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Femtonårig.

jÜf^on hade ändock fått sin vilja fram. — 
Vid lästa dörrar, under skämt och glam, 
hon hade profvat, jemkat, tråcklat, sytt 
och sprättat upp och fästat hop pä nytt.

Omsider systern färdigklädd hon fått.
Ännu en enda liten ändring blott — 
en alltför blygsam spets i ljuset bragt 
och så ett envist veck tillrättalagdt !

I bröstbuketten än en smula ljust!
Och se’n, åt sina händers verk förtjust, 
hon hade velat, men ej nänts ändå, 
kring balklädd syster sina armar slå.

All fägring hon till sist i pelsen höljt.
Hon utför trappan hade henne följt.
Hon öppnat vagnen och dess fotsteg fält 
och efter henne dörr’n igen hon smält. ■
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Farväl! En sista blick hon henne skänkt.
En sista kyss hon efter henne slängt.
Klatsch! Bort, i hvirflar utaf dam, det,bar, 
och hon stod ensam, femtonårig, qvar.

Men blott ett ögonblick. Sehr, utan hatt, 
i bara klädningen, liksom besatt, 
hon hejdlöst satte af i vagnens spär, 
med kind i lågor och med upplöst här.

Hon sprang, sprang utan mal. Det var, som om 
en hvirfvelvind med henne snodde om.
Hon öfver jorden, genom luften sprang, 
och rundt omkring det strålade och klang.

Hon sprang, sprang bort frän både far och mor, 
sprang på en qväll ut sina barnaskor, 
sprang in i lifvet, härligt som det låg 
för femtonårig ungmös dröm och håg.



Ett farväl.

Ä var den sista lexan öfverläst, 
den sista undervisningstimmen slagen!
Af hennes länga skolgångs glada tid 
tilländalupen snart — den sista dagen.

I skymningen hon osedd återvändt 
till skolans nötta golf och väggar hvita, 
till dess kateder, hög och vördnadsvärd, 
dess bänkar, svarta tafla, tass och krita.

Hon känt ett trängande behof att få 
hos dem sitt öfverfulla hjerta lätta.
Hon måste dem sin saknad anförtro, 
sin unga, varma kärlek dem beiätta.

I ensamhet och skymning ville hon 
fä träffa dem ännu en gång, den sista, 
få tacka dem och säga dem farväl.
Sc’n kunde lifvets röda tråd få brista!
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Hon lefvat alltför länge, tyckte hon, 
när hon sin kära möda skulle sluta.
Hvad fans, se’n skolans höga port var stängd, 
för henne väl att lefva för och njuta? —•

Framstupa vid sin plats hon fallit ner 
och grät sä bittert, grät så öfvergifvet, 
som om hon aldrig kunde glädjas mer 
och aldrig mera lycklig bli i lifvet.

För stundens saknad och för stundens sorg 
allt annat här i verlden hon förglömde.
Hon visste ej, att mycken lefnadsfröjd 
ännu för henne låg i knopp och drömde.



Kärlekssorger.

Ü?ä gömd fins ej pâ jordens rund en vrâ, 
att icke kärlek hittar dit ändå 
och sina frön i unga hjertan fäller, 
när vårsol baddar och när vårflod sväller. —

Hon gick och drömde om sin hjertevän, 
men det var långt till deras lycka än.
Och medan qvällen sina skuggor sänkte, 
hon på sin kärleks sorger stod och tänkte.

Hon visste, att i verlden, der han gick, 
hans friska kraft ej honom svika fick, 
att mänga äro, som i lifvet sållas, 
men få, som för dess stora mål behållas.

Och tusen villomeningar det fans, 
som kunde locka bort hans ögons glans, 
och tusen frestelser, på alla kosor, 
som kunde stjäla bort hans kinders rosor.
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Sâ kunde han ju också pâ sin färd 
en flicka möta, honom bättre värd, 
som egde både skicklighet och dygder, 
som icke växte uti hennes bygder.

Ja, när hon tänkte efter rätt, sä var 
det ovisst nog om den, hvars bild hon bar 
och som hon alla sina tankar skänkte, 
till äfventyrs nu alls på henne tänkte.

Ja, hon var ej ens rigtigt säker på
att han ej kunde ut i verlden gå
och lifvets lycka jernt förgäfves leta
och ingenting om hennes kärlek veta. — —

Så fins nog mången ungmö, hvilken går 
med hjerta, som utaf bekymmer slår, 
och mängen ungersven, som föga anar, 
hvems trogna kärlek godt för honom manar.



Hvad som vunnit makt i henne.

JDe åter suttit i sitt gamla soffhörn, 
der de sä ofta hållit skymningsstund 
och med förtroenden och hemligheter 
för lifvet slutit vänskap och förbund.

Väninnna nyss väninna låtit veta 
sin kärlekslycka, ny och underbar.
De hade ömsom skrattat, ömsom gråtit, 
men ändock icke som i forna dar.

De åtskiljts, som väninnor pläga skiljas, 
med tusen kyssar, tusende godnatt.
Den ena gått och tagit med sin lycka.
I soffan ensam nu den andra satt. —

Hon öfver sig dess kuddar hade dragit 
och i dess höm sitt hufvud borrat ned. 
Hon tyckte, att hon ville allt begrafva, 
sig sjelf och sina bittra känslor med.
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Hon hade kämpat först mot detta bittra 
och sökt att svälja ned det med sin gråt.
Men hvad det var, som vunnit magt i henne, 
förstod hon rigtigt först långt efteråt.

Sä mycket dock förstod hon, att hon mis tat 
mer än en älskad och förtrogen själ — 
sin ungdoms omedvetna, rena glädje 
åt andras lycka och åt andras väl.

Den var förbi, som hennes barnasinne, 
om icke något — det var henne klart — 
om icke något stort med henne skedde, 
ja, stort, omskapande och underbart.



Med skärpta sinnen.

^Isfion kom frän festen i sena natten, 
pä fras och skimmer och smicker -mätt, 
och satt nu stilla, med skärpta sinnen 
för sina djupare känslors rätt.

Så tomt och gagnlöst sitt Iif hon kände, 
så utan ringaste mål förnött; 
så oförklaradt och obegripligt, 
så andefattigt och glitterströdt. —

Ur lätta skyar af tyll och spetsar 
och fagert virrvarr hon gled så lätt, 
men hennes känslor förmådde icke 
att sig befria på samma sätt.

Hon konstrikt fängslade lockar löste, 
som öfver skuldrorna föllo fritt, 
men icke gjorde det hennes tankar 
från vanans makt och från fördom qvitt.
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Sin späda, växande barm hon skänkte 
dess frihet åter från band och tvång, 
men hennes hopsnörda ande kände 
sig icke derföre mindre trång.

Med tvagna lemmar i svala linnet 
sist hon sig gömde med välbehag, 
men kände bittert, att hennes inre 
fann ingen lisa af samma slag. —

Då greps hon af en oändlig trängtan 
att, som hon nu hade kläder bytt, 
få kasta af sig det gamla lifvet 
och svepa in sig i rent och nytt.



Underliga vägar.

i >-.u! hört jordens bön om vatten. 
Regnet föll i strida strömmar, 
föll befruktande pä fälten 
och i flickans kärleksdrömmar.

Hennes unga hjertas tankar 
underliga vägar fingo.
Underliga vägar också 
dropparna på rutan gingo.

Somliga från skilda kanter 
letade, till dess de hunno 
till hvarandra, då de genast 
samman i en fåra runno.

Andra ur gemensamt flöde 
stöttes plötsligt från hvarandra 
för att se’n, för alltid skilda, 
sina egna vägar vandra. —
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Skulle han och hon, som länge 
dragits af hvarandras öden, 
också finna ett gemensamt 
lopp för sina hjertans flöden?

Eller skulle de kanhända, 
ständigt från hvarandra skilda, 
nödgas bryta hvar sin fåra 
genom verldens öknar vilda? —

Dropparna pä fönsterrutan 
underliga vägar runno, 
underliga vägar också 
hennes unga tankar funno.

Men en tröst stod alltid äter: 
här i lifvet, som pä rutan, 
hennes hjerta, liksom droppen, 
leddes ej Guds makt förutan.



Blott den ena ljöd.

J%on var ett barn med gyllne ring på fingret,

i första jublet af sin kärlek just,
och stod och läste vigselformuläret,
der det står skrifvet: »Uti nöd och lust».

Det var två strängar, uti samklang stämda, 
den ena, som hon tyckte, fin och klar, 
för bjertat Ijuflig och för sinnet fattlig, 
den andra djup och svår och underbar.

Den ena spelade nu sina skalor 
för henne, så i otid som i tid, 
men systersträngen teg ännu i henne 
och endast dallrade ibland dervid.

Och när den dallrade, som ur en okänd, 
en obestämd och fjerran framtid hörd, 
hon anade, men kunde klart ej fatta, 
dess allvarsamma, djupa innebörd.
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Men hvad var väl att göra? Icke gaf hon 
ät sina hjertesträngar deras ljud.
Der fans, dess bättre, kände hennes hjerta, 
i glädjens ton, som uti sorgens, — Gud.

Och derför hängaf hon sig ät sin glädje, 
drack den i fulla, djupa andedrag, 
helt obekymrad om den sorg, som kanske 
ännu för henne var bestämd,, en .dag. —

Hon. stod och läste vigselformuläret, 
der det står skrifvet: »Uti lust och nöd». 
Det var två strängar, uti samklang stämda, 
hvaraf i henne blott den ena ljöd.



I vårsväld flod.

JEÜfcpn öfver räcket lutad stod 
och stirrade i vårsväld flod, 
der oupphörligt väg pä väg 
hon komma och försvinna säg. —

Och hade icke så det skett, 
de hade ej hvarandra sett, 
och hade icke sa det händt, 
de hade ej hvarandra känt.

Sä obegripligt allting gick 
i hvirflar kring för hennes blick, 
sä regellöst och vexelrikt, 
sä forsandet i djupet likt.

Och ändock var det allt sä klart, 
sä solskensdränkt och underbart, 
sä sprittande af lif och lust, 
som glittrandet dernere just.



Hon såg sig sjelf i flodens brus, 
såg sig försvinna i dess Ijus, 
men var det ström, eller hvad val
det väl, som hennes lycka bar?

Hon fastare i räcket höll.
En fruktan henne öfverföll, 
en längtan efter något fast 
och visst, som ej i lifvet brast.



Bland fallande löf.

lundarnas glesnande prakt 
dref höstvinden löfven ikring. 
Hon stod der och andades pä 
trolofningens gyllene ring.

En smärta, så bitter och stor, 
hon kände i jungfruligt bröst; 
och derför till gulnande verld 
hon flytt för att söka sin tröst.

I hjerta, hvari hon lagt ner 
sin fullaste tillit och tro, 
hon funnit ett smygande ondt, 
som kanske re’n länge bygt bo.

Från läppar, som burit sä rikt 
båd’ kärlek och löfte och kyss, 
bland ljufliga frukter en lögn 
med häpnad hon plockade nyss
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Den häpnad sig bytte i sorg. 
När sorg sig i smärta förbytt, 
frän ljugande hjerta och mun 
tiil gulnande hösten hon flytt. -

Der ute bland fallande löf, 
som drefvo i hvirflande dans, 
hon stod nu och andades på 
det gyllene värdtecknets glans.

När skulle väl guldet igen 
fä ater sin rodnad, sa skön? — 
Då syndande hjertat gjort bot, 
och ljugande läppar gjort bön!



Fördröj dt.

j^§!§, hade han omsider talat, 
men ännu stod hon tyst och stum, 
och ögonblickets fröjd hon drömt om, 
i hennes själ. fann intet rum.

Sä lätt en gäng frän varma läppar 
det skulle halkat, hennes svar, 
men nu det dröjde, som man dröjer 
pä platser, der man lidit har.

Förbi drog allt, hvad hennes hjerta 
de sista tvänne åren känt 
af hopp, som ständigt sig förnyat, 
af ovisshet, som återvändt.

Hur ofta hade han ej låtit 
sin hand i hennes dröja qvar, 
men alltid dragit den tillbaka, 
just när dess tryckning varmast var.
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Hiu ofta i hans ömma tonfall 
hon för sin känsla sökt en grund, 
men ordet, hvilket skulle sagt det, 
blef alltid ofödt pä lians mund.

Hur ofta tätt vid sina kinder 
hans heta andedrägt hon känt, 
men kyssen, kärlekens besegling, 
pä hennes läppar aldrig bränt. __

Så hade han beständigt bjudit 
och önskningar hos henne väckt, 
så hade han beständigt nekat 
och undandragit, hvad han räckt. —

^Nu hade han omsider talat, 
men det var tvänne är fördröjdi, 
och derför stod hon ännu svarslös, 
med hufvudet mot bröstet böjdt.



Något öfvervunnet.

^EDet glada gny af barnafjäts 
och barnarösters tal 
sä småningom dött bort, och nu 
var tyst i skolans sal,

der ordnande ännu en, stund 
hon alltid dröjde qvar 
och såg, att ingenting var glömdt, 
att allting inlagdt var.

I öppet fönster hon sig stält 
och drog med välbehag 
af höstens klara, rena luft 
två djupa andedrag.

Hon var så vacker, der hon stod, 
trött efter dagens id, 
och qvällens sol kring henne göt 
sin klarhet och sin frid.
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Dock var det icke endast frid, 
ej heller endast glans.
Hos henne något renadt gafs, 
och något helgadt fans.

Det något öfvervunnet var 
i hennes stilla skick.
Hon gått igenom något svårt, 
man såg i hennes blick.

Man såg, men rörde ej dervid. 
Förbi ju allting var, 
och blött ett lif för andras väl 
som sorgens frukt stod qvar.-------

Hon var så vacker, der hon stod, 
lugn efter slutad strid, 
och qvällens sol kring henne göt 
sin klarhet och sin frid.



I hvita bindmössan klädd.

"BU vad hon som sitt lifskall kände, 
en kraft i sitt hjerteblod, 
han blott som ett sjukligt griller, 
en öfverspänd nyck förstod.

Sä hade, förvist frän hemmet 
och bortstött frän fadersbröst, 
hon funnit i sjukhussalen 
sin verkningskrets och sin tröst.

Men strid det dem båda kostat, 
och skönjde man grant dess spår, 
som blekhet pä hennes kinder, 
som grånad ibland hans hår.

Nu stod hon för första gången 
i hemmet vid faderns bädd, 
i helsvarta drägten sluten 
och hvita bindmössan klädd,
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och torkade frän hans panna 
dess kallsvett, med sjukvan hand, 
och förde hans torra läppar 
till skälens iskylda rand.

Hon rörde sig kring hans läger, 
så ödmjuk, stilla och blid, 
men hon var ändock den starka, 
som segrat i denna strid.

Och han var den öfvervunne, 
som följde, med fängslad blick, 
hvar kärlekstjenst, som hon gjorde, 
hvart kärlekssteg, som hon gick.

Den blicken förstods af henne, 
som döendes blickar mätt.
Den blicken, fast redan brusten, 
gaf henne till sist dock rätt.



Klarnad verld.

^I§f|on i en hövålm utsträckt låg 
och upp mot stormig himmel såg, 
der molnen jagade förbi, 
med hvita måsars klagan i.

Hon fann sig der sä godt, så väl. 
Det uppror var i hennes själ, 
och hvarje missljud var som tröst 
för känslorna i hennes bröst.

Bredvid i gården hunden tjöt, 
och vinden vissna grenar bröt, 
och mot hvarann, med jemmerlåt, 
tvä trän sig gnedo mellanåt.

Oroligt flöjeln kring sig vred.
Tungt några droppar föllo ned. 
Snart stormbyn hade hunnit fram 
och svepte allt i rök och dam. —
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Men himmeln lättade igen, 
ehuru stormen fortfor än 
och slet än här och slet än der 
de låga skyarna i sär.

Lik slagen här, i flockar spridd, 
de flydde utåt fältets vidd, 
men öfver deras brustna tåg 
en annan, högre verld hon såg.

Der låg, som snö, så hvit och ren, 
en molnverlcl uti solens sken 
och såg i majestät och frid 
ner på den lägre verldens strid. —

Hon ännu i sin hövälm låg 
och länge upp i himmeln såg.
Hon fann sig der så godt, så väl, 
med klarnad verld i klarnad själ.



När alla somnat.

lia de a^a somnat, 
och slut är dagens id.
Frän vaksamhet och oro 
hon fått behöflig frid.

Den unga barnaskaran, 
så tröttande till slut, 
nyss sömnens goda engel 
på drömmens fält ledt ut.

Från trånga, täpta gränder 
emellan höga hus 
hon fört de bleka unga 
till skärgårdsluft och ljus.

Hur skönt och härligt hade 
sitt kall hon sig ej drömt! 
Men mödorna och oron 
och sorgerna hon glömt.



Nu deras tryck hon kände, 
och, trött till själ och kropp, 
stod hon med bön i blicken 
och säg mot höjden opp,

liksom den kraft hon sökte 
der ofvan i det blå, 
som, utan känslans tjusning, 
det goda gör ändå.

Mfté&s&a



Ensam qvar.

^Efton hade honom lagt till hennes hjerta.

De hade gått, och hon stod ensam qvar 
och strök med handen öfver immig, ruta, 
som, hur hon strök, hon ändock ej strök klar.

Från korridorn sig läto glada toner 
af hennes öra fånga, då och då, 
från tvänne hjertan,' hvilka icke trodde 
ett hjerta, utom sina egna, slå. —

Hon var hans syster, som helt tidigt redan 
i sina armar bjelplös honom sett, 
som dagens möda och som nattens vaka 
otaligt många gånger honom gett.

Hon hade fröjdats åt hans framstegs under 
och tåligt lidit för hans barndomsfel, 
och så till sist, som lön för all sin omsorg, 
fått i hans själslif hemortsrätt och del.
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Kom sâ en flicka, hvilken intet lidit
och endast föga älskat dittilldags,
och honom bjöd tvä ögons blåa himlar,
två läppars trolldryck, och han tog dem strax.

Så lätt han vans, som om han aldrig hade 
ett annat ögas djupa kärlek mätt; 
föll henne till, som om han aldrig legat 
invid ett annat bröst med äldre rätt. — —

Hon hade honom lagt till hennes hjerta 
och stod nu ensam qvar i lifvets höst, 
med återhållen tår i vänligt öga 
och återhållen suck i troget bröst.



Det var gryende morgon.

^Strimmelens stjernor skönjdes 
blekare hvar minut.
Dörren öppnades sakta, 
och en qvinna kom ut.

Tyst, med undrande blickar, 
stannade hon och såg 
bort genom morgondimman, 
som öfver nejden låg.

Allt var ännu så stilla, 
luften däfven och våt.
Droppar från. några buskar 
föllo emellanåt.

Men genom gårdens popplar 
smög sig en morgonvind, 
och i öster stod himmeln 
redan rosig om kind.
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Solen, med sömn i ögat, 
steg öfver skogens bryn. 
Dimman föll emot jorden. 
Fågeln steg emot skyn.

Luften var mängd med dofter. 
Häcken af dagg var full.
Uppe i gafvelfönstret 
glimmade det som gull.

Ofvanför skorstenskransen, 
ljus, som två menskors hopp, 
lätt, som två menskors lycka, 
ringlade röken opp.

Här, under låga taket, 
lydig sitt hjertas lag, 
hon med sin hjertans käre 
fått bygga hjonelag.

Röken, som hennes skorsten 
nyss ut i verlden sändt, 
kom från den första elden 
hon i sin spisel tändt.

Efter tider af väntan, 
tider af tålamod, 
nu på sin egen tröskel 
ändock till sist hon stod.



37

Först med strid för sin kärlek 
hade hon målet nått.
Det var gryende morgon 
efter natt, som förgått.



Ett soligt ögonblick.

jBfördjupad i sitt arbete lian satt, 

och dagens ljus, som darrande och matt 
flöt in i rummets vrår och vinklar alla, 
lät öfver honom all sin klarhet falla.

Hans unga maka, stadd på genomgång, 
med nyinräknadt linne i sitt fång, 
ej kunde gå sin väg utan att stanna 
och, framåtlutad, stryka ömt hans panna.

Han lyfte hufvudet. En kort sekund, 
i lätt beröring, dröjde mund vid mund, 
och blick i blick en smula längre dröjde. 
Sen reste hon sig, han sig framåt böjde.

Der hon med lätta steg och glädtig håg 
mot dörren gick, han efter henne säg. 
Hon kände det och såg sig skygt tillbaka, 
som om förbjuden frukt hon velat smaka.
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Ännu en talande och kärlig blick, 
ännu en manande och vänlig nick 
frän hvar sitt håll de till hvarandra sände 
och till sitt arbete sen återvände. —

Allt var ett kort, ett soligt ögonblick, 
som, liksom alla andra, kom och gick, 
men i den lätt försvinnande minuten 
låg dock ett mått af högsta lycka sluten.



På badhustrappan.

(âl^ed drypande pilt på armen 

på badhustrappan hon stod, 
och efter dem båda sträckte 
sig hafvets stigande flod. —

Kring modems nacke den lille 
slog gladt sin fmhylta arm 
och grep med knubbiga fingrar 
i hennes svällande barm.

Hans späda, nakna lekamen 
trygt vid hennes hjerta låg 
och gungade der på lyftad 
och sakta sjunkande våg.

Hans rosiga kinder ströko 
mot hvitaste skulderblad, 
hans guldgula lockar lekte 
i kärlekens drömda stad.
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At moderns sällsamma skepnad, 
med undran i blick, han log 
och kring henne lösta flätor 
i skäraste oskuld drog. — —

Hon stannat på badhustrappan. 
I hafvets speglande väg 
sin härliga moderslycka 
i fagraste bild hon såg.



Det var sofdags.

JDet var sofdags. Re’n i huset 

modem gick sin aftonrund, 
och i barnens rum, med ljuset 
framför munnen, stod John Blund.

Fyra piltar vakna lågo, 
åtta öppna ögon smâ 
frågande mot dörren sâgo, 
när de skulle somna fâ.

Dâ kom modern in och lade 
om en hvar hans lilla filt.
Några ord hon alltid hade, 
lämpade för hvarje pilt.

En och hvar fick nu berätta, 
hvad som under dagen händt, 
och sitt lilla hjerta lätta, 
frän hvad svårt och tungt han känt.
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Hon förstod till dem sig sänka 
och med deras ögon se.
Hon förstod, som de, att tänka 
och att känna, såsom de.

Hon sin mening lät dem veta, 
gaf dem ett och annat råd. 
Sjelfva fingo se’n de leta 
reda på det rättas tråd.

När de sina hjertans alla 
fröjder och bekymmer sagt, 
plägade hon sist befalla 
dem i Herrens hägn och makt.

Och se’n lät ej sömnens gåfva 
vänta pä sig en minut.
Ja, de kunde redan sofva, 
innan modern bedt till slut.

Ej ett knyst hon mera hörde, 
blott små jemna andetag.
Ej en muskel mer sig rörde 
i små lugna anletsdrag. ■—

Snart var allting tyst i huset, 
sedan modem gått sin rund, 
och i barnens sofrum ljuset 
blifvit utblåst af John Blund.



I lifvets skönaste stund.

id osande lampas lyse, 
bland torftiga bohagsting, 
med dödströtta sinnen satt hon 
i barnens sofvande ring

och bidade mannens hemkomst 
i framskriden nattetid 
och vaggade fram och åter 
sin ängslade själ till frid.

Men qvalfulla tankar dröjde 
och veko först småningom, 
da skaran af glada minnen 
från aflägsna tider kom,

och hälde i hennes ögon 
en kostlig, underbar saft 
af smärtestillande verkan 
och roingifvande kraft. —
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Dä föllo de tränga väggar, 
det tryckande taket brast.
Kring henne stod skog i grönska, 
med himmel och sol i hast.

Hvitstammig, en finbygd ungbjörk 
sitt stöd hos en fura fann.
Ej fagrare bild hon skådat.
Det var ju som hon och han.

Der hade de två stämt möte 
en afton i skuggig lund, 
der hade hon honom väntat 
i lifvets skönaste stund.

Hur hade hon icke spanat 
i qvällens sjunkande ljus!
Hur hade hon icke lyssnat 
i vindens döende sus!

Hur hade hon icke ilat 
med höga, glädtiga språng - 
Men nu — i knarrande trappa 
hon hör hans stapplande gång.

Hon darrar för detta möte, 
men känner sig stark ändå 
att kunna för honom lida, 
som en gång hon älskat sä.



Hon lyste på sin bild.

^>â väg frän slumraren i vaggan, 
frän hvilken nyss hon blifvit fri, 
hon framför spegeln hade stannat

Ur glaset, klart som hennes öga, 
en frisk gestalt mot henne log, 
som armarna kring lifvets pligter 
och kring dess glada möda slog.

Väl voro ros och lilja flydda, 
och kindens rundning borta var, 
men ännu funnos sommarns fägring 
och helsans rika färger qvar.

Hon såg förvandlingen, men visste 
ock hvad det kostat, det hon såg, 
hvad mellan hennes svaga ungdom 
och starka medelålder låg.
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Hur annorlunda bade icke 
allt sig gestaltat, än hon drömt, 
då hon, ett bortskämdt barn, i hemmet 
helst undan mödorna sig gömt.

Hon sig ett lif af veklig lycka, 
af tillfredsstälda nycker tänkt, 
men Gud ett verksamt lif i mödor, 
i id och omsorg henne skänkt. —

Hon framför spegeln hade stannat 
och helsade sin bild förnöjd.
Den log och helsade tillbaka 
med fylda pligters, glada fröjd.



Hvad under hennes händer skett.

Jgffcon smög sig in på tå, med skärm för ljuset, 
för att ännu en gäng få sonen se 
och njuta obemärkt sin moderslycka 
och obemärkt till Gud för honom be.

Han sof sin sista, lugna natt i hemmet.
Hon mindes än den första han der sof, 
och huru, fastän då med yngre läppar, 
omsider kyssa honom hon fått lof.

Den späde vuxit till en kraftig yngling.
Den lilles hand, hur stor den blifven var!
Hur locken mörknat kring en vidgad panna! 
Blott kindens rosor funnos ännu qvar.

Och hela denna gripande förvandling 
hon hade sett och ändock icke sett.
Först nu förstod hon, till dess fulla storlek, 
hvad under hennes egna händer skett.
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Det embryo till varelse hon burit, 
det lilla barn, som se’n hon fostrat opp, 
låg nu der, början till en man, vid hvilken, 
bland tusen andra, Iifvet fäst sitt hopp.

I afton, eftersedd för sista gängen, 
var han det rena barn, som förr hon bar, 
men re’n i morgon, tagen ifrån henne, 
sitt ödes unga herre sjelf han var. —

Han sof sin sista, lugna natt i hemmet, 
i hägn af modersbön och modershopp.
Frän hemmet skild, på resa ut i verlden, 
han redan var åstad, när sol gick opp.

4



Mor igen.

bröllopsgård var tomt, se’n brudpar farit.
I brudens rum dock allra tommast var, 
der hennes mor stod med ett ljus i handen 
och lyste pâ de ting hon lemnat qvar.

Der lag en myrtenkrans på toaletten, 
en slöja, kastad öfver stolens karm, 
på mattans bård en liten sko af siden, 
som, nyss begagnad, ännu kändes varm.

Hon såg på dessa ting, i brådska fälda, 
men alla föremål för ljuft besvär, 
som lågo, liksom hennes moderskänslor, 
en smula vårdslöst öfvergifna der.

De hade tjenat ut, och hennes omsorg 
var öfverflödig just pä samma sätt.
Dock de blott lyst en qväll i festligt skimmer, 
men hennes kärlek hade bättre rätt.
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Var den ej årsbarn med det barn, som hade 
från hennes kyssar gömt sig vid hans bröst? 
Hon visste ju, att det så borde vara, 
men kände sig så bitter med sin tröst. —

Hon med sitt ljus i handen stod och lyste 
på dessa strödda ting man lemnat qvar, 
som nog för henne af det barn hon en gång 
invid sitt hjerta, rik och lycklig, bar.

En qvist hon bröt ur uttjent krans och krona, 
och när hon bröt, så föll en tår i den.
Ej mer behöfdes. Hon grät bort sin bittra, 
sin svåra känsla — och var mor igen.
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Försuten tid.

JUpn bad om lifvet,
bara för en timma,
nej, bara för en enda kort sekund.
Det blef ej gifvet. —
Ej ett spår af imma
på spegeln skönjdes, hållen till hans mund.

För evigt var då
denna mun förstummad,
för evigt var då detta öga lyckt!
Och hjertat bar på
tid, som var försummad
och undan hennes makt för alltid ryckt.

Det döda, kalla 
stoftet der försmådde
numer hvar kärlekstjenst af hennes hand; 
och ångerns alla 
tårar ej förmådde
till stannadt hjertas hugnad ens ett grand.



Hvad hon bort göra, 
var ej mera görligt.
Det allra minsta henne var förment.
I hennes öra 
ringde oupphörligt
de dofva tonerna: För sent, för sent!

Hon bad om lifvet, 
bara för en timma, 
nej, bara för en enda kort sekund.
Det blef ej gifvet. —
Ej ett ■ spår af imma
på spegeln skönjdes, hållen till hans mund.



Lifdömd.

J^S)_an hade gâtt. — Sa var lion 
Hon hade hört hans svar 
och visste, hvad hon anat re’n: 
»Blott några veckor q var».

Hon hade fruktat detta ord, 
men nu, när det var sagdt, 
det med en öfversinlig kraft 
pä hennes själ sig lagt. —

Hon var som löst från alla qval, 
all fruktan, som hon led, 
från tvifvel, önskningar och hopp 
och hat och kärlek med.

Den gröna jorden, .sommarklädd, 
för henne osedd låg, 
och himlens underbara blå 
ej heller mer hon såg.
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Det rum lion lâg i fans ej till.
Den bädd, som henne bar, 
försvunnen liksom klockans knäpp 
och tidens framfart var.

Man hennes kuddar lade om 
och henne kyldryck gaf.
Hon tog emot hvar kärlekstjenst, 
men visste ej deraf.

Och barn och make trädde in.
Han lutade sig ner,
de sträckte sig mot henne upp —
hon kände dem ej mer.

Hon intet utom detta säg: 
att öfver hennes bädd 
oändlighetens rymd var spänd 
och evigheten bredd. — —

Dock snart var andens kraftstund slut, 
och plågan återkom, 
och synen bortom lifvets gräns 
försvann så småningom.

Och lust till lif och ljus och vår 
grep åter fast sitt tag 
i detta svaga, arma kött, 
som dog med hvarje dag.

—»«<—



Annu ett barn hon hade.

id stranden, pâ en häll, af hafvet glättad, 
hon stod och följde seglet på dess färd.
Dess täta duk, af landvind fylcl och mättad, 
försvann alltmer mot vesterhafvets verld. —

Hon var en qvinna, såsom få det blifvit, 
med verkningslust på gamla dagar än.
Ett tiotal af barn hon verlden gifvit 
och fostrat dem till qvinnor och till män.

Det sista af dem nu med seglet följde
sin unga lust på fjerran vesterled,
och spåren efter honom vågen sköljde
bort för en moders skarpblick till och med. —

Hon hade rustat honom ut för färden, 
hans tröjor stickat och hans linne märkt.
Hon visste hvad man nöter här i verlden 
och derför allt med egen hand förstärkt.



Sjelf, denna morgon, hon hans koffert packat 
och skåp och visthus i hans ränsel tömt.
Han hade henne gladt och hoppfullt tackat 
och hon, för honom sjelf, hans resa glömt. —

Först nu hon vaknat upp, för hvad hon mistat. 
Det sprängde, som det aldrig sprängt förut, 
i detta hjerta, hvilket aldrig tvistat 
med veklig sorg och saknad en minut. —•

Hon var en moder, såsom fä det varit, 
som lagt sig helt uti sin gerning ner.
När nu det sista barnet hade farit, 
hvad återstod väl se’n för henne mer? —

Hon handen på sitt gamla hjerta lade, 
och, lyssnande betänksam till dess ljud, 
förstod hon, att ännu ett barn hon hade 
att fostra upp till tacksamhet mot Gud.



Hon gaf ensam fest.

yilf?)ed denna fina takt, som tror sig bara 
till hämmad fröjd för tvänne unga vara, 
hon afböjt att bli sons pch dotters gäst, 
men gaf nu ensam, dem till ära, fest.

I dag var deras bröllopsdag, dâ alla 
bestyr och sysslor alltid fingo falla, 
och hon satt högtidsldädd, i löfvad stol, 
med nystärkt mössa och i sidenkjol.

På snöhvit drällväfsduk, konstfärdigt bruten, 
med eklöf prydd och utaf sol begjuten, 
i ram, som frisk och nyklipt myrten bar, 
stod deras bild, som nyförlofvadt par;

och bredvid dem, med vin till brädden fylda, 
tre gamla silfverbägare, förgylda, 
som så, en gång om året, togos fram 
ur gammal kärlek och ur gammalt dam.
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Med högtid i sin min och i sitt sinne, 
den gamla satt och bidade sin timme, 
då, lika feststämd som hon sjelf i dag, 
den gamla klockans spel slog sina slag.

Nu reste hon sig, hög och rörd, ur stolen 
och höjde bägarn, gnistrande i solen, 
som darrande i drufvans saft sig bröt 
och i den tår, som hennes öga göt.

Ej ord hon hade för de kära tvänne. 
Vältalig tystnad talade för henne, 
och se’n hon lyssnat på dess tal till slut, 
hon bräddad silfverbägare drack ut. — —

Så hade alla år, så snart de hunnit 
till denna dag, beständigt henne funnit, 
vid festligt sinnelag, i löfvad sto!, 
med ny stärkt mössa och i sidenkjol.



Som det aldrig förut slagit.

viskad t först, berättadt sedan, 
tryckt till sist i aftonbladen, 
gick det stora, oerhörda 
som en löpeld genom staden :

Brottslig! — Han, som alltid skridit 
fram med ärlighetens hållning, 
och som aldrig föll igenom 
under lifvets stora sällning.

I hans meningsfränders kretsar 
skygghet och bestörtning spordes, 
liksom om man icke längre 
lita på hvarandra tordes.

I de glades aftoncirklar 
blef han innehåll i frasen, 
och skandalens skeden fräste 
mera än champagne i glasen.



Pâ de gyllne källarsalar 
slik en godbit ej man släpte, 
men förstulet mången dervid 
bättre kring sig rocken knäpte.

I de mänga sqvallerlägren 
blef lian afklädd tro och heder, 
och på krögarne i staden 
nämndes han med hot och eder.

Men i samma stad den qvällen 
slog ett stackars qvinnohjerta, 
som det aldrig förut slagit, 
för sitt barn af sorg och smärta.

Sinad tårekälla gaf sin 
sista, salta droppe vatten. 
Gråsprängdt, redan lutädt hufvud 
helhvitt blef, som snö, den natten.



I lätta flockar.

Mn lialfskymd sol
såg in i gummans rum
och smekte hennes silfverhvita lockar,
der i sin stol,
bland kuddarne, hon satt
och såg hur snön derate föll i flockar.

Den föll så ömt,
så söfvande och skönt
och lade sig i dalar och på höjder,
der våren, drömt
sitt rika känslolif
bland svalda knoppar och bland svälda fröjder.

Den föll så godt,
förlåtande och mjukt
och lade sig på åkrar och i skogar,
der sommarn fått
se frukterna, en dag,
af nötta yxor och af slitna plogar.
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Den föll så lugnt,
så renande och ljust
och lade sig på vägar och i backar,
der dragarn tungt
nyss med sin sista kraft
drog fram sitt lass till höstens fulla stackar.

Hon säg med fröjd
de hvita flingors dans,
som sänkte sig i mjuka, lätta flockar
i dal, på höjd,
på väg, i skog och mark
och i den gamlas egna silfverlockar.
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