Hymen, fpiran ftråckt, 
Och dig vid hans ode knyter; 
Straxt han varma, lynne, dragt, 
Kall och trog <jch vårdslös byter.

Om du fkulle någon Hund 
Honom fedan fjäm finna;
Ar det uti nåda lurid 
Som lian flyr at rofen hinna.
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Til H O P P £ j_

( Ifrån Engeljkan. )
33u milda och himnÉflika tårna,

O Ikfmk ät min IjS.1 dit behag,
Och iifva mit mod, och mig varna 
För ödets fördubblade ilag!

Ja, matte din fackla förjaga
moln, fom min himmel betåckt, 

Och kring mig en fynkrets updaga 
Al bilder i glidande drågt !

Som natten för morgonens ftralar, 
Och kylan för Vârflâgten fky: m Iran det bröfl du belhalar 
De tårande fmårtorne ily,

N.r forgerne hårja mit (köte,
Och olyckan följer mit fpar,
O Ilopp! ma dit tföllande möte 
Dä hämma min fallande tar!














