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m m till ruin lustgård dira vägar föra,
Ofjj

Ora det dig Igster, vaudra, sorglös der!
Jag rufet tack ifrån diu murr begär,
Oelr diua steg ej ruina tankar störa.

Ej fågelsång ur lunden når ditt öra,

Oelr snart framför dig stupar klippan; tvär 
8er dn tillbaka, stängd all utsigt är,
Oeh. intet furs, som kau ditt Irjerta röra.

Mlt ändrad t är; den tiden är nu dg dd,

Då der nian ku rule vårens blommor bryta, 
Oclr Ixela nejden stod ined sippor prydd.

Med vårens dag dess blomster sig förbyta; 
Här blommar rosen under tornets skydd, 
Här frodas mossa ofrau bältens yta.
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ttvn l-uitu toe'kexi öt’eer neiden lån, ...
■ -v : . ■. v ' a m ■

Vvlsk .Uut sig ej pånigU ilerölrer breder, 
Uxu dit: ej solen sina strålar, leder,

* lieller stormen ställer dit sitt tåg.

Der steg o töcken ät’oeii r ittiu IrJi a,

i i' la andedrag jag fr akt UH t Under;
Vy i mitt ■ UF Irar solen Ibrauurit noder,

une] l t säll . .

dej, ingen sol 'mvu letriaclsdag UesKirier! 
Välan, jay Uora oui, lim* stormen Umneiy 

Jag soaïlms rill al’ friska -c radars Uras.

dit skingra !v r‘ . Gnd jag Snärja,
Our också rägradt UUr mig solens Uus, 
Oan också, stormen skall fnitt Uf Cörliärja.



; IMigt rav mitt ti opp, jag rille allt lierava !
■ ' D er foi’ rid stranden än fördröjd jag är: 

Min Igekas drömbild koll jag allt for Icär, 
Jag ..fjättrad rar uti min kärlens snara,’

Ueu unga Icraft för länge jag fått spara,
För länge-slogs jag mellan strandens skar;
1 brutna tropp, L gäckade Fr-Uvj 
Välan, Välan, sä låter jag er fara !

Från Vienna Faf skall snart min färd bli spord 

For enigt Iemuar jag de drömmar unga 
Om når oeti kärlek, lätt fou»1 ■ rma ord,

kär nattens stormar genom seglen sjunga, 
Då skall jag lätt xrtöfam någon gunga, 

Onödig barlast kastats öfcér Ford.

slP%"
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H y t h i a,

MA Delftlutiden5 gftept i Umla 8Cnulee1
'1 Af matter plånad dess prestiutia satt;

Med mörka dimmor utur grottans Wiatt .
1 Dppsteg iugifrelseti af sångarg adeu.

Blott Tinder oral lioti kunde yppa 1 jr,.Imp 

Uefti sist -mot jorden sjönk Iigu5 Blek oeft mat! 
Meu jordens söner rantade sia Muift e 
Oelt rosig nerld prestiimau rar för bjuden.

Sd den, mm. djurets lietuligliet UnMfte 

Öcti korad bief ait gudars stämma tala,
Snart deras altar ieke leinna får.

Bans Ut är ångest, är orolig drain;

Batts lott, fast smärtsatn, liouöm gjort till träl 
Oelr djupets dimmor töcktia om liaus, själ.



<Jb; a kåvduat, sägs dct, mi lifnets strid,
"c ' i i ' 'g

Hans Hjerta lick, likt jern. i köld?%ig Härda;j 
Hans längtans läger IdeHo så förtärda, - 

I Hn komina sist de Honom föga nid.

Bn gäng dock, sägs det, rar kan ljus ock .blid, 
Hans kärleks., drömmar utaf lioppet närda;
Om då en rön lig blick, de aktats närda,
Helr till kur mucket Partdet dä ej tid!

Lätt är att forma gerne t när det glöder,
Då tager nilligt det n rrg gestalt, —
Snart än en gång det stelnadt är oeli kallt.

Sen bam nr arslag en fruktlöst man föröder, ■—
Så slår man frnlHlöst på bans kj ettas dörr,

. Hn mera blir det aldrig mjukt som förr.



tJ i vir sist eleu länga natten l till äuda,
JkRb .. ■

'På nytt sitt stolta budskap; solen bär, — 
Pordaxilclad oiker Uimlens stjerueUär 
För canna glöden, som dess strålar sända.

Men sen, när nattens skuggor återvända,
Oeli solen lyser i exi annan sfer,
Med återskenet • af • dess glans lt-1 
Bom alta stçecuoi sig i rymden tRuda,

Bä i1, ic coin sol gick 1 xnin m,i 1 „
O ‘i Ig-1O .uärddit på det unga Iamgg 
l SiTim förtrollning mina läppar tegm

Först när den äter för min blick nar släckt, 

De uarma' tankar .uti'sångens drägt 
Likt nattens stjeruo? o fean molnen stego.



Ocli mot.

Dâ eldas tanked, Ixar ej tld Ixesveips 
âtt lö risk förtroUuint mirai laud.

... >!* ” .

Den djerfra drycken loser tungans hard
Ocli i lier a kef förställning snabbt lörsrtana, —- 
Med dig, som kunskap nil] ora hjertâti rinna, 
Jag prisar glad den gyllne drnfuaus brand.

Bead längst liar för din Ldick förborgadt blifnit, 

Hnad du förgäfoes sökte raängen dag,- .
Det blottar rittet i ett enda drag,

8a dmfrans gud liar dig dem Iftmom gin>it,:Dtf 
. dit långsamt blott nian pröfrar ädel man, 

bet ögonblick den falske röja kan.



. L'orclctj.
Hkj ■ -v-, v':’_

w. ~ i ■ ! V * ■ ; <

•Vid dunkel Rheu. i aftonsolens dager,
’ Få Hipparis branter sitter trollska möü,
. Soin mer än alla i ordens döttrar skön 

Med sina säng er seglaren betager.

Bj torr han skådade en syn så fager, —
Han glömt förtrollad falska någors döu;
Vid skummigt skär får han sin kärleks lön, 
lians farkost böljan uti djupet drager.

8å oek en gång nppå min lefnads flod 
Den; sköna synen för mitt öga stod,
Oeli trollsång ljöd förföriskt i mitt öra.

Deu fagras bild betraktade jag stum, —
Från' målet fjerran sågs mig floden fora,
Oeh sist jag brottas ibland någors skum.
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gossen ceh leksakerna..

O’

Ca gome Pilg jag i ea ' leksakskod.,
* Frati skåp till skåp lians kin ka ging o bråda 

Fielst ökoer allt, man såg. IuuIriUe rada,
Hnr srået var va*(l fö*’ det unqa blod!

En -yngling blef nan, full af lust och. mod, — 
Uivr många sköna ögon. tick lian skåda.!
Oeli stoi i, större klef hans lijertas nåda,

Ty .ständigt talet Iionom åter stod,

Hur syntes sist lians loi. dock .skön oek "härlig 

Rteiu tar, som ljutkast "kunnat ögat smeka? 
Hon, Iiou lielt tisst hans unga tif fått kli.

Du gosse, efter leksaker, begärlig t.
När dn en tid med samma, sak fått leka--: 
”Hur ser nät leksaken -ut iuim?u

c o
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JJ à ' u p p t a c k t s f ä r d.

c ij Icrisiiat rid de dagars enahanda,
TUi Derrau laxstec står r lit mer miu Iu r 
Dematteas syner jae i drömmen sag 
Med dageds Iiingtau sig beständigt blanda.

I okäudt igevrån längtar jag att landa. — 
Ditailu jag styr utöfcer skummig råg,
Om om.-o yrätiseu för mitt segertåg 
BUr att på öde skär skeppsbruten st vaa da;

1 mörka qoällen ntaf oro tärd.

;pAf ingeti sedd, begynner jag min färd 
Att se Lead inaunaiuod ock ciierfhet milkta

Bn Stormig ande må i storm förgås!
Met är att se sitt skepp i spillror Dik.
;lu iippå siranden ntaf sorci i försmakbo .



IlasegcL

början, dansade. kring skeppets borg
" Dor yster ouid joy såg mitt se y n i sealla; 
Till Ijernm land jag. niIk färden st. ila, : 

Der enig oår i mina. dro unnar log.

Men samma rind nriu iVa u på raH.net1 drog, 
• Yrok iitYei ragea. .-dgt med. toner gälla;

Förgätnes- solde jag mitt ankar fälla,
I Hed viSka segel jag mor skäret slog.

ku rågen smmiat, x dess djup begtatiara, 
Den udda stormen tystnar efter liaxui.; 

ku är det tid att söka närmsta ,straudj

8å kalit, så ödsligt det mig IdeC på ka fixen! 

■ åek låge än jag i mitt kemiands -Iiammpk 
Yid älskad kust, i lugna böljors fam a! .



K OHi-Iiitik er n.
< »= ;

■r'y. u föll, — oeli strax det ). !de sia beste arma, 
Heris drogs fram uppå tians uselhet;
Det gälde att beeisa det" oeli det,

Med fromma miner saunmgskärleli härin a.

An sägs tian uti dunkla rgmdev - o ina, . 
ån slaf lian car, som man berätta . : 
ån af en nu,ek lian sina kojor slet 

Mtt allt, i liinrmel ock på jord, förnärma.

”Han Uatar ljuset” — ropar du med liarnt ; 
Först döden kunde do ek den låga släcka, 
Boxm ; flammat liogt uti lians egen karm.

Mu kan du cät kaus stolta kjerta fläcka;
Head gör det dock deu eld, som bramer rarm 
åkt tidigt aska skall dess rum betacka k



Hlâ Sixiai bevfl für Moses Herren Gud
, Lrt- en stod af moln sir) uppenbarar,

För den inuigde dolda ting förklarar 
Oeli räcker konom lagens Ho bud.

Här ned tian kommer, uti gpIUie skrud 

Mgudeti på tums stumma frågor snarar; 
Med sknij ocdt danser offert]ensten rarar, 
Ocn rymden CglLs af larm ock i Irg ekes ljud.

Men kan, som fått Guds egen stämma köra, 

Som skådat Herran i k ans kl arkets dag. — 
t spillror sågs kan tagens Iallov slå.

Vbaren, som till förlofcadi land mil föra 

Sitt folk. men bryter sjelf dess Iielga lag,
X fjerran blott det för kans syn skall stå.



S-eAs>
ölens krona.

«Se -V,;/ ;. . ,:
O slottets sal, der stolta ruin nen troua,

' , , , ' '

Bland dyrbarheter, komna långt ifrån,
Jag såg ett smycke, ärtdl från fax- Iill son. 
Bit kuriosum — Polens kmigäkrona.

Hur länge skall tyrannen nä indem skona?
Iinr länge trossar Uaix af mord ock rån. 
Förrän UetFIarn sist nid stridens dån 
Skiiii bryta fram att Uäfdens skymt försona

8å sporde jag, af Uartnsna tankar tärd,

■ OcU gicle att mätta sä min sUädelystnad : 
Der såg jag Uänga gamla Polens srärd.

OeU rnudt derom det rådde enslig tystnad, - 
Det stål, som fördes af SoUieskys hand, 
llrem lossar derated de förtrycktas Uaxulf



•- HV i q ml mi g dag, som &ska. går,
'' Hpfjiidig« i moln sin Inieold blixten sänder;

'i;ic pH jord eu rdidsara Irornrl sig länder, 
'S.är annat ej mot tidens qualm förmår.

=Iot offerlågan, är, nr K tet slår 

,J;äi Kerraus rrede ifrån folken ränder;
I ter Mibbar blod rid offerprestens bänder, 
Men fromma bönen himlens fäste når.

Head brutet är, det måste red ergällas,

- Kl%eu for io I ket hör,rear forntids-sed;
Bj öluer skgldige blott dom skall fällas.

För svaga offerlammet, fruktlöst bed!

Beständigt mera - krossar floden i red.
Jn flera binder i dess bana -ställas.



pXeu stolta mö, den ädla sängens tärna 
“ Kj Iiojer mera tappre fäders Iof;

Det råder Igstuad uti såtigarhof,
Ocli tegIiet doäljes under nordens stjevna.

Hur rille tion nr dnalan. räcka g erna

Den mandoms kraft, som redan länge spf? 
Htir spådde ofärd “tion med stämma dot, 
ätt kraft ej finnes tiennes find att näma?

Hnr så i helgedomen mången gång
Hon stod, en blek, en häftande Cassandra, 

Men ingen aktar på den hemska sång.

Hur åren gå, det ena som det andra,

Ur templet sist kanske hon figkta skall,
Af fiender hånad, som rid Trojas falk



fgkördef est.

>Doti dag skall komma, då du måste skörda, 

Oud eller god, förgångna dagars sådd.
Till frukt skall skjuta upp deu späda brodd 

Ocli sist de mogna frön dig återbörda.

Förgäfues söker du ditt rniurie mörda;
Utaf ditt eget glada kopp förrådd,
Kaukauda ser du, ensam ock försmådd,
De unga rosor i sin rår förstörda,

'Se dock de brutna stänglar utan agg!
Om månget kopp än bröts, on. djupt dig sårar 

Bland .uissna bladen den fördolda tagg.

Låt falla på dem några ångerns tårar!
8å stilla fuktade af serladagg,
Kanske på nytt de gro till nya rårar.

-----



1.1 î di;i eu gåug at' Zeus det löftet oans, 
Du Diulle få, hrad Ixelst du ån begärde; 
Då oalde du att se dixi älsklings närde, 
ritt skåda liouom i lians gudoms filans.

Haxi ti o in, oelx dina blickar mötte bans, -— 
Omsider du tians storhet känna lärde;
Meu gudalägau snart ditt lit' förtärde,
1 dina lockar fästes dödens krans.

Ej större lycka någon dödlig hunnit:

Du hade hett dm älsklings Ivjerta hunnit, 
hlär störst hati nar, du i hans famn tick do.

Dn slapp att se, Imr kärlek brinner ueder, 
Hur öfåer hjertats r.u-ar frost sig breder, 
Och öfner blomstren faites ninterns snö.



ig lyster se den skönsta bland de sköna, 
Mig Igster se det bästa ögonpar!

Vid Gud, rätt mången ren jag skådat har. 
Soni mer au se det kunde mödan löna.

Oeli städse Iick jag samma öde röna, 
Förälskad sucka uti åtta dar.
Så äkoeu uu min karlek kopplös nar. 
kär skall- väl seger den omsider kröna?

Farväl, jag trgekt den sista gång din kand!
: Snart skall på ngtt jag gripa randringsstafren, 

Tg jag mil söka genom land ock land.

Sist finner jag ett Grand Hôtel i gratren; 
Kan der räl lita på, att aldrig mer 
Jag. nästa dag en större fägring ser.



Ii. ppà rmlt mxidsrmri "Kördes naguens larm,
Vid prestgårns port jag Körde Kjuleu sKäka.
Den gäst— jag tänkte—- rill sag ej försaka, 

iFu det är Kon, ruin tärna, ung o ek rarm!”

OeK ned jag kom: der stod med Karu på arm, 

i krets af faddrar, bonden med sin maka. 
Det nar ett dop för pastorn, — tyst tillbaka 
‘Fill kammarn gick jag, kufrande min Karm.

Dn andans man, jag måste, måste tiga; —
Mer ledigt ginge att sig låta niga,
Om intet dop blott sen i fråga kom.

När månne jag en gång din Kjelp keliö fr er? 

Kanske ej förr än mull mig kastas öfner, 
OeK jag till jord skall åter rända om.

■—



25

Brutna boîor.

ständigt söFa och. att aldrig finna,
Ett Uf att lefra, tråFigt. utan gräns,

Octi månget band, som man ej bryta näus, 
Oeti månget Fopp, som fått till asFa brinna.

När stängd är r äg en, lirem Uan målet tvinna! 
Förundras ej, om bitter oron Fäns,
Om fängslad Fraft sig bryter lös med ens, 
Besluteir råga tappa, råga rinna.

Till sist man ledsnar rid ett ständigt trång. 
Ait rancira under oFet dag eu låug 
Oeli släpa bördan af ett erigt samma.

Näräl låt se, att bojan bryts en gång!
Det är för mer att tala, än att stamma,

OeF modigt Fjerta rärms af segerns flamma.
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C'

C a s t u s b 1 q m m a n.
- ■ ~ -els-

T

Äpui ■ m nn 11 § ■§ -!.vI
O kulua dagar stäld på fönstrets list,

âf solens strålar fick den stundom njuta; f 
Iir taggig yta sågs en stängel skjuta,
Eu knopp, eu enda, syntes der till sist.

gl», tänkte jag, i blom den gär- fielt risst, 

Omtålig planta snart sin strid får sluta.
Men ingen sol föll mer mot föustrds ruta, 
Exr dag omsider tick den lida brist.

dag säg den sen. när natten gått till ända; r 

itten rar för lång kanhända,
På stängeln vissnad hängde knoppen då,

Om endast molnen fått en stund sig dela, — 
Men månget hopp, är sag dt, skall här förfela, 
Oeh mången knopp får ej i blomning gå.



Ipdprof,
. ^ ' J :-V . §i§j|§

-=c3(g;c:--—-

$Æ? _ .
fcitt gâ igeripm eld — i forna tider

/ V Vii..
t: ör misstrodd man det stränga profret rar; 
8å skola skönjas kögre makters snar,
Oek ut au fruktan kan mot lågan skrider.

Blott sjelt kan känner, Imru djupt kan lider, 
lians lugna klick nyfiken köp bedrar;
Djupt kanske elden konom: sargat kar,
När sist kan sluta får sin profilings strider.

8a du, knars Ivjeria tidigt klef försmådt,

Omkriug knars själ sig längtans lågor tände, 
8å äfreu du Igeuom eld kar gått!

Helt risst ej oskadd du tillbaka rände, —
Träd fram! låt se, kur profret du bestått, 
Om koppets drömmar sig till aska brände.

- —■ - 3-----



Cleopatra.
V'/- v- .

Sg-gptens drottning Mller gästabud. —
Cg/' tC C: : l

1 guldpokal det ädla um Ixoxi skänker.
Bn "kostbar perla sist i drycken sänker, 
Kredetisad Igiftmldt som af rankans gud.

Antonius, fä Itkerru uti rotnarskrud,

Suart i hans kand den gyllne bägarn blänker; 
Ocli djupt Ixan dricker oeti berusad tänker 
På kärleks segrar, på sitt kjertas brud.

Så kan blott kärlek med klenoder slösa;
! njutnings bägare eu perla sänkts,

Det röda uin på lieuues kinder stänkts.

Oeu skarpa drycken mäktar perlor lösa: 
klär gyllne bägarn inom kort är tömd,
Bj ligger per lan på dess botten gömd.



CV'VD ' ;•

cp}'en som beständigt under fromma miner,
-/'"'b tå U--I bal ådå. ;. öfs.'bbuub . — Umåså/ddk .åbåubb/ :,U 1

Hur slag på slag än mredgadt öde slär, 
Enformigt trampar i sin saknads spärjjf 
Det är den största narr, som sol beskiner.

Alt se sin Igelta sjunka i ruiner, ••
Hrar kär förhoppning skottad i sin rar,
Ve den, som ieke ödets .rink förstår,
Soui icke foljfi djerfs den storm, som Indaer

Se, skön är floden! skönast när med fröjd 

Dcn störta v trotsigi ifrån klippans böjd; f 
1 dt s knm ' slås, men dock sin bana bry tur

1 den j aa ma år n
Så klar som förr den mellan blomster flyter, 

Sd! fjevran mål den när mer liastiui blott.



Sana ens blommor.Wi

mm
i'u som kriug skaldens kjessa baud dia lag 

"'Oeli prisat;: rosorna i sang eus rår,
Vet du, oia du dess väsende förstår,
Oeli ser den Ic ra ft, som dem ur stoftet drag

Itrar Dlomma älskar du, som glänser fager: 
Uti den srarta mullen dock den står. 
lien lodes, fuktad utaf regnets lar,
IJeu glöder, Helstul utaf solens dager.

8å är oek skaldens sinne blott det stoft, 

vt tårar ruttnad t och. af ljus fråti of ran, 
Der sängens ’blommor spira upp ock le.

Blet lockad du af dessa blommors doft,
Tro. ej, att den, sota eg er diktargåfuan,
War ock ett sinne, rikt o ek skönt som de.
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