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Ordet

Dunkla makt, som än jag märker, 
när min hjärna sömnlös värker, 
medan död, förvirring, plåga 
upp ur mörkrets gömmen tåga! 
Dunkla makt, som är förenad 
med det innersta och sista 
i mitt liv: mitt liv skall hrista 
— du skall, aldrig förorenad, 
gå mot rymden som en gnista.

Låt oss åter sjunga — 
lös en kvalförlamad tunga. 
Skuggor stryka stelt och styggt 
kring mitt läger. Låt mig tryggt
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med ett trotsigt sângarsinne 
tolka ångesten där inne 
i mitt bröst. När mer och mer 
lyckan blir till grus och 1er, 
stora makt, till dig jag ber 
om det bittra, rätta ord, 
som ger skydd mot själamord. 
Varje lugnt och klart befriat 
ord, som kval och strid ha lämnat, 
där förut ett kaos skriat, 
gör att mycket svårt är hämnat.

Orden gå från natt till dag 
med osäglig makt.
Jag skall härda ut, tills jag 
får mitt eget sagt.
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Vinterdagsljus

I.

Vinterdager, klarast bland alla 
dagrar jag minns, 
låt på din stillsamma vandring 
ditt ljus i mitt mörker falla! 
Bär om all klarhet bud, 
som ute i rymderna finns.

Vinterdagsljus, kom till fönstret, 
kom genom frostblom in.
Du som samlar i lugna och svala vågor
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mr'rtr»/ jr ta nti 'M

hela din värld av gnistrande, skiftande lågor 
— tysta låga, bliv min!
Lys med ditt stilla ljus min dag av frågor. 
Stig i klarnande styrka — 
djupt mot middagen brinn!
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Vintermiddagsljus 1 —
Du har blänk av fågelsångens 
morgonstilla sommarvärld, 
du har stänk av solnedgångens 
blodigt stora offerfärd.
Men ditt eget ljus är vitt.
Liv och död har vintern smitt 
till ett smycke vid din härd.

I ditt ljus försmälta alla 
färger till en stilla glöd. 
Lär mig nu att lugnt befalla 
över allt som livet bjöd.
Vad jag strävat, tänkt och gjort, 
samlas nu, fast föga stort, 
i ditt ljus, som går ur köld och död.
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III.

Väl kan jag dra mig till minnes 
vårens och stormarnas ljus.
Väl kan jag minnas, hur molnen och träden 
vävde sitt nät i ett soligt brus.
Väl kan jag minnas, hur grenverk böjdes 
i vårkvällens rodnad och gungande sus. 
Ja i den kör, som till livets unga 
fägring höjdes 
vid vårens sjungande strängaspel, 
hade jag ock min del.

Skönt var det då. Man stred 
i den oro som livet har format. 
Vacker var sommaren med.
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Men andra stormar ha stormat 
nu till sist. Jag har famlat 
framåt i stormar som härja 
löv och liv. Jag har samlat 
hela min kraft för att värja 
drömmen om ljuset och leta 
ljus. —

Hur kunde jag veta: 
långt bortom höststormbyar, 
slitna skogar och skyar 
bodde så vackert ljus — 
att där bevarad fanns 
morgonens lugna glans — 
du, som i stillhet och klarhet 
lugnar strider och frälsar 
själar ur stridens rusl 
Samlade, mättade ljus, 
du, vars underbarhet 
jag hälsar.
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Sommarvisor

I.

Man skulle vandra stillsamt 
och tacksamt njuta sommarns rikedom.
Men vägen går så villsamt 
och horisonten är så sällsamt tom. 
Min värld är yr och tom.

Visst ser man molnens lätta vävar 
så skönt som förr försprida sig och fly.
Men det som bar ens värld, är knäckt av nävar 
och trampat ned i dy.
Dess glans blir aldrig ung och ny.
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II.

Jag minns en gammal sommarskog.
Var morgon kom med outtröttlig väntan 
på sol och nya stigar — aldrig nog.
Jag minns den jämna, middagsvarma gläntan — 
mot kvällen var den kyligt skön och drog 
med sval mystik.

Och om i dag jag kom — 
jag vet den skulle ligga lika stilla 
och dofta barr, i hägn av höga granar 
och skogens tysta väsen. Men jag anar 
det skulle kännas, som man gjorde illa 
och störde fjärilars och blommors ro. 
Jag skulle gå, men länge se mig om.
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III.

En sommar gick högtidligt förr 
från junis ljusa hav av blom 
till trädens tunga rikedom 
en mörkljum kväll mot höstens dörr. 
Allt skedde i högtidligt skick: 
från flyktig lek till vila.
Nu är en sommar blott ett ögonblick 
bland ögonblick som ila.

En flik som rivits lös 
av rivna skyar 
är sommarns korta dag; den skall förströs. 
Blott ett står tydligt kvar 
bland rivna skyar, 
och det är höstens himmel, kall och klar.
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En ständigt varnande fanfar, 
minutens maning: håll oss kvar, 
vi flydda minnen under rivna skyar. 
Bered dig till den stund som slår 
oblidkeligt, men minns de år, 
då livets vår blev född ur röda skyar.

Svanbtrg, Dagbok. 17



Jakten

Livets lycka är en tanklöst yr, 
brun och blankögd flicka. Hennes gång 
är det som vår jakt förgäves följer 
hela sommardagen lång.
Hon har reda på så dolda vrår, 
att en middags solström aldrig sköljer 
över barr och lavar. Det är där hon står 
skrattande och tyst och följer, 
hur vår bråda jakt förgäves går. 
Eller också står hon mitt i vägen, 
mitt i älggrässnår, och låter ängens troll 
villa vandraren, som stirrar trägen 
hit och dit, men jämt åt orätt håll.
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Morgonkäckt och löftesrikt betaget 
går nog jakten efter lyckan först. 
Men i solrus och förvirring slaget 
klappar hjärtat, hett av dagens törst. 
Nu är livets sommarprakt som störst. — 
Lyckan blänker till i varje sländas 
snabba, lätta, tvära kast.
Det är tidens visare som vändas 
med osäglig hast.
Det är lyckans bloss som tändas. 
Lyckan själv blir aldrig fast.
Skall den heta leken aldrig ändas?
Blir det aldrig rast, 
förrän skördarns lie blänker vasst — 
Är det hela kanske elak villa?

Men med ett — man vet ej hur det gick — 
kommer kvällen sval och stilla.
Stilla möter oss ett ögonblick 
blankögd, brun och midjesmal 
lyckans flicka med sin kyss 
till farväl från alla hyss.
Till farväl på alla kval 
bjuds oss kvällens lycka sval. 
Kvällen kommer sval och stilla.
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Tåg i natten

Bara en varningsklocka, som hörs 
klämta ivrigt och svagt, men körs 
häftigt undan — en fåfäng bön, 
slukad av mörkret och tågets dön. — 
Fjärran i brusets flygande natt 
glimmar en tanke, en dröm — tag fatt! 
Farten dunkar. Intet man minns, 
bara att fjärran en vila finns. 
Bara att nattens sugande fart 
kanske bringar oss vila snart.
Mörkret är svart som en välvande flod. 
Ingen tanke är vårlig och god. 
Farten är jämn. Timmen är sen.

20



Plötsligt syns i fönstrets sken 
bakom en flyende åkerren 
klart en häck. Och se, den är grön. 
Tänk att en trädgård ännu står grön! 
Mitt i en natt som är svart och tom 
ligger en trädgård med grönska och blom — 
Plötsligt minns man, hur dagen var: 
blom och grönska i underbar, 
dagerskiftande rikedom.
Plötsligt minns man: dagen var skön — 
minns att själv man i ljuset gick 
något svinnande ögonblick — 
minns en röst, som med goda svar 
lugnade tvivlet, vad det nu var —.

Liksom vore det färdens lön, 
liksom finge man själv där bo, 
ger den snabbt försvinnande synen ro.
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Färdesång

Ås över ås, fjärd efter fjärd, 
därute havets öde vidd: 
där är vår längtans, våra striders värld, 
en ständig längtan, strid som jämt blir stridd. 
I ständig oro flammar havets blå, 
i skogens kronor orosvindar gå. 
Fjärd efter fjärd, ås bortom ås 
och bortom allt ett mål som måste nås.

Kanhända bortom hav och skog 
är landet där all oro dog.
Men ej för röda aftonhimlars gull 
vi våga färden — ej för vilans skull.
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Ej heller är det färdens välbehag, 
som lockar oss till möda dag för dag. 
Nej detta ger vår vilja stål: 
att allt som skymmer döljer nya mål.

Ej alltid hägrar målet, som vi fått, 
i havsljus, friskt och glitterblått. 
Ej alltid höra vi högtidligt sus 
av furor över färdevägens grus.
Men alltid veta vi: hur trång bland snår, 
hur hård mot vind vår färdväg går — 
än mera brant, än längre bort 
skall färden stiga inom kort.

23









Tvä kvällar

Älskade, minns du kvällen med röster, som sorlade 
stilla,

sorlade vänligt och tryggt, med vänliga glimtar 
i natten

sensommarnattens lyktor, som lyste på mörk
nade fjärdar.

Stilla talade vi om dagens glädje,
°m den korta sommaren — minns du det än? 
Dunkelt anade vi, där vi gingo bland bloss och 

bland skuggor, 
att det som hänt oss av lycka var stort — att 

oro och lycka,

27



smärta och lycka, längtan och lycka, ångest 
och lycka 

skulle följa oss åt, som de följa oss än.

*

Gränslöst djupt inunder oss speglar vattnet i kväll 
strimmor av stadens ljus. Sin dimmiga dröm 

om ljus 
drömmer staden därnere och sover i senhöst

natten.
Över oss glider ett moln med sällsam dager, 
hälften mörker och hälften ljus.
Ensamma stå vi mellan två rymder av dunkel. 
Kvällen är kallare, tystnaden stillare, mörkret 

är större.
Ljuset är fjärmare. Fjärran är också all gråt, 
också all oro. Allt är högtidligt. Oss ensamma, 

kära!
bringar mörkret och tystnaden än mer nära.
Vackrare ser jag än förr dina ögon lysa. 
Djupare känner jag elden, som ej kan frysa. —- 
Ingen rymd kan skilja oss åt.
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F örklaring

Du märker, min längtan lyfter sig mot 
ett mörker, som tycks dig stå fullt med hot. 
Det är dock samma mörker 
som födde dig själv, du kära.

Min längtan flyger med brusande flykt.
I suset av vingarna sover du tryggt.
Det är ju samma längtan 
som skapade oss vår kärlek.

Min längtans med åren mörknande gång 
kan bli till en ljus och segrande sång, 
om du vill leda min längtan 
och lysa min väg i mörkret.
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Varsel

Ja, du får dela allt jag vinner. 
Men varför ser du på mig skrämt? 
Är det min kärlek, den som brinner 
allt högre och allt högre jämt 
och flämtar efter mer, ju mer jag hinner 
— har denna känslas måttlöshet förstämt 
mitt hjärtebarn — du ser så barnsligt skrämt, 
så hjälplöst hjärtesjukt och avundsjukt 
på mig, som om en främmad makt du sett. 
Du skulle säkert bo mer lugnt och mjukt 
vid någon härd, som brände mindre hett.

Visst har du rätt. För häftigt och beklämt 
är hjärtats slag hos mig och blodets hets. 
Jag söker stillhet själv — men lågans flämt 
och frågans oro ge sig ej till freds.
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Nu har min längtan fjärran möte stämt.
Jag hör så starkt och tydligt klockors klämt, 
som ringa in en strålande advent — 
ett sakrament, för dig och mig ej känt.
Ty vad det gäller vet ej jag, 
vet ej vad jag skall söka eller finna.
Det är en evig lag, 
som bara tvingar mig att brinna.
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Tacksägelse

Jag måtte aldrig väntat 
så hett som sist
på sommarlov. Jag märkte visst 
ej själv min brist —
Då kom det som en smekning 
till allt fördolt som sov.
Och så kom du och väckte mig 
att njuta lugnt 
och sakna tungt 
och sjunga ungt ditt lov.

På glädjen följer hösten 
med sorg och tvång.
Och världen väntar kall och vrång 
och utan sång.
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Hjälp mig att ännu vaka 
och hålla varm vår lek, 
när tunga stormar skaka 
i dystra fång 
all blom och sång 
och livet bjuder svek.

Sv anb trg, Dagbok, 33



Väntan

Jag vaknade i dag som av en stöt Mitt hjärta 
slog 

förunderligt hårt. Men min dag låg klar och log.

Jag måtte glömt — nu mindes jag befriande 
visst:

i dag skall du komma — det är länge sedan 
sist.

Så slog mitt hjärta till igen. Då hörde jag, hur 
hårt

en snöstorm gick därutanför. Då grep mig oron 
svårt.
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Tänk om du nu for illa — om du på vägen rent 
blev trött, förskrämd och ledsen! Tänk om du 

kom för sent —

Så är det då att vänta — se tiden stå still 
och känna man kan varken göra från eller till.

Nu slog mitt hjärta fast och varmt. Nu var det 
jag förstod,

att du har ofta haft det svårt. — Vad du är god.
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Bön

Måtte alla träden bära 
blommor i min käras spår, 
om hon fjärran, om hon nära 
mina egna vägar går.
Måtte alla stigar lysa 
av en ljus och stilla vår, 
ingen oro brinna eller frysa, 
ingen sorg bli spord i hennes spår.

Måtte aldrig hon få märka, 
hur ett mörker går oss mot.
Aldrig känna hjärtat värka 
inför nattens hot. —
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Du får ej behöva känna, 
hur det känns när hjärtat ber: 
lät det sluta, låt mig efter denna 
natt få aldrig vakna mer.
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Befrielse

Min själ är sjuk — jag går och går, 
där bara dimman stiger 
allt större. Skogen står 
pä alla håll och tiger.
Tar vägen slut — är skogen stor — 
det kvittar nästan lika.
Och knappast vet jag, om jag tror, 
att mörkret skall ge vika. —

Min själ är frisk. Jag tror jag vet, 
vad ljuvhet den förnimmer 
som i sin ödslighet 
ser hav i morgonskimmer.
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Gå med mig du, vars makt mig nått, 
där snår och tankar hindra
— dit där en havsrymd glänser blått 
och dina ögon tindra.
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Sommarhav

Den korta sommarns ljus är ännu kvar 
beständigt i din blicks förvar.
Och undrar jag, vart gläntans värme vek, 
ge dina läppar troget svar.
Och dina händers lek är vågors lek.

Ty sommarhavets friska oro gav 
den kraft som sjunger i vårt blod. 
Och det är samma stilla, dunkla hav 
som ofta bär oss på en mäktig flod 
och ger min sång dess luft att leva av.
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Det var ett hav med sjunkna kvällars brand 
och morgonskimret vid sin rand 
och makt att draga hand till hand.
Dess makt, som i vårt första möte brann, 
är kvar i allt vi ge varann.
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Klockslag

Och när vår vandring i tornet var slut 
och du och jag 
stego på muren ut, 
slog klockan två dånande slag.

Vi hade haft lång väg att gå 
med många mörka prång.
Nu gjorde klockorna för oss två 
den tunga rymden till sång.

Vi hade gått vår dunkla stig 
och gått den hand i hand.
En gång för dig och en gång för mig 
slog kläppen klockans rand.
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Vi lyddes förut, när gången var skum, 
till en fjärran och spröd melodi.
Men skönast var här uppe, när vår längtan 

som var stum 
fick klockornas stämma och blev fri.
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Men jag har drömt om blåa 
hav —

Det är ju jag som skulle skänka trygghet 
och lugn åt dig — jag måste le.
För mycken ynkedom och stygghet
har jag fått se. —
Tung är min led. —
På alla stigar väller unken dumhet.
Snart orkar ingen mer bli vred.
Ens kval dör bort i övergiven stumhet.
Men tystnaden blir ljuv, när du är med.

Hur skall jag kunna ge ditt liv en mening 
och ge åt våra hjärtans oro bot.
Mitt liv är mest en mardröm om försening 
och fasa, som förlamar hand och fot. —
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All mening tycks förvrängd. —
Men jag har drömt i natt om vita segel 
och blåa hav med sol. Själv var jag stängd 
i skumma rum, men såg mot havets spegel 
av sommarljuvlig friskhet — själv beträngd 
av mänskoskuggor i förvirrad mängd. 
Jag bad en bön: min älskade må bara 
därute, frälst från tyngd, i solrymd vara.
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En sång om frihet

Frihetens eviga sång 
kan ej i evighet dö
— stiger i djärva språng
— tynar svag
— tycks som ett brutet rö, 
är som borta ett tag:
kan ej dö.

Frihetens strid mot tvång 
kan aldrig dö, 
tycks oss evinnerligt lång — 
gör det dock skönt

4. — Svanberg, Dagbok. 49



även för dem som rönt 
motgång och undergång, 
ger dem som ej få leva 
kraft att dö.
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Apokalyps

Se, det vimlar av skälmar och smädare 
och de yttersta tiderna stunda.
Den förrådde blir kallad förrädare, 
men de eviga makterna blunda.
Och det brinner förödande eld omkring 
dem som ännu bekämpa det låga. 
Deras verk skola bliva till ingenting, 
förspilld deras möda och plåga.

De som skrämdes av gudomens hämnande pil 
skola jublande sjunga, att guden
är försvunnen, och tala med smicker och smil 
om de nya och bjudande buden.
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Den enkla lag över stark och svag, 
som rådde, är övergiven.
Nu växla svek och smek och slag.
Åt demoner är jorden förskriven.

Då förblekna de himmelska tecknens förbund, 
som regerade starka och milda: 
stjärnbilderna falla. På ödslig rund 
gå Tvillingar vilse skilda.
Som strödda stänk i en världselds makt 
förblekna månens skära 
och Jungfruns renhet och Lejonets prakt. 
Den eviga elden är nära.

Och det yttersta mörkret — kommer det snart?
De förfrysandes längtan — de brändas 
barmhärtiga svalka? Fullgjort och klart 
är allt, att kvalet må ändas.
Att bereda en värld av bättre art 
må dödens ryttare sändas.
Varför dröja de? Hör, hur med snabbare fart 
de eviga kuggarna vändas.
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O ängslande visshet, som plötsligt har väckts: 
av evighet härskade kaos
och skall härska till evighet! Ljusen ha släckts, 
men sömnen vill ändå ej ta oss!
Allt feberhetare hjärtat slår
på en värld, som har mistat all skoning 
och mistat all själ. — Hör, dödsdansen går! 
En evighet förestår, 
en evighet utan försoning.



Barbarerna

Barbarerna giva oss lära
— för dem är ingenting gott.
Det arv som vi skyddande bära
— för dem blir det uselt smått. 
Dock ta de vårt verk i vård 
och slå sig till ro i vår gård 
och värdigas nådigt skära
den skörd som i möda vi sått.

Barbarerna veta sitt värde.
Barbarerna veta ju allt
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— fast ingen vet, var de lärde, 
att de äro livets salt.
De ordna på bästa sätt 
för sig, och taga sin rätt 
och gå förnöjt sina färde 
och se med förakt på allt.

Barbarernas läppar skumma 
av många och stora ord 
— om kloka eller dumma, 
den frågan blir aldrig spord. 
Ty märk: i barbarernas krets 
har aldrig en tvivlare setts. 
Barbarer bli aldrig stumma. 
Och de skola äga vår jord.

Barbarerna komma och vandra, 
men huru tiderna gå, 
de tröttna att rosa och klandra 
och prisa och förebrå. 
Då brinner alltfort den låga 
av mänsklig själ och förmåga, 
i vars sken vi gemensamt vandra,
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så tyst som förr den brann.
Vi stanna bara och fråga 
helt kort varandra:
vad var det för rök, som försvann?
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En tidsenlig sång

Och de som talt om frihet högst och sämst för
stått dess art 

och sagt att utan hämningar är livet underbart 
begynna tala allvarsamt och strängt med sällsam 

fart.

Om frihet i går, i dag om tvång, om annat 
nästa gång

— så växlar dagens visa. Den har alltid hög
säsong.

Den låter aldrig rolig men blir heller aldrig 
lång.
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Men vi som ej förbundit oss att följa parollerna 
strikt,

som plöjt en väg, vår egen väg, i tanke, dåd 
och dikt —

oss återstår en mindre grann och mera strävsam 
plikt

Vi ha att gå en annan väg, som tidens röster flytt, 
och söka andra fältrop och lyss till annan sång. 
När tiden ömsat skinn, skall det vi funnit kallas 

nytt 
och prisas av de många i en tidsenlig sång. 
Då är vår strävan redan efter nya mål på språng.
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Två män

(Augusti 1928)

Tvä män bli kvar. Två män av den stammen, 
som jämt står redo till fjärran färd.
Och stormen och isarna dåna sitt amen 
till sagan, som slöts i tystnadens värld.
De kämpade ej för sig och sitt eget 
och ej för ett lågt eller ringa mål. 
Beslutsamt reddes, stolt och förteget 
den stora handlingens offerbål.

Den ene for ut med sin unga ära, 
sitt mod och sin tro att komma igen. 
Den andre for tigande bort att bära 
snar hjälp till ödesförföljda män.
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Där kommo andra, förstörda, brutna, 
tillbaka ur isens krossande famn. 
Men havombrusade, solbegjutna 
ur öknen stiga dessas namn. —

Fast stundens herrar häftigt befalla 
och våldet sår sina ord och dåd, 
så skola de sjunka och släckas alla, 
ty tiden verkar utan nåd.
Men något består, i gärning, i minne, 
i skimrande sagors trygga förvar: 
ett troget verk, ett modigt sinne.
Två män ha gått. — Två män bli kvar.



IV

STILLSAMMA STRÖVTÅG





Visa

Jag lyssnar till en visa 
med forna julars glädje i, 
en glatt högtidlig melodi. — 
Vad tjänar dock att prisa 
det som har flytt och är förbi.

Den som för länge sedan 
med visan sjöng sin oro still 
— hans sol är nu i nedan, 
hans glädje finns ej till.
Och lugn har följt på svedan.
Vad tjänar minnet till?

63



Det goda, ljusa, trygga, 
som först i dessa rytmer ljöd, 
blir ändå som en brygga 
för nya kvällars nöd — 
ett hopp för dem som bygga 
nytt liv, ny strid, ny glöd.
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Till den trogna

Varför kan inte vi, som jämt hållit av 
varandra, 

sluta på samma gång?
Varför skall en bli kvar 
och sörja den andra?

Sådana frågor få aldrig svar. — 
Livet skall ingen klandra, 
hur det nu var.

Klara minnen av barndomens träd och lekar 
ge mig sällsamma svar,
nu när jag reser med samma tåg till staden

5. — Svanberg, Dagbok. 65



som när jag ännu var liten och reste till skolan 
och sökte att fästa i minnet, hur vackert det var, 
sjöar och skymtande stigar och allt — allt det 

försvunna.

Vi tvä ha levat tillsammans det sämsta och bästa 
av ett liv, som är svårt att förstå men ärligt 

och stort 
och besynnerligt rikt för det mesta.

66



Möte på vägen

Vi skildes åt med stillnad gråt 
i vårkvällsljus. Farväl — förlåt — 
Ej många ord! Men efteråt 
brusa de än och glöda.

Nyss möttes vi en höstlig dag, dess ljus var klart 
och kallt.

Vi sökte ord att dölja det som aldrig riktigt flytt, 
och talte många tomma ord, och mindes ändå 

allt — 
och skildes så på nytt 
och gingo var sin väg till dagens möda.
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Du skall i jorden ned.

68

Du har nog handlat i ditt liv, men sällan som 
du bort, 

har säkert ej besvarat alla frågor livet gjort. 
Nu står du vid en port.
Dess valv är svart och stort.

Du har nog ofta varit slö, ibland med orätt vred. 
Du gladdes och du led efter människornas sed. 
Med fötter hårt mot jorden för ditt innersta du 

stred.

Eftermäle



Och det är nu en vansklig sak, om någon alls 
tar vara på

den enda glimt av lycklig dröm, som du har 
kunnat spara på.

Till slut beror det bara på
om du har funnit vänner här — det få de själva 

svara på.
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När du har sålt din själ, 
skall allting gå dig väl.

Då kan du gå med trygga fj ät
— när du har sålt din själ.
Din väg blir alltid jämn och slät.
Det går dig mycket väl.

Du slipper snubbla på försåt, 
ty allting går dig väl.
Du slipper grubbla efteråt, 
när du har sålt din själ.



Och du skall vakna glad och kry, 
när du har sålt din själ, 
och somna utan huvudbry, 
ty allt skall gå dig väl.

Och du skall äntligen få frid 
och vara fri och ingens träl 
och lugnad, frälst från tid och strid, 
besinna eget väl.
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Feberfärd

Dödens ryttare jaga oss alla, 
jaga oss bort, 
jaga oss från våra hem.
Nog har du hört deras hornstöt skalla.
Nog har du känt, du skall slockna och falla, 
trampad av dem inom kort.
Säkert känner du dem.

Tvekar du, stannar du, då har du faran 
tätt inpå dig, som människor fly 
värre än skam och lidande — 
snärjs i snaran.
Fåfängt förbannar du.
Kan ej värja dig stridande, 
kan ej heller fly.
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Dock har jag drömt om ett skyddat hem, 
drömt om någonting ljust att skydda — 
drömt att än ej helt voro flydda 
pulsen och modet —.

Nu jagar jag dem.

*

Drömlikt mot fjärran går jaktens låt.
Nu går det bara framåt.
Visst kan det finnas försåt, 
som vänta på mig i striden 
och föra till vilddjurs iden.
Väl vet jag, att livet och tiden 
far jag ifrån på en sådan stråt: 
jag söker ju dödens välde.
Men bortom den vilda jaktens brus 
skymtar jag också ljus.
Det var vad striden gällde!

*

Tänk vad färden blir lätt med ens.
Kan jag ha kommit rätt? Det känns 
som vindar från blommande hagar.
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Berg som skimra i solröksslöja, 
långa och lätta och friska dagar. 
Här vore skönt att dröja. 
Men tiden är andlöst kort.

Bort går den flygande färden, hort.
Ändå känns det, som hure den hem.
Långt, långt borta, tror jag, finns det 
ett mål bakom striden och döden, och hinns det, 
då väntar mig någon — då väntar mig någon — 
då väntar mig någon — men vem?
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Sista visan

Dansa vidare, dansa vidare!
Livets dans tar aldrig slut.
Vintrar snöga till drivor höga.
Döden spejar bakom varje knut.

Större, stridare ström går vidare: 
vårens ström mellan liv och död.
Skall vi vandra med varandra 
tvärsigenom — då är ingen nöd.

75



Intermezzo

Vad skall jag säga dig, som mött 
min djupa tro med svek, 
förvandlat all min själ till kött 
och gjort till svagsint lek 
mitt allvar. Ja, vår kärleks värld, 
som lyste varmt och rött, 
den har du släckt på helig härd 
och kallt för vinden strött.

Mitt stackars barn! Jag ser hur blind 
i ödets vind du går.
Nu värmer glädjen ej din kind — 
din sorg känns aldrig heller svår.
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Jag ville gärna ge dig stöd 
när livet för dig bort: 
din väg blir långsam, utan glöd, 
då min är rak och kort.
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Minnet

Nu samlas helt min själ till denna bön 
för minnet, som med ens blev klart för mig.

Det var så barrskogsfriskt, så fritt och stort. 
Omkring oss bara tallarna och vinden 
och sommardagens stilla gräs och örter 
— kring tallarna ett hav av blått och skyar, 
där nere sjön med häll och skog i spegling. 
Det var en stund av så befriad längtan, 
att än min längtan, som nu fladdrar trött, 
kan vända åter dit och vederkvickas 
och samla kraft till nya vingeslag.

Jag vill att denna stund, som klart jag minns, 
må finnas kvar hos mig, så länge själv jag finns.
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Besök i en vårlig stad

I.

Det glöder en ruta
i Gustavianums kupol.
Du vårdag, som nu skall sluta, 
vad var ditt hemliga mål?

Vårnatt som stiger
på vårljusa gator kring dunkla kvarter
— vad är det för bud du förtiger, 
vad är det för nytt du ger?

Morgon som lyser
på nakna träd med ditt trygga ljus
— vad är det för lycka som ryser
i vindarnas fjärranbrus?
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En ruta glöder
i kvällen, ett ensamt döende kol.
All vinter och sorg förblöder.
Nu gå vi mot säkra mål.



II.

Vårbrytnings tiden
är slutad. Du nya, svällande vår, 
giv glömska av nöd, som är liden, 
giv styrka mot nya sår.

Den lycka du bär oss
är korta, snabbt försvinnande ting. 
Men nu är din makt helt när oss 
i varm och brinnande ring. —

Fönstrets gnista
av fjärran blod och guld försvann.
Tag då mitt avsked, sista 
minne som tärde och brann.

6. — Svanberg, Dagbok. 81



F fit M

Uppgörelse

Det är så mycket som man skall förstå 
att kunna stilla genom livet gå.

Ej ville jag dig ont men bröt ändå, 
och jag har grubblat på var felet låg. 
Det var mitt fel, att icke klart jag såg, 
hur mycket du mig var, min kära vän. 
Så bröt jag, som man bryter jämt mot den, 
som utan fråga offrar helt sin själ, 
sitt blod, sitt hjärta för en annans väl.
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Din vandring måste varit trött och lång, 
och aldrig kom du åter.

Ljus och sång 
har du ju gett — allt livets guld. 
Jag irrar fattig med en annans skatt, 
och det är snart nog natt.
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I

Slutad vandring

Ibland är det lätt att förstå, 
att man nalkas ett ödes fulländning 
och skådar den vägens vändning, 
som går nedåt, dit floderna gå.

Hur lätt, om vi då vore två, 
som förr, när tiden gick 
i strålande ögonblick, 
och stilla och sommarblå.

*

På långt håll är sjön nog blå 
och solig, men kommer man nära, 
ser man att vågorna bära 
gåtor, som tröstlöst slå.
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Det vore bra skönt att slippa gå 
ensam nu när höjderna bli tunga 
och höga. — Ej skulle vi sjunga 
men skulle bättre förstå.

Det vore lättare så.
Vi skulle ej säga varandra 
så mycket. Men man sluppe att vandra 
ensam 
dit där vågorna bleknande slå.
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Förnyelse

_

I

vind och sol slå in som förr, 
vinden smeker alla sår 
blottar alla gamla spår, 
solen brännei- hjärtat rent, 
intet minne säger mig: för sent.

Ett vet jag säkert: kommer jag på nytt 
tillbaka dit, där förr vår sommar flytt, 
— då går jag än i livets första trakt, 
då verkar den på nytt, din gamla makt, 
då bry tes hjärtats dörr och dödens dörr 
och 
och 
och 
Och 
Och
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Natt

Nu sätter natten punkt och slut 
på det som var en brokig dag 
med gyckelspel av alla slag 
i skimrande reflexer, 
med pomp och ståt 
med hets, med gråt 
och stilla välbehag.
Allt plånas ut.
Den stora natten nalkas oss och växer, 
och allt förstummas vid dess böljeslag.

Men som ett nattligt landskaps molnkontur 
som skymtar ännu när man reser ur 
en länge älskad nejd mot nya öden;
som livets dröm tör leva kvar i döden —: 
så lever än den dag som dog.
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Se där är lyckans sagoskogl 
och där en glänta, välkänd nog. 
Och där en fjärd som lyste blått. 
Den ligger dunkel nu, och brått 
försvinner den på iltågsfärd 
till minnets värld, 
som ingen dag förnyar.
Inunder dunkla skyar 
går nattens färd förbi.

Förbi, förbi — och ändå kvar. 
Den gångna dag, som natten tar, 
är verklighet, är vi.
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De blinda
(Efter Chr. Matras)

Fram i mörkret tåga 
blinda alla, 
allt som deras lynnen 
dem befalla.
Ingen känner vägen 
och dess mål förstår.
Ändå ständigt trägen 
färden går.

Det finns de som tröttnande 
söka vila.
Andra linna meningslöst 
att ila,
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vandra dock med strömmen 
viljelöst sin bana, 
i den långa drömmen 
ingen ljusning ana.

Men en lycklig timme 
sker så livets under.
Slutna ögon se 
för några korta stunder, 
få ett liv att njuta, 
ögonblick att minnas, 
se att vägar sluta 
och att mål finnas.

Så på nytt de vandra
— blinda alla — 
såsom deras lynnen 
dem befalla.
Ingen känner vägen 
och dess mål förstår.
Ändå lika trägen 
färden går.

Publicerad i Svenska Dagbladet 2 juli 1931 på tal om en 
antologi, där den färöiske skaldens dikt ingår.
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Vanitas! Vanitatum vanitas!
(Efter Goethe)

Mitt mål — det är alls ingenting. 
Hurra!

Just därför vandrar jag fritt omkring. 
Hurra!

Och vill du ha det så bra som jag, 
kom med i vårt lag, din bägare tag, 
och sjung min sång ett slag.

Förr stod mitt begär till gods och gull. 
Hurra!

Stor sorg fick jag för deras skull.
Ack ja!

Riksdalern rullade i dans, 
fanns aldrig där den senast fanns 
och ofta ingenstans.
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Till kvinnogunst stod nu mitt begär, 
jaha!

Och därav kom mig stort besvär, 
ack ja —

den falska ville med andra gå, 
den trogna fick jag nog av ändå, 
den rätta stod ej att få.

Då tog jag till mål att resa bort — 
hurra! —

till folk och land av annan sort.
Ack ja.

Där var det inte heller lätt,
där åt man, där sov man på främmat sätt.
Ingen förstod mig rätt.

Sen strävade jag på ärans stig. 
Hurra!

Men jämt var någon före mig.
Ack ja!

Och fick jag försprång med en fot, 
då blevo alla mig emot 
med lömskhet och med knot.
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Nu vändes min håg till krig och svärd — 
hurra !

Ibland blev seger oss beskärd, 
tam ta!

Vi gjorde fiendens land till vårt.
Men också man själv fick lida svårt.
Att mista ett ben är hårt.

Nu har jag till mål alls ingenting, 
hurra! —

och äger hela världens ring, 
hurra !

Och nu är det slut med sång och ras 
och slut på hela vårt kalas.
Tömmom vårt sista glas.
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NILS SVANBERG:

Lågan. (1926 ) 2: 75.

”... ansluter sig till den unga svenska lyrik som är 
att räkna med.” Anders Österling i Sv. D.

”,.. avgjort ett uttryck för ett lyriskt temperament 
och en lyrisk begåvning.” Sten Selander i St. D.

Sångoffer. (1930.) 2: 75.

”Det är vackert och ärligt... Man märker snart 
nog den försynta stoltheten under ytan, ömheten, äkt
heten, den lågmälda intensiteten ... Det artistiska 
äventyrar aldrig det mänskliga hos d ne poet.”

Bo Bergman i D. N.
”Den mjuka, genomskinliga versen är en alltigenom 

naturlig dräkt för dessa själstillstånd.”
Anders Österling i Sv. D.

”Svanbergs vers är sober och vacker, ofta melodiös. 
Den uppträder fullkomligt konstlöst, den artistiska 
mödan märkes ej.” Gabriel Jönsson i S. D. S.

. en mogen konstnärs verk.”
Nils Ålenius i U. N. T.

.. starkt enhetlig, kompositionen fast och säker.” 
Thorsten Eklann i T. U.
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