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ROSORNAS SAGA.

L IF VETS elfvor, hvilka dväljas 

Uti alla element 
Fastän hittills oupptäckta 

Af den vises instrument,
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Fingo bittida om våren 
J en rosentelning fatt,

Som ett vänligt öde hade 
Ner i mjuka mullen satt.

Ömma moderskänslor vakna 
Då i elfvornas små bröst. 

Snart blir deras späda skvddsling 
Deras hela fröjd och tröst.
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Morgondagg och middagsvärme 
Andas de på nyfödt barn, 

Och mot natt och kyla binda 
De kring honom spindelgam.

Utaf vårens fina silke
Sköra qvistar tvinna de 

Och med rosenröda taggar 
Här och hvar de dem förse



Späda, ljusa blad de väfva, 
Klippa till dem rad vid rad, 

Och med ljusgrön pensel ådra 
De de fjunbesatta blad

Ulliga små hylsor draga
De ur mjuka bladveck opp, 

Och i hvarje färdig hylsa 
Gömma de en rosenknopp
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Rosenknopparna de bada 
Uti ljusets purpurflod,

Gjuta doft i deras ådror,
Gjuta eld i deras blod.

Och i mogna’ns stund omsider 
Öppna de för solens kyss 

Knopparna, som börja ana,
Hvad inom dem vaknat nyss,
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Hvad i djupet der i rodnad 
Länge legat re*n och drömt, 

Men som lifvets elfvor varsamt 
Just för rätta stunden gömt,

Dä ett menskobarn kanhända 
Ser dem, det med ens förstår, 

Hvad i hennes eget unga 
Qvinnohjerta försiggår.
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