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//j.Kidslig gatan i morgonstämning 

Krpper, sträcker sig ut i fjärran, 
Crefuar sig fram igenom lui arterm,
5 Isär oett) Korsar tomter o cl) grander... 
Bortnast, längst i en annan stadsdel, 
Stiger den, Ipfter sig till en backe.
O cl) där Jänga skparna öfner:
Jorden slutar, Inmlen tar nid.

kusens längor, gråbruna ttäggar, 
lister, rännor, räcken, balkonger, 
Bagarkringlor ocl) krpddboborstar; 
trottoarernas plansten som marginaler, 
Ipktornas stolpar trängas tillsammans, 
hägna körnäg med järnstaket.
Batan själf en utsliten daskig 
Bångmatta, utlagd nid skurning.

9



Inom gråbruna naggar sofua 
mänskor, bidande dunkla öden. 
Utanför portarna nänta nornor 
Htt med npa dagen förnpa 
hemska lekar med mänskolif.

nu, i fiärran på backens biässa 
Sticker upp ett bufoud som rör sig, 
Ocb toå bänder omkring en käpp - 
Som i bägting det Ööfer på sig,
Ocb en man som på gatan sopar 
Spns i backen med buff« t molnen; 
Knasten nfner af damm en molnskp 
ford ocb biuimel i molnen mötas.

2.

Oränden är dunkel på böstlig afton, 
husens fönster på glänt man öppnat-, 
U öst et ankar gfort rummen knafua, 
Saknans suckar af flpdda sommarn, 
Oro för den stundande nintern, 
Ooissbet om kommande öden, 
ångest klämmer människobrösten... 
husen andas, luften i gränden 
Står så disig som fplld af smärtor.



men därnere i grändens mpnning, 
Strömmen spns med ankrade skutor, 
Corka seglen från sista dagsregn.
Ocl) därbortom, på andra stranden 
Orönskande ligger en liten polme.

Uppi kronornas fjögsta toppar 
Sjunkande sol lagt guld i det gröna, 
men där bortom ocp ännu pögre 
liänger blånande stad skontur en;
Där är solen, kojorna Ipsa,
Där är Dafsluft, flaggorna blåsa,
Allra Ijögst är kprkans kupoltorn 
Krönt af en jordglob i stark förgpllning, 
öloben, jorden Ipser som solen,
Sänder blixtrande strålar utåt... 
men på globen där står ett kors.

mörk är backen, mörkt är ljuset 
mörkast dock dess källarnåning — 
Underjordisk, inga gluggar 
Källartjalsen är båd dörr ocl) fönster 
Oclj därnere längst i mörkret



Suns eu dtjnamo som surrat,
Så det gnistrar omkring Mulen-, 
Suart ord tjemsli, 1 det fördolda 
mal dan ljus åt dela trätan.
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; ofjst upp under takets list 
Där hor jag

• Dos sualorna ocf) dufuorna,
Där uînden rister med plåtarna------
längst bort på sjön ser iag båtarna 
Ocl) landstigna måsar på tufnorna; 
Dit for fag,
Om uingar jag tjade, så Disst!

Därborta går solen opp;
Det net tag!
Katt öfner de blåa skogarna,
Som skpgga mot Ijafnet i Öster------ -
Därbortifrån bör jag röster 
Som muntra oisor från logarna,.. 
nu grät jag
1 sinnet, nid minnet af strandade t)opp.
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Därbortom den blåa sUog 
Did öafuet,
Där låg min ungdom, för längesedan 
Därute md frlsKa fjärdarna —
Duar äro de drömda bärdarna,
Ocb uännerna som gått bädan? 
öegrafuet
Det bästa, som lifuet tog!

Jag ulll leite se ditut, 
ej dit åt!
men drar mig tlllbaUs l schäslongen, 
Där ser jag allenast molnen 
Som brasans glöd 1 förbolnen,
1 supar från solnedgången!
Sen bit'àt!
Där uäntas ocbså på dagens slut!

16
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nar i peonernas tid 
• - Oil) Jasminernas, 
hon satt nid mitt bord oc|) nar bild;
Det nar blommornas skuld ocg ntnernas. 
Di blandade tan tie ocg blick.
Och ordet det bom ocg det gick,
Ctt nät ombring oss det näfde; 
öi noro ett, o cg ni lefde 
hnarandras lif som uårt eget; 
öi talte med tankstreck förläget,
O cg frågetecken törgända mest------
Cn slälarnas bröllopsfest?
Ocg solen så nackert sken 
Vä Jasminerna,
Som blandade doft så ren 
tiled ninerna.
Då mörknar det plötsligt till,
Ocg luften blir dof ocg still.
Itu solen gar uppgört Ipsa,
Ocg blommorna slutas, träden rpsa.

19



M tpstnade, Hon tog min Hand,
Ilar skräcken Helt når tunga band;
OcH endast ögat någade en fråga,
Ont Dt nu skulle dö af samma låga.. » 
Då faller sakta tunga stänk 
På fönsterrutorna ocH blecken;
OcH dropparna de krossas — tänk!
Oct) täcka rutorna med utropstecken, 
nu brast det öfuer Husets tak,
Oclj molnen stå t eld ocH lågor.
Så soarar Himlen med ett brak 
På barnens alltför dumma frågor.

% yFIå

p" i
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(&Ê ntfion spelte, Ü&ebe nardt! 
ri Dut skald lian sjöng oil; uandradc. 

Ibland i rödt, ibland i snart;
Ulan bonotn rosade ocb klandrade; 
filed Indian bom Jan ingen nart!

men lifoet gicb, fast mest på bank 
Ocb tallriken ibland fick cirkulera. 
nå’ngång med malt, men mest med drank 
hos uilsnegångna får ban pokulera,
Ocb rösten tog en snår skanank.
Så blef det böst, ocb b&st är skörd, 
hans öde tröttnade på slutet,
Igen kom rösten ocb blef börd; 
försonadt blef buad som nar brutet —
På långa torkan kom det nederbörd?

Ocb bans sång den rifuer regn 
Regn, regn, guldregn 1 
hemlös, utan bägn,



ïïle’ns ban siet ocb sträfuade 
Ipckobjulet oäfuade 
Bemma i lians land 
Okänd liten liarul.
Ocb lians sång den rifuer regn. 
Regn, regn, guldregn.

Octi lian sjöng så stenar rördes, 
Titt det röda Duset uäfte opp, 
tegel, sand ocD lera fördes 
fram af spadbenäpnad tropp. 
Skogen lämnar bästa bjälkar, 
Berget föder, järn blir till, 
Tlrbetsuagnar, kärror, kälkar 
Dansa fram, tills allt blir still! 
Tillra Dögst inunder taket 
Reds Dans Dem, som ej Dan net-, 
Tinnu står det tomt ocb naket, 
Bantar målning ocb tapet.
Då kom Du ocb nerket ledde, 
Sången fick på nptt sin fart, 
Rummen sig i färger klädde, 
Prpddes Daart uti sin art.
Dåra rum de äro dikter, 
tretti år jag skref på dem,
Cfter många mödor, plikter,
Dar jag sjungit Dop uårt Dem!

24
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Solen Ipser på lärt nap! Ml
Heden sträcker sIg brun ocï) dpig. 

Inga blomster l gräset stå,
Ingen lärta ännu börs slå,
Sjön l fjärran är snart ocö bptg.
Här man plöjer ocb sår 
Ifrån år ocï) till år 
Är nål skörden når? 
eller är den ej?
Säj!
nej!

Heden ligger så tunger! 0!
Karlar komma med läkt ocb bräder, 
Ctmra, snickra som till en bro, 
måla sedan med rödt som blod;
Ködt är grundfärg, den spns ocb kläder! 
Den är lik en scbanott,
Den bådar ej godt 
men står där den stått.
Dådar den godt?
Säj!
nej!



Solen Ipser på lätKuäg! hör! 
heden af Kaserner är Kransad, 
Ibland trupper man trumman rör 
Ocb trumpeten når Ijögtid stör 
Stora staden är näl försKansad. 
Ocb soldater till fot 
Se ut som ett bot.
Br det Krig eller fred,
Ored
Säg ut eller tig!
Det är Krig?

SKaror tåga i rad! framåt!
Röda fanor de föra!
Utan oapen ocb utan ståt,
Ingen mäKtar dem sKilja åt,
Ingen någar de tpste röra!
Då böras där ord 
från talarebord

om brand eller mord-,
Olott om orätt ocb tätt!
Rätt
Dill ni ba!
Ja!

STOS5
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fi iraleti betäcks; skparna gå,
lätta luftskepp med Minden tåga;

J hela dagen de segla få, 
men mot kuällen de stilla stå 
O cl) sitt läger i nästet slå — 
hnila nid solens sista låga.
Un stå de upp, klädda till lek! 
nu begpnnes den gäckande fjägring; 
öandrarn nillas af bländande suek,
Rök ocb dunster i lånad fägring.

öpllene skpar i aftonens glöd 
Bpgga borgar ocp slottsruiner; 
högst på klippan af skiffer röd 
Did en flod dal med små rauiner, 
Dingårdsmurar oclj persikträd, 
Katedraler och rådfmsgaflar, 
Sångarstrider o cl) riddarsed, 
Runda torn med broar på kaflar.

31
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nul nu ändrar sig molnets fond, 
Rödbränd oben sig tröstlöst sträcker, 
Beduinen till bäst gör rond, 
Karauanens flanker betäcker,
Där är palmer ocb där en oas,
Där kameler ocb ppramider 
Spegla sig i natten som glas... 
nu, ånpo den taflan glider,
Blider in t en annan face, 
molnet löser sig upp ocb sprider, 
Samlas sedan nid solens kpss, 
Bpgger, målar, formar som npss.

landi Det är land som fag ser, 
när från det nilda baf 
Drifuande fag föll ner,
Bedjande om en graf,
Brönskande stränder, skuggande alar, 
Daggande nassar i stilla uikar,
Mr är jag bentma bland likar,
Mr är mitt land, mina dalar 1

Ö, du min grönskande ö, 
Blomkorg i bafuets uågl 
Doftande slaget bö,
Dig jag i drömmen såg.



Såg jag t nänliga ängar nantira, 
Ijusfelädtla barn med lösta locbar, 
sjunga ocb lelta i broRiga flocltar, 
famna l frid ocb Kärlelt buarandra.

Uänner ocb fränder jag ser;
5Mldes l bat nl åt,
Ingen det minnes mer, 
huad som nållat når gråt. 
hemlängtan griper, dit nill jag fara, 
lämna den trånga, tråbiga jorden. 
Pinande tanbar, sårande orden 
Del Det är moln, det är sttpar baral

Sbpar, 1 bimmelens barn, 
hållen er snäfnande däri 
trampande jordens sbarn 
åldrig jag flpga lärl 
Stundom, när suarta molnet seglar, 
faller det ner ocb bildar gölar;
Regnet är rent, men jorden det sölar, 
himlen är stor, men ser sig i pölar - 
heden nu täcbs af små blåa speglar?

ii i

ssa
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föRso suneen

m
idsommarafton går in, då en enda o cl) hielt«

nande stlärna
Drar sig i fästet tillbaks oct) östern färgas i brand«

gult;
Än är det tpst i naturen; den tjeliga sömnen be«

Ijärsltar
Däfter ocb djur; ocb i bpddornas Ijägn balt fällda

gardiner
mänskorna Innia, men liksom på språng att nakna

med solen.
Ute på mälarenik så blickstill ocb blank som en

spegel
måsarna naknat ocb barska sig först belt besa af

hunger;
Så ifrån land, ifrån alstrandens buitsköljda stenar 
börs beckasinen sin muntrande strof nu buissla ocb

drilla;
Snöskatan slår kastanjett ifrån åbrinkens skpböga

alar,



—

Innerst i flädrarna risslar som oårbäcR i nälsRölfda
stenar

löfsångarns RonstriRa sång; men sångarn Dtsar sig
icRe.

flatten är IpRtad; i öster en Rant af solen sig Inf ter:
fisRaren sRfuter från land sin öRstocR med äfjiga

åror;
ttljölnaren fjalfRlädd med spaRen i band på damtm

lucRan lättar.
Då blir det ljud; ocb det uäldiga Riiarnbjulet Rlapp*

rar;
BäcRen förnpar sin fart o cl) forsar mot rotlmatf ocb

rosen;
Smeden t ässfan tjjort eld ocb bälgar i asRan på

pärden;
Sedan går släggan till slag, ocb Diger in uerRet till

necRan.

filen uti RlocRaregården nid ån på sidan af nägen, 
midt emot RprRan, som RalRbDit ocb np ses Ipsa baR

muren
KlocRaren Rlifuit ur säng ocb spns nid det öppnade

fönstret;
Dial ande b a b a ocb bind samt dragande Rnifnen på

strigeln,
tittar ban spelande ut om PäderleRen för dagen



■~.V

öore att Uta på. Det är niktigt för den som skall
resa.

ftögst upp t gafuelfönstret Jan står t det timrade
ljuset;

nere inunder, i skpgd af dess nägg, mot söder är
uppställd

mbänken Däl försedd med det Jalfua dussinet
kupor,

OcJ de små ifriga krpp Ja redan börjat att ströfna.
niltid besöka de först rabatten framför sin boning:
Kefsarekronan, Pion, Monis ocj blå Sgoilejan;
Setlan de tåga i tropp att plundra på ängar ocj

gärden...

emellertid inunder på glänt ett fönster Jar öppnats;
Klockarefrun ini saln Jon dukar kaffe på bordet;
Ordnar med blommor i glas ocj prpder duken med

bårder
flätade sirligt af löf. flllt röjer att dagen är festlig.
Sedan Jon bullar upp bröd, af de gulaste flätor med

saffran,
Kakor ocj kringlor ocj rån, tp kopparpannan i

spisen
Står på en kant för att klarna den doftande Ja n an...
medan Jon uäntar sin man Jon ppsslar, rustar ocj

knåpar;
Kundt omkring salen Jon gör nu en tnr på de skm

rade tiljor,
Lägger ett neck på gardin utaf blommiga taften af

bomull,



teaifcääa**

Plocliar ett Hissnande lilati från balsaminen i fönstret,
Ocb bon far öfner med trasan ett tag det gamla bla«

ner et
1 sitt förbleknade skal af sockerkist, kalladt mabognp,
Klantaturen bon dammar belt lätt ocb dess smala

tangenter;
Hamrar af gåspennstift de slå emot strängar af mäs«

sing,
Klinga så tunt ocb så spräckt ej olikt' den spanska

gitarren. —

Oden bar dragit förbi ocb dagens tunga bar tpstat
Conen från ungdomens når, tp nu är man framme

nid förti.
Dörren då öppnas till saln, ocb busbond’ spnes gå«

bortklädd;
Snarta bonjouren är på, ocb en själfknuten mång«

färgad balsduk
Skänker ett pngrande sken åt ett nprakadt skinande

anlet;
Hälsar med nänlig en nick den spsslande bustrun

Herr Åberg:
la, Du, min gumma, i dag ocb för tjugu år se’n

tillbaka
Stod bär nårt bröllop i bpn, ocb lag gläds att Dn bar

det i minnet,
öläds att Dn nelat oss ock med festbord stämma till

bögtid.
Illöda ocb släp nar nårt lif, på åkern, i skolan, i

kprkan;
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många små munnar vi paft, när af ocp är ing uar
odrpg.

Jllltlil med sämja oil) sång, med godlpnta sinnen ni
dragit

lasset docti palfnägs framåt; nu börja ni utför i
backen.

Därföre, pustru, ni må än kargare gnida når stub
ling;

Barnen ju skjuta sin fart, oclj kräfna på drpgare
kostnad,

Ja, jag betänker mig ej att säga ut ordet i påsen:
Birigpet är dock en dpgd för den som par barnkam«

marn fuller —
nu är jag girig jag ock; ocp räknadt från dag ocp

från dato
tål jag ej se på nårt bord af perrskapsmat eller

annat...
fattigmanskost det är råg, ocp pnetet är till för de

rika —
Oblandadt kaffe är godt för’ grefnar ocp fina b a«

roner,
Hälften af brasilianskt ocp pälften af jana tar

prosten;
men för en fattiglapp som klockarn i Brbp är

kornet,
Kornet som rostas pelt lätt, ocp en nppa cikoria, nec

ultra.
Så ja, min gumma nu net du pur puset skall stpras

ocp ställas.



Inte ett ord jag spiller här mer på den tråkiga
salten —

Hoppas dn rätt liar förstått ocft icke för lappri blir
gramse/

Hustrun Hon stannade tpst, bedröfnad, slagen o t b
snarslös;

Aldrig af sådana ord ocb i en sådan ton bon fått
böra;

Aldrig bon belter baft Mart att fn busets ställning
nar sådan,

Snarare boppats ocb trott att ett öfuerskott samlats
på banken.

Det nar då lönen alltså för mödan ocb sparsambets*
ifnern;

Böria förimappning ocb gnideri, när åldern nar
inne? —

mannen ban spntes belåten ocb glad, att orden gjort
nerkan;

Dock med ett smil under lugg Jjan lutade sig öfuer
koppen,

Calade nänliga ord, ocb skämtade smått som ban
brukat.

Hackade sedan för mat ocb Mappade bustrun på
kinden;

Reste sig, gick några steg i salen, ocb liksom på
måfå,

dier att retas på narri, ban slog ett ackord på kla*
neret —

42
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'Anna det stämmer så godt," Jan sade dea skämn
samme klockarn,

'Conen är stark o et) late en sträng där fattas t
lådan-,

Räcker näl den i når tid oet) I barnens också, för
resten."

Sagdt o cl) g an tog åt sin ftatt, tp ångaren Jördes l
fjärden,

tltckade nänllgt faruäl oeft skpndade ut genom dörren.
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BiiDRH smteen

tddarfiolmskprkan slår tre, o rit i Cpskan snaras 
; V med samma;

hamnen nid munkbron får Uf, tp mälarebåten skall
afflå;

ångar ocjt röker, slår back; på landgången mpllrar
af mänskor;

Stprmannen stufnar sitt gods ort) snarar på soars*
lösa frågor;
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gastarna Ijala sin tross-, Kapten står redan Did ratten
Under ett biörRlöfstaR, men på förtopp flänga pioner
Dagen till ära liRuisst, tp midsommarafton är inne.
flngar’n slår bach och han ninglar sig ut från nif«

tande folRhop,
LöfmarKnans broRiga stånd man ser bland maj»

stängers färgspel,
Här som den muntra Konsert af gigor, trumpeter o ef)

pipor
DrunKnar oclj tpstas ifjjäl af ångarnas hnissling och

ringning.
Illen på ett fördäcK ombord på den prpdliga mälare«

båten
KlocKarn i Årbp] är spnlig bland gods och bland

rusiga bönder.
ftufuudet högst hatt där står och beuaKar en pacKlår

med handKraft,
lång som en dörr och bred som en tnåmanssäng

öfner gafneln;
Rundt däromKring är en sKans af Korgar, burar och

spiltor,
liKt en belägringsarmé de rusiga bönder nu trängas
SöRande sittplats på lårn, försnarad af stridslpstne

KlocKarn.
Ömsom han riKtar en puff åt uadmalsKpllrade rpggar,
Ömsom med foten han ger en Känga i bågnande KnänecK;
Och när den flendsKa hop hans sRatt nill bruKa som

soffa,
nödgas med Kragtag och orrar, med mer, han nåld«

samt försnara



Äganderätten mot folk, som endast på näfoarna akta. 
minna (så tänker ban tost), är ett intet emot att för*

snara;
lifoet ger intet för intet, odi allt skall tagas orlj röfnas; 
Minien fu sfälf den oill tagas med uåld! flå uälan,

bär finns näfoarf 
Solen den gassar så bett ocb klockarn suettas oclj pinas; 
Os ifrån skans ocD från kök ocb talgen från trötta

maskinen
Reta den betsige kämpen, som bptt sin kamp mot en

ordstrid.
Innig rig lian är, oclj från kappen till restaurationen 
Stiger aptitlig en doft af ångande biffstek med soja. 
Illen på sin post ban troget står uakt ocl) känner ett nöje 
lida för sina oclj sitt. Itu öppnar sig blånande fjärden; 
Ängaren lofnar åt lä or b mnden fläktar från sidan; 
Där ser du mälarestrand i midsommars fullaste fägring; 
Mmtnel ocb jord sig förmält, man skiljer dem knappt

från bnarandra;
Himlen är blå, men nattnet är blåare, skogsbrpnet tonar 
fjärran som fästets skp, ocl) skpn ser ut som ett

skogsbrpn;
örönskande öar ocl) skär beklädda af npspruckna löf

träd
irtidt mellan natten ocl) luft, man net ej boart de bör

bemma;
luften är ljum, icke bet; är frisk, icke kall; ocb man

rör sig
liksom i narma rum, där fönstren stå öppna mot

solen.
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Se nu, där rulla sig upp de fagraste taflor i uäfling: 
Ömsom man sltådar en strand med timmertallar i backen, 
eller en sandtäkt besökt af nälkända Ijalföppna skutor-, 
Ömsom de grönskande fält af råg o cl) den guldgula

senap ;
ITladängen karger ocb nåt med kålttass ner uti nattnet; 
Mr kommer fram nid ett näs ett tegelbruks lergråa

längor;
marken kuperas; o cl) genast en kuarn ban båller sig

framme
Att på sitt öfnerfallsbJul få en duscb af risslande bäcken, 
fjärden sig tränger ibop till ett sund oeb en ÿtrre*

gårdsbpggnad
boit som den npsläckta kalk, på taket ett klocktorn

med flaggstång;
Badhuset rosenderötlt nid ångbåtsbrpggan är ankradt; 
trädgården följer i strand’ ett paradis fullt utaf frukt«

träd,
Icke förbjuden frukt, ocb inga ormar i gräset; 
Stickelbärsbuskar i rad ocb hallonskogar stå täta... 
Ilu så är ståten förbi, den steniga abstranden följer: 
Alar ocb sten ocb stenar ocb al; en struttande ärla 
knittrar nid udden farnäl; nu går det rätt ut på

fjärden !
Doppingar segla innid; en mås ocb en strpkande kråka; 
ClJest där allting är dödt på uida nattnet en timme, 
fjärran en ångbåtsrök förkunnar de odlade trakter; 
Kanske där ligger en stad, ett lustslott eller en berrgård; 
ttlälarn är riker på gods, ej blott på historiska minnen 
Kära för uppsu enska män. nämn Sture ocb Ofenstjerna,
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Oasa odt) Bralte, Baner, bepöfs ef nämnas de andra, 
tpnnelsö, Käfsnäs, Bripsljolm, med Odö, Suartsfö ocb

Kungsör,
Caflor du skpmta ser ur Suearnas bålda fttstoria.

Un l den blåpinta luft t louart om ångarn spns sträcka 
Suanornas praktfulla par, de stpta mot Ifufltga Ckoln, 
Bådande pemtraktens kust för trötte uandrarn på för

däck.
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ntet> je sSneen
jRogsommarstillt är I luft ocb i löf, på natten,

på marten;
Söndagens frid den är Ipst på jorden, ocb tpstnaden

råder,
Här ifrån lîlockstapettis ijäll till sabbatsjmilan man

utrinfjt.
Knarnljjulet stannat, ocb ån står stilla t loppet oclj

sinar;
Dragarna Innia i bås oclj splltor fria från selen.
Barnen berätta sig märkt att bien stanna i kupan,
fåplarna sitta på fernst otit) putsa sip fina till guds*

tjänst;
fisfearna sökt sina djup ocb öfua ej ut sina lefear,
Bräsfioppan häller sig tpst i underjordiska salar —
Sldrip man skådat en orm på söndagsmorponen,

aldrig
Oråk eller Jjöfe-, oclj tornsualan själf under pungande

stapeln
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håller sig skälfuande fast, när mäktiga klockorna
runga.

herranom dagen är vigd ocb herrans Dus det står
öppet;

Störst är det tjuset t bpn, det vackraste också i
socknen...

hvitt som en dufvas ntnge oct) böglmälfdt som bum
melens kupa,

högt utt tak som nore det bpggdt åt resar, åt gudar.
Pelareskogen bär upp de luftiga bualfoen, ocb underst
Orakar ocb troll de trampa uppå som världsträdets

rötter
trampa den urgamla orm, allfrätaren, Söndraren

ntdbögg.
men kring det IjeUga bus, det skinande buita, de

Dödas
Blomstrande trädgård är lagd med grönskande lämna

små sängar
märkta med stickor ocb kors, som tälja de balfglömda

namnen,
trädskolan lik med jämna kvarter ocb med afmätta

rader...
himmelens örtagård bär; bär sofnes, oandlas ocb

väjer.

Ringningen bötes igen, den andra gången, ocb sakta 
Börjar det rpmliga bus att fpllas af festklädda folket. 
Kprknaktarn tpst ocb på tå till psalmerna sätter upp

nummer;
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Orgtramparn funnit sig in, ocp stiger i knarrande

trappan,
Corbar af dammet ocp drar en stämma ur nälfplldt

register
Sejtonfots principaln*, det är basen som alltid gör

susen,
Cjanar Däl ock som uentil när bälgarna äro för fpiida.
Klockaren öar pållit Jjus i sakristian Jos prosten,
lämnat sin kprkopost med stiftstidning, bref oclj

attester,
Ipsningar, dop ocp plakat, kungörelser, markegångs*

tajor.
Ku går pan upp till sin plats emellan bänkarnas

rader,
nickar förstulet åt frun som sitter nid nämndemans*

änkan,
Mnner sin upppöfda plats; ocp framför fcaeffners

koralbok
Slår pan sig ner, ocp drar stämmorna nt samt börfar

preludiet
Rf når Sebastian Bacp, den störste som spelat på

orgel;
Smärtans ocp sorgernas tolk som kräfde de pnndrade

strupar,
Orgeln rikligt förser, ocp de uäldiga bälgarnas lungor..
Sr det dig ef som dn såg pur orgeltramparn nid

nerket
Sätter sin klumpiga fot på bröstet af slagne Citanen?
Psalmen till Ingång tas upp ocp pögmässans andakt

begpnner.
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aut går sin gilla gång*, man punnit fram till pre*
diltan...

Då med en fart den skicklige klockarn spns smpga
på tåspets

trapporna ner. De knarra ocp gnp som Dille de
sknallra...

förstugan når pan, förbi dess sprutor ocp lunkar;
träffar på kprkoualln de duktiga ringarna fpra.
Hftaldt fu mötet ser ut, i pemligt förstånd de nu

pniska.
Skpnda sig sedan i smpg mot klockaregården i palf*

språng.
nå, pDad som pände se’n? Det förtälfes af spejande

pojkar
att ifrån pemmet bars ut, betäckt af ett nptnättadt segel
något ej olikt ett djur med fpra benen t uädret,
Ocp att detsamma bars bort i flpgande fart upp

till logen.
Sedan — berättas det ock — att ett ännu större spek*

takel
Burits från logen tillbaks, ocp md en törn uti farstun
Dånat ocp skrällt som en pund med musik man

köper i marknan.

amen är sagdt ocp predikan är slut samt altare*
tjänsten;

Klockarn par tagit sin plats ocp till utgången ttäljer
pan noter,

Ocp när pan naît, med samtliga stämmor pan pressar
sitt orgnerk;



Illendelssobns bröllopsmarsch ur midsommarsdrömmen
ban spelar,

festligt, pompöst ocJ> ej fritt från en åsyftad afsikt;
Ocb när t spegeln lian ser, ban möter en blick af

sin bustru
Spötjatuie, gifnande snar, ocb så bon försninner i bopen.
Tlllting är slut, ocb när porten är stängd till det

löftilädda templet,
Klockaren sispndar sig bem; nu gäller det pinna få

försprång ;
bustrun, det uisste ban uäl, ett ärende bade till

prästgårn;
TUlt nar Ju ordnadt, berältuadt förut, ocb kunde ej

felslå.
Alltså den ipcklige klockarn steg in i den ppntade

salen,
Kastar sin Jjatt ocb öppnar pianot af glänsande nalnöt,
Slår ett acltord ocb pröfoar en löpning, en rullande

skala;
faller i temat ban in, får bänderna fulla af noter;
Ocb från den ''liggande barpans« djup en konstrik

toccata
Af når Sebastian Bacb, bans store lärare, klingar;
Ocb den förtäljer bans lif i smärtfpllda stormande

rptmer :
Ungdomens drömmar om konst, det stora bärliga kallet,
Som för sitt bem ocb sin bard, för brödet ban

nödgades offra;
minnena tränga sig på; ban ser sig som pnglingen

åter,
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Mnderna pnita ännu, ef brpnta af solen på åkern, 
en gång nid akademin i pufuudstaden pan löften 
6af om ett Ipsande lif, åt tonkonsten ägnadt på alluar, 
Ocp på en kprko,konsert i Klara pan spelade orgeln; 
Samma toccata pan npss ifrån taffeln uppräckt ur

minnet.
Ocp i pianots fanér där såg pan pänderna speglas 
Stpftia ocp stora med pår ocp lederna srällda af kpla. 
Blpgdes att röra så pårdt de elfenPenspnita tangenter 
fina ocp lena, som pälst af kuinnopänder de smektes... 
Sndtligen naknar pan upp ; pan känner att lifuet

par suikit,
fattas af pelig nrede, af parm ocp ursinnig smärta; 
Slår ett ackord uti moll, går öfuer ocp kastar sig in i 
Beetponens största sonat den titaniska Bppassionata... 
lefonet lik, som rister sin bur med blodiga ramar, 
Kpker pan ut på klaniaturn ocp griper omkring

sig...
Bäldiga näfttarna nu nid stålsträngad parpa de spikas, 
fotterna naglade fast nid p edaln pan liknar en

korsfäst.
Ullt pnad som lifuet par beskt, det cpniskt gäckande

lifuet,
Som af uårt alluar gör narr, ocp pånar de peliga

känslor,
Pockar på offer ocp plikt, ocp skrattar bakefter åt

offret;
Lifuet som gissel fu band af de arma mänskornas öden, 
Cuingar att slå pnad kärast man par att sarga ocp

såra------ 1 —



Så går sonaten fram, den ordlösa nål di na dikten,
Rpter ocp gråter af nanmäktig parm öfner tilloarons

smärta.
'fiur är det ställdt med det peliga löftet om friden

på jorden?
tmjan är god, den mänskliga niljan nill friden;
Oödgas till strid ocp till uåld, till suek ocp de trolösa

orden —
flör på de osällas nrål som mistat sin tro på det goda:
Info et är fult, är ett ondt, dock mänskorna afskp

det onda.
lider ej den som slog ett sjufatdt emot den slagne?
människan nelat så väl, men lifuet utile det onda.
nu, pör Du fångarnas skrik ifrån Jordiska fångapuset;
Ofoer sig se de ett blått, ocp straf de tro det är

pimlen ;
Räckes en uänlig band, de mena det är en ängels;
Hlla tro genast på godt; pui kallar man dem då för

de onda?
Ile! denna Jord, der intet går rätt, men allting

föruränges.
Sår Du i kärlek, Du skördar i pat; af tro får du

tnifuel;
när Du planterar ditt popp, Du plockar frukten,

elände.
Ragnarök, makternas slut, den stora uärldsbrand må

komma.
Därtill en spndaflod, en rening med eld ocp med natten;
Sedan må börjas på nptt ; i askan ocp fruktbara

slammet
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Odlas ocb sås. Oå nalkas de drömmares gyllene ålder."

Conerna tystnade af, men strängarna ännu börs sjunga 
liksom ett eko från förr, ett gensoat af samstämda

sinnen.
Också förintad ban satt i tjäpnad öfter sin trollmakt, 
medan den blygsamma saln den darrade ännu af åskan, 
Sskorna kallade fram af besnärjarn utan att ueta’t, 
Då från det öppnade fönstret ban bör ett dånande

{>brauow,
fölfdt af applåd från bänder i mängd; det kändes 
Dänligt ocb mjukt ocb så warmt som om bottom de

klappat på kinden, 
hastigt ban reste sig upp ocb pck se genom öppnade

fönstret
Orefwens förnäma familj i det ståtliga stannade åkdon.. 
närmast intill stod prostens med döttrar, med söner

ocb mågar.
Snnu ett brauo blef böjdi ocb klockarn steg fram

för att buga. —
Då i ett ögonblick ban kände allt bittert försmnna; 
lifnet det log; en sekund ban fått njuta af konstnärens

seger;
Hjärtan ocb sinnen bau tändt ocb tunngit de stora

att lyssna.
nu, när ban uände sig om, en band blef lagd på

bans skuldra;
Hustrun där stod, ocb belt rörd af hyllningen ägnad

åt maken
Disste ej bura med min ocb åtbörd bon skulle bete sig;
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Cotf ])on sin man utt band Jjelt enkelt oclj trpckte den
kräftigt,

Ipcklig attt finna igen densamme hon trott sig
förlora...

Båda de gladdes som barn att skåda det npa pianot,
Årslånga mödornas lön, en makt som kommit i ljuset.
Också det strålade kraft, det kastade glans öfuer

b emmet,
Lpste på tarfliga möblerna upp, o cl) ipfte de ringa.
Bpfolket talte därom ocfj tittade in genom fönstret —
Barnen nu stormade till på en oink, ocb sedan

stod glädjen
Högre i tak än nånsin i fattiga klockaregården.
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allarsalen på fageruik om aftonen, titan tar 
'Ut mnanfönsterna { fontlen oct) öppnar glas«

tlörtarna till oerandan.
Cullförnaltaren, Lotsåldermannen oil) Postmästa«

ren sitta nid ett bord ocl) dricka.

CUHfÖRÜMCHRen.

Itu är det når! Brpt fönsterna ut liksom böljan
bröt isen!

Ointerluften släpp ut, låt ltaklugnen liai!na i skamorån.
Ungdom octt når med sippor octj sälg oss uänta nid

dörren ;
Hära fru Lundström, lägg brännin på is ocl) rusta

en sepa,
Sefa för sju med Kräftor oct) ål samt med npa rädisor;
Burträskosten ej glöm ocl) det möraste BergmansKa

spisbröd;
Sedan på Kannorna fpll af Sankt Criks skummande

Pilsner,
Cag så af portera som ett emot tnå ocl) blanda med

Pilsnern;
Si, då är gästabud redt på snenskmannauis — Jag

t)ar talat!
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üäl Du Jar talat, min oän ocö tullförnaltande broder; 
Köttet tu måste Ja sitt, men anden otksà mil 1 tfn a ; 
Därföre sång ocl) musik iag låtit öämta från staden.

LOCsåiDeRmannen.

Brano, Dn postinspektor. Klen äfuen jag öar till nöjet 
Dragit mitt strå. Då i knall den första ångbåten

kommer,
hälsas öan må som sig bör med öela stället signaler; 
blågula flaggan ui trissa i topp från utkik ocö slupar, 
Ocö ifrån lotsbergets spets den gamla finska kanonen, 
Köpt på en strandauktion för fpra riksdaler i banko, 
Dundrande öälsa den skall befriarn som kommer

från fastland,
första klassens kapten når oän Kronander på Baggen.

Barnen siunga utanför.

Dälkommen åter, snälla sol,
Som jagat nordanuinden; 
nu öar du sofnit se’n i fiol 
Ocö oaknar röd om kinden.
Därm upp når iord, så uäfer råg 
Ocö fpller bondens lada;
Därm sund ocö tält ocö uind ocö uåg,
Så få ni gå ocö bada.
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Oälkommen ater, snälla sol,
Lps öfuet land ocb natten;
Hu klingar sång, nu stäms fiol, 
nu dansas fiela natten.

sceRBtiUsnocnnien.
hej 3 Ser ni mej? här är Jag den första badgäst

på platsen,
SterbJjusnotarie Jag är nid Rådstufuurätten i Köping;
Dödsbon Jag sktifner Ju opp ocb kallas näl därför på

narri
Döden fadder; ni känner Ju mig se’n i fjol? har

den äran 3
Crettio somrar som gäst Jag traskar på fageruiks

stränder,
Badar mitt bad, spatserar min tur om morgon ocb

afton ;
Bläds åt de glada som få, ocb skingrar tanken på

döden.
Skådande ungdom ocb sol, förpngras Jag åter om nåren,
Lik en ibålig ek, som grönskar dock utan att blomma.
Re’n Jag min stuga besökt ibop med den gamla Ionisa;
fönstren ni öppnat på glänt ocb nädrat, städat ocb

stökat;
Crädgårdslanden ui gräft; Jag själf bar krattat ocb

rensat;
Persiljelådan är klar, tp utan den kraftiga örten
flundror ocb sik, aborrar ocb samtliga fiskar som

kokas
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Bro sont intet ocb nif ; jag lamer min fattiga skärgård. 
Dillen är sådd, den oumbärliga bärliga dillen,
Uär i augusti från land de smällfeta sprattlande

kräftor
föras i granris Ditut, or)) från pttersta kobbar ocl) öar 
läckraste lammkött ocl) kalf i båtarne komma till salu, 
ef förgätandes näl att den oumbärliga dillen 
ensam Dan äger den makt att göra når kokströmming

ätbar.
ölasrädisorna äfoen jag sått, dock mera som grannlåt, 
De ju garnera så bra på smörgåsbordet om söndan — 
Blommor fag ock planterat af nälkända, gångbara

sorter:
främst löfkoian Jag satt, med saftiga, skiftande färger, 
fattad i krans af den doftande blpga resedan; 
Bstrarna ieke jag glömt, som komma så narligt på

Dösten.
när allt annat gått ut, står astern så karsker i

frosteni
OcD när den sista båten går in, ocD jag flpttar till

staden
Dar jag än knar en bukett åt ångbåtsrestauratrisen 
Såsom ett minne ocD tack för alla Ijufliga stunder 
Ron mig beredt nid försalongens dignande matbord... 
O ! den förträffliga åln, den inkokta lap en, go’ Derrar...

nit
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Råll då för tusan, notarie, ni äter iDjäl oss pa fisken, 
OcD nåra sterbDus Delt Disst ni reda får innan koällen!lie» ,

I?;-" W ,
M. Mi

P '
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Bodt, t»err notarie, ni bom som den första snaian i juni,
Btt oss förtunna det uårn gått in i skärgårdens

bpgder,
första badgästen ni, som sedan följts af så många,
Bringar når lilla Kommun det Klingande guldet i

pungen;
Buldet blir silf oclj silfret det uäflas, blir blänKande

Koppar,
Regnar på prästen i dag, i morgon drpper på klockarn.
Så blir där nälstånd i bpn, så sKattar ju staden åt

landet.
BälKommen då, berr notarie, ni önska fr alla så

hjärtligt,
Ocft tag del i når fest till ära åt dagen ocfj natten;
ftär på CrefaldigDetsKnälln ni drirta når pälsa ur

Källor,
Buldgula Källor liKnisst fru Lundström tappat på

flaskor...
Där skall jag dricka fr skål ocfj önska fr länge få lefua,
Lika så länge som ni ocp ändå längre ett stpeke.

sceRBhusnocaRien.
Hackar, go’ perrar, jag tacksamt tar mot er uänliga

bjudning,
först på sin plats oclj sist i sin säng är min lösen

för dagen.
Pang! Jo där smällde ett skott! ett till! för nu

kommer båten!
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DW Uällan under ekar ocb björkar står ett bord 
duka dt med bålar ocb glas. DW bordet sitta: Sterb* 
busnotarien, Cnllförualtaren, Postmästarn, Skalden, 
Keoisorn, Komministern o. fl.

sceKßDusnocBRien.
Solen bar aflat sitt ok oclj ränner med blänkande

seldon
Ut ur sitt femte bus som står i tnillingars tecken, 
Lämnar den opålitlige maj ocb tågar i kräftan.
Då blir det sommar i nord ocb stadsbon suettas i

staden -,
Skolorna sluta termin, i nerken börjar semestern, 
hemmen de brptas nu opp ocb fönstren kritas mot solen, 
mattorna rullas ibop ocb mnterkläderna nädras, 
Dåningen står i sitt stök, den luktar af kamfer ocb

malört
Strödt af busmodren sfälf att skpdda för måtter ocb

malar.
5å bär det af; alle man till bamnen där ångaren

ligger.
Loss ocb lägg ut! Hr ingenting glömdt? nu far

ni till landet!

försommarens tid, den ljufliga tid af ungdom ocb
fägring;

Sista sipporna stå ännu i skogen ocb uänta;

I
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Suldoifuan sticker då fram; åt bin o c b pungriga
Dumlor

Skänker Jon ponung ocp uai, åt barnen binder ïjon
kransar;

Inom når trädgårds pägn där pråla tulpaner, narcisser; 
npgräfd rabatt af den sammetsnartaste mulliga mplla 
höljs af den doftande snö från blommande aplar i

kanten.
trädgårdsmästarn sin bänk då luftar, rensar ocp

nattnar —

Se på de snörräta led af den mjällpnita suällande
sallat,

Ort) rädisornas radl De Ipfta sig redan nr jorden 
liksom de ämna gå bort på rosenröda små föttren... 
Där står spenaten i flock, ocp den oumbärliga dillen — 
tpst du, min matfriska mun! - Di återkomma, sa’

sualan!
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midsommartid, o ljufliga tid, med sprén ocp pioner 1 
0 du sprenernas tid, men mest dock de Imita 
ftuiska ocp dofta som förr om ungdom om tjopp ocp

om kärlek,
minna mig än, Ja ännu om parfpm på en flickas

pandske
eller en spetsnäsduk, en trofé ifrån npårsbalen...

Kommer så båtarnes dag; då riggas, splitsas ocp målas; 
metspön, gädclrag ocp krok från handelsman rekntreras ; 
Röjd är når tennisplats, snart ninka de brokiga pattar, 
Röda ocp pnita ocp blå som Jätteblommor i skogen. 
Då är det ungdomens tid; den gamle fröjdas i minnet.



ftögsommardag, då uinden står stilla på blänkande
uatten,

Solen pan gassar t strand ocp barnen de bada t Diken.
0öken sjunger ej mer, när lien går fram öfuer ängen.
npslaget pö i löfklädda skatt nn räfsas o cl) bärgas;
Smultron ocp mjölk tnåpända en npsatt orlj nälstannad

filbunk
Däntar till kDälln det snettiga, pungrande, törstande

slåfolk.

fruntimmersDeckan går in som damernas egen i juli; 
namnsdag oar eniga dag med portnin, kajfe ocl)

doppa —
Rosorna stå i sin prakt, men falla mangrant för sapn: 
Sara, margreta, lopanna, nialena, Emma, Kristina, 
Offras då rosornas skörd; det skönaste pöfoes de sköna.

Almanackan spår regn; det regnar nog ofta ej alltid; 
när som det regnar likuisst, man samlas på societeten, 
Däljer till direktion ocl) diskuterar programmet, 
nu skall det festas {mar knäll ocl) spelas, lekas oct)

dansas.
Dansas dock mest ocl) pelst, tp nu par musiken

kommit;
Spelmän af första rang från den kungliga opran i

Stockholm:
första fiolen är god, den andra dock fordom uar

bättre,



Kontrabasen är bäst, Marinetten lebe dess särare, 
Ilten pianinot, goût Jolts, pianinot det spelar som ingen 
fru direbtörsban själf, en elen af bonseruatoriet, 
fordom Jon spett för nan Boom, jag tror på sextiotalet, 
Sedan Jon spett för sig själf, ocj sina närmsta för*

står sig.
öäll medan dansen går på därinne i Jöganloftssalen, 
herrarna då, ej de pngsta libuäl, de drieba sin pjolter, 
etter de rulla ett Mot i bägelbanan på berget; 
Damerna nere på bron de sitta i raderna långa, 
lebe de pngsta tiboät, ocj Juifta för mpggen med

bnistar ;
ntpggen Jör till, titt nöjet som ormen i paradiset, 
ntpggen är stpgg, den stiebs som bebaut ocj Jindrar

att sofna.
hindrar? Ja men, tp i sommarnatten den ljusa i

norden
Oabas det sbatl, ocj sbam den som sofner för

midnatt —
eljest 1 gören som jag: tan en lur, en grundlig på

middan.
O l Du för ljufliga natt, när ändtligt i sängen man

Jamnar-,
öustamansb är min säng med bolster af sjöfågels*

fjäder —
Ocj man Jar nattlampan tänd att läsa en smula i

bladet.
Slåss så en stund med mpggornas frat, det förargliga

följet,
Drömmer sig in, tillbabs i ointerns mörbaste buällar.
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Sinnet blir tungt af tankarna kulna som bösten...
men så, när lampan släcks ut, är det dager bakom

gardinen,
Rödbaken sfunger alltre’n ocb fjärtlen den plaskar

mot stranden,
fiögsommarsolen i norr, ocb nordost (halfest) bar

sin purpur
lagt i ett band som Ipser ocb bländar likt strålande

norrsken,
Ottar i kammaren in! Det är dag! Då går mpggen

till bulla!
Ocb du somnar med soin, med soin i ditt tröttade öga.
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Kötmånan dåsar sig fram i fmtidstfärnans brinnande
tecfeen ;

ÎUltiug står uisset o cl) torrt, förfallet, dammigt ocj)
knalmigt,

hettan oss pressar till sömn o cl) flugorna sticka en naken, 
baljlierna sloka på stjälk ocj) astrarna digna mot

jorden...
Brunnarna sinat ut ocj) marken öar spruckit af torkan... 
Då rullar opp uti ost de tornande blåsnarta åskmoln, 
Blift bröstar af! Det blir tpst en sekund! Ocö det

. mullrar o cl) rullar 
manglar o cl) ranglar ! • Oclt så med en knall utaf grofna

kanoner
fönsterna skallra af skrälln ocb spjällen de dallra

i skorsten.
- -,
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Êskregnet öser nu ner ur suartblåa molnen i zeuitl), 
Dparna blåsa så barskt på tie piskade fjärdarnas böljor, 
mänskorna (It) uti skjul, de stänga då dörrar ocb

fönster,
fåglarna krppa i lä af de ristade björkarnas stammar, 
fiskarna sänka sig ner förskrämda till djup ocb till

grpnnor..,
Då är det bardalek nppi luften, på jorden, i nattnet; 
Sedan så lugnar det af; likt krutröken efter bataljen 
molnen de rulla sin kos, det blir klart, det blir stillt

i naturen,
Solen begpnner igen att Ipsa, att närma ocb bränna. 
Eötmånan dock, trots betta ocb allt, bar sina ljusare

punkter —
flndjakten öppnas igen, ocb bärtiden börjar med körsbär ;
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Släpärter föras till torgs ocj) så kommer det färslter
potatis.

liil Imad det sockret går åt när splmingen börjas i
köken;

flugpapper köper man in, men flugpåfoen sps 1
familjen;

Barnen de Ijålla kalas, ricinolja Jämtas från staden :
Kolerarpktet går löst så uisst som amen i kyrkan :
Bila nu Ijålla diet, men Ijerrarna Jjålla sig cognak.

Så blir det kuttrarnas tid, det kungliga segelsällskapets. 
OcJj när ett skallande rop går uidt att eskadern Jar

kommit,
Då skall man sopa i saln; direktionen träder till*

sammans.
Societeten ger nämligen bal för flottans offcerskår... 
Då säga gubbarna pass oclj Jämka sig ner på kastellet; 
Drickande prata de strunt ocj minnas pur de uarit unga.



liksom en eftersläng på en bal så kommer augusti, 
eftersommarn bär frukt på försommarns affallna

blommor;
Rågen står teilan 1 skyl oeb buetet det gulnar så

oärligt,
Erik dan lofte med af ocd Olof dan påller med kaka, 
larsmässan kommer med päron i år men ef af de fina-, 
flstrakaner man ser på gångarna likoisst som fall

frukt,
hallonen liöstas alltjämt, meloner od) läckraste gurkor; 
gurkor det är fu min frukt, min lihfmkt må lag

bekänna;
Sfälf lag dar odlat dem bäst ocd lägger dem In uti

burkar,
Burkar af blågrönt glas från ett dalfstops rymd till

en kannas,
Köpta från Kosta bruk, lag tror att bon är old

munkbron.
hasselnötter man ser på buskarna börja att mogna 
nota bene man ser om det finns några koar Ifrån

sommant;
ekorren äter dem lämt, ocd pojkar äta dem gröna, 
nu ränna soamparna opp som ogräs efter ett döstregn. 
Soamparna ätas oäl bäst som färska men kunna

ocd saltas —
Stopp ! ty nu oända oi om till augusti, augusti

månsken.
fproerkeriet dör till regattan med lyktor ocd facklor, 
ja, mina barn, mina barn — där stapplar lu gubben

på målet —
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Sommaren lider till slut ocb koällarna börja att
skumma ;

Komma så mulna dar, mau satter sin tote oil) fr user,
Ocö går man ut, man klifner i smuts, i sörja ocb uäta,
Sinnet blir argt ocb tungt ocl) saknaden kännes i

förskott.
OcD ser man på, ftos gammal ocb ung det uaknar

en längtan,
Längtan till sta tt, till bemmet, till krogen oel» saknade

uanner...
Så är då sommaren slut, oel) man skiljes med uemod

från landet
Som från en sällare tid de Ipcksaliges öar ocl) lunder...
Creuga Dei, duds fred, i naturen bar lupit till

ända,
fejdrätten börjar igen, med kifuet, nitet ocl) mödan:
Bllt som är skönt ocb är ungt blir kort likt sommarn

i llorden.

SKBIDQl.

Ordningen är nu bos mig att tala ett tal inuid bålen;
Osökt Jag bringar ett tack till notarien som sjungit

om sommarn.
SJälfualdt Ju ämnet är, Jag uäljer då — boren, go’

berrar,
Kärleken uäljer Jag först, dess btanrelska fröjder ocb

sorger.
eros, den äldsta af gudarnas ätt, den pngsta af

mänskors,
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Gros, det putmelska barn, som föds när en man ser
en Utrinna,

född af en blitt som mötte en blitt ur ett ljungande öga, 
född uti fejder som slöts t famntag för euigjjeter! 
€ros mm sång? J moll ocjj t dur, i moll för det

mesta.

citKYsaecos.
filtad uänta de tråKiga kråkorna
Därnere på tjöstlig fied?
förr uar det bara rå ti orna
Som fällde t naluia träd.
fiuad oänta de bråkiga kråkorna
Som strpka i pndrataU
Br det åtel ocfi agn
På pmslagtarns uagn?
eller ligger på strö
ett djur, som skall dö,
eller fiålla kråkorna bal?

filtad uänta de bråkiga kråkorna 
Därnere framför mitt ljus}
De Ijänga i lindarna,
OcJ) gunga för mndania;
På nattkuist krafa de,
På morgonkuist flata de,
OcJ) uänta att dager blir ljus.



Huad tiuta de suarta pundarna 
] tobaksplantörens gård?
De luffa oct) leta 1 lundarna;
De fjälla uäl oaka ocp nård. 
ftuad sjunga de suarta pundarna ? 
De slunga uäl lebe ut lilt?
De sitta i klunga,
Ocp ffuta oilt slunga,
Halsarna sträckta,
Öronen stäckta ... 
nosarna peta ocp torra... 
nu pöras de morra, 
när ugglorna börja sitt skrik.

Ho ad skrika de gula ugglorna 
På tobaksladornas tak, 
när rostiga flöieln med bugglorna 
Knappt påller i uinden sig rak? 
ftuad sjunger den rostiga flöieln 
Did nattuindens sorgemusik?
Hr det lik eller puitt?
Oäller mitt eller ditt?
Hr det sorg eller nöd, 
dier oarslar det död?
Det är död, det är nöd, det är lik!

Itu ad göra de krokiga karlarna 
Därnere på pedens snö?
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De sätta uäl snaror for bararna 
me’n raarlten Unger i tö.
Branris bära de,
Störar sbära de,
Rusba ut oägen, 
mäta ut stegen;
Dinteruäg är det,
Brister eller bär det 
Där bortnast på islagd siöl

Ituad göra de brobiga barlarne 
Did ingången till mitt betnl 
llu bnabar porten i nararne 
£n snöul slår den i bläm. 
Karlarne strö 
Branris i snö; 
flingorna falla,
Snöstjärnor ball a 
Spåren fplla de;
Iler mplla de
miti mit! mit!
Unit ocb bitter är snön som salt!

Slädorna bomma, busbarna sbriba, 
Lpbtorna flämta, dagen går ut. 
Karlarne bära, barlarne spiba... 
Sagan är slut! Sagan är slut!
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Då gick ett skrik ...

Då gick ett skrik igenom trappors tmalf,
Det rungar öfuer gårdar in i gränder,
Ocb nandrarn ut’ på gatan skalf 
Ocb stannade med knäppta Itänder.
Däruppe i en nåning af det öde bus 
Did öppet fönster, öfoer nakna träden,
£n suartklädd man sig sträcker med ett ljus 
Som om ban mile lpsa ut på beden:
OcJj med en dåres röst pan rpter som ett dfur, 
ripss sargadt i dess trånga bur:
Cltrpsaetos är död i
Ocl) ropet krpper öfuer snöig bed, ocb gråter 
Oils det mot böjderna i norr dör bort, 
men skogen, som bar lif, ger ropet åter,
Oclj suarar snpftande men kort;
Cbrpsaetos är üöd I

1 tomma rummen ensam nu ban irrar 
Ocb tänder lampor, kandelabrar öfuerallt... 
Ifrån salongens oägg mot bonom stirrar 
Porträttet främmande ocb kallt... 
ban rasar kring från rum till rum ocb letar, 
lian söker buad som icke mera finns, 
ett lönlöst sökande, som den förryckte retar, 
Ocb b«ad ban letar icke mer ban minns...
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från horridorn till höbet ho miner sedan turn*, 
Dan tittar under bord ocl> bänhar... 
till sist ban stannar i tamburn.

Dar bänger glömd en liten happa 
Bled hragens shinn så sirligt nött,
Där rundad hind den plägat hlappa ... 
Då nahnar minnet, ögat brinner rödt!...

Ocb ut i natten,

Ori) ut i natten på nersnöad bed 
lian springer o cl) söher,
Dan går öfner dihen oeb öfner led, 
me’n prsnön hring bonom röher! 
tag upp! tag upp! Dar du spår?
1 shur ocb i ur 
Dan stapplar mot sten,
Dan snärjes i snår,
Ocb snötjochau står som en mur...
Som en tjur ban rusar mot nind’,
Dan är blind, ban är bleh om sin hind 
fast pulsarna gå! 6å på!
0å på tå, eller slunher du ner,
Ocb ingen dig ser,
Ocb tagen dig bör, om du ber, när du dör,



gg IHÜ

ïlar du mpllas i snöblommors bädd! 
är du rädd, min son?
Se înmlen är snart som ett plån 
Utan skrift, som en sten på en grift 
tiled ingen uti.
Stå bi! håll ut eller bli!

Dan hunnit fram till Kullarna i söder,
Där unga björkar ibland lärkträd stå...
Där nakna minnen, hjärtat blöder ...
Där arm om lif med Ijenne plägade Jan gå...

längst bort i norr — är det en feberuilla?
Dan skpmla ser det öde husets grå fasad,
liksom ett ib tå g på station ståt stilla
Dan ser sin uånings fönster i en upplpst rad!

Och han ropar:

Itär skall tåget gå? 
Dallåh ! - hallåbl 
Sr det bröllopståg?
Dar det bruden jag såg, 
min mafbrud i fjot 
1 grönt och i buitt,



1 siden od) (lor,
1 grönt oct) i Ijnitt 
Som den blommande bägg 
Därnte mot Dägg?
1 solen (ag satt med sol i mitt sinn... 
Bet nar dål Qrpsaetos uar mini

Ocb ban sjunger;

Sommardagar, ljumma oindar, 
Blåa oågor, natmgul jord, 
lliurgrön sig Kring stugan lindar, 
Bänger öfuer duKadt bord.

Ut på bajbets långa uågor, 
Simma Di nu arm nid arm, 
Snala bajbet släcKer lågor 
Solen tände i når barm.

när du steg ur bafbets sUöte, 
föll jag för din sKönbet ner: 
Bäl förlåtligt om jag sKröte 
nemesis dig icKe serl
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Cprpsaetos!...

Cprpsaetos, euldörn, i ditt gpllne öga 
Såg jag soin gå upp den sista gång... 
llär ni möttes öfner molnen 1 det pöga 
Lockade jag ner dig med min sång... 
Ur din ninge rock jag då en penna,
Uti guldbläck se’n jag skref 
Sångerna du känner — från öepenna, 
Som nårt paradis ju blef!

Sommarafton...

Sommarafton, stillt i uinden,
Ifrån bokars gröna ljus,
Sol i ögat, sol på kinden ... 
ftemåt till nårt murgrönspus...

Cftersommar, tpst i skogen, 
fåglarna ej sjunga mer, 
när som blomman först är mogen, 
falla bladen på er ner!

öuldpudran nid järnkällan, 
Kopparormen under silfoerlind, 
Det är puldrans gåta!
Det är din ocp min!
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medan minnena pra...

medan minnena pra som hammers snö 
dan tränger allt djupare in i skogen, 
men skogen tar slut, pan står nid en sjö 
Där fåror skönjas efter stora plogen - 
Dinteruägen är ruskad tak som ett streck,
På sidorna kantad med stubbade granar; 
men öfner uägen går en strimma af bläck... 
dan stannar modfälld ocp spanar.
Då pors från mörkret ett plaskande, ett dunkande, 
ett pustande, ett stönande, ett klunkande,
Ocp så ett tjut, ett fasans utan slut.
Ut ur mörkret rusar 
en snart ocp röd koloss 
fsen gungar, o atmet brusar,
De böjda granar med puaraudra slåss.
Isflaken knäckas som rutor, 
öitarna klinga som glas, 
musik som ur tusende lutor 
3f en jordbäfning slås i kras. 
förbi som en sårad pual,
0år ångarn, flåsande stenkolsröken,
Begrafner allt i sualluågens dal 
Ocp skummet dansar som potta spöken.

när soin går upp ...

när soin går upp öfner isfält blått,
Då komma de krokiga karlarna



att skåda gnar ångarn gått;
Ort) kråkor komma som statarna 
Btt ploclsa upp smått o cg godt. 
På iskanten sitta Immiarna 
Ocg tjuta som förr i lundarna, 
Det gick som de gade spått!

RCDJSORIl.

Euren är inne dos mig, men Ijuad Jag arme skall
sjunga?

eros, aligärskaren, talt, då göfnes oss andra att tiga; 
Sorgen, sin sorg gar oss sagt når skald i tårade

metrar.
Sångarstrid Jag ej ualt, min giga den är ingen lpra; 
Därför berätta Jag uill en dröm som Jag drömt —

nid mitt skrifbord.

iae DRömoe.

Jag drömde att Jag nar en krpmpling 
Ocg satt uti ett rum som nog nar mitt...
Did lampans röda sken Jag såg
Cn krets af mänskor, som Jag trodde känna.
Jag stirrade på lampan, men mitt uänstra öga 
Cn man nid pianinot såg;
Dan spelade, men ej en ton Jag görde,
Jag endast såg på deras ansiktsdrag,
Som görde på, gur dessa skiftade



l harmonier mörta, skrikande,
men den som spelte såg lag blott från rpggen,
Ocb pur bans bufuuds skugga rörde sig 
På noterna ban bade framför sig.
Otb noterna jag lade märke till:
På afstånd deras snarta krpss ocb bågar 
Sig slingrade Ibop till ansiktsdrag,
Som liknade fullkomligt mina gästers.
Ju mer ban spelte, desto flera mänskor 
Jag såg 1 rummet radas opp 
På stolar, soffor, bord ocb bpUorl

nu blef det kuaft, ocb någon öppnar dörren, 
först till tamburn, ocb där nar mörkt;
Se’n öppnar någon annan ut till farstun;
Ocb där brann gasen, bnitt men matt,
Ocb sken på golfuets snart ocb bmta rutor 
Som liknade en scbackspelsbräda.
Därbakom slingrade sig trappans snäcka 
med ledstång af mabognt, rätt förbi 
Det smala farstufönstret mldt 1 fonden.
1 trappan stod en bog ocb smärt gestalt 
Orörlig, mörkklädd, tätt beslöjad; 
hon lutade sig ner som böjd af sorg,
Begrundan eller djupaste förtulflan ...

mitt öga skärpt af lusten till det npa 
nu tränger med sin blick Igenom farstuföustret... 
Där ligger gården mörk, men öfner den

9°
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På andra sidan spns ra upplpst nåning. .. 
Damastgardiner, Ipjartiklar, dpra möbler,
Otb matsal med ett präktigt dukadt bord 
Blott tcå kunert, men allt af silfner,
Det mindre tillbehöret nar af gnid;
Paeoner ocb sprener t Japanska naser,
Serneringsbordet dignade af allt
Doad paf ocb skog ocb trädgård alstra;
men ingen mänska spntes till.
min blick, som trängt ditin, blef till en tråd,
Ocb på den tråden drogs Jag efter,
Jag, pela min person, Jag själf,
Ocb nar på ögonblicket in i nåningen!
Jag stannade i matsalsdörren, bländad, 
men rädd som om Jag gjort ett inbrott.
Jag såg på mina usla kläder,
På min gestalt — ocb mina krpckor... 
Skadskjuten kråka tpckte Jag mig lik... 
med benen slängande inunder ningen.
Jag skämdes så Jag grät... en dörr slogs opp 
OcJ) från salongen nn en kninna trädde ut;
Ocp det nar b on från trappan ... 
men brudklädd, strålande af ungdom,
M skönbet, godbet, barnsligt själfbebag.
Don räckte banden, sägande med blicken, 
riu är dn min, ocb Jag är din.
Jag föll på knä ocb kände i ett ögonblick 
Dur usel, bur ohjälpligt usel som Jag nar, 
Onärdig att af kninna älskas.
Don log ocb bjöd mig stiga upp.
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Jag reste mig, och tänk, där stod jag ung, 
Och frisk, ef mera krpmpling!
Dar du af Ipcka gråtit, öfuerlpcka,
Då själen suäller ut, förstoras 
Orl) sänder tacksamhetens känslor ut,
Oändligt ut, långt bortom stjärnorna,
Och längre, tp där finns ef gränser?
Ifåtiäl, fag satt nid bordet med min brud, 
mit nar mig till beljag, och ord och tankar 
Di födde hop och buro fram,
Jag fann mig gnistrande af knickhet,
Jbland ni Ipfte oss på tankens ningar, 
Ibland ni sökte dfupen, sakens kärnor-,
Därld och natur, de dunkla mänskoöden 
Di tolkade som ur en öppen bok...
Det nar ett bröllop där tnå själar nigdes...

emellertid fag nämnde att hon nar fullkomlig 
I skick och sätt och icke minst i dräkt.
Liknäl i allt det sköna fauns en smaklöshet 
Som retade mitt öga hela tiden.
Där satt en bandstump, nämligen en röd 
förarglig bandstump på den högra skuldran. 
Jag återhöll mig länge, gjorde nåld på mig, 
men plötsligt under talets gång, min hand 
ej längre kunde stpras, och lag grep 
Det röda bandet tanklöst utan ondska... 
men då, med ett, föruandlades min brud,



ett ansikte så grpmt som oäl Borgonens,
Bär JoarJe linje bief en Uten orm,
Iton utsade när masken kastats,
Ocj med en röst, en nattoaksröst Jon Joäste:
"Jaså, du är en sådan, en pedant 
Som krtttcerar när du skall beundra?«

<!tlej«, suarte Jag, "men Jag dig otll fullkomlig, 
O t i) spns en fläck, Jag oill den taga ut.«
OcJ pou: "Du fläckuttagare, gå Jem till ditt, 
Behagar Jag dig ej, så får Jag andra!«
- "Dögst sannolikt, gå bara ner på gatan!

Där får du många andra, aldrig mig.«"
Iln började en ordstrid utan ände,
O ej ej den ena fattar Jo ad den andra oill; 
ett stormgräl utan mening, utan spfte 
Sig spinner ut ocj artar sig till strid... 
jag tpckte att oi grälade i dagar, oeckor, 
la åren gingo, ljusen brunno ner,
Ocj soin gick upp ocj månens skiften 
Så fort Joarandra följde som sekunder...
Ibland jag oaknade, men somnar genast om,
Ocj drömmen började igen som grälet.
Di stredo slutligen, ocj se’n oi gräto 
Så bittert öfoer oår förnedring... 
försonades ocj smektes, sonro kärlekseder,
Ocj så Di grälade igen ocj stredo...
Då skrek Jag Jögt: "finns intet slut, 
finns intet slut på detta Jeloete?«
Det fanns ej slut; ocj JoarJe natt förnpas drömmen, 
Som blifoit mig liksom mitt andra lif!



HommimsceRn i skbbbïl
Crampande trampade spår lag följer den gode notarien, 
endast en lärling Jag är af uår skaldekonsts wördade

fader,
Stjernfijelm, som först ocp som bäst par sjungit på

renaste su enska.
Uti pepmeterns gång, den seffota klassiska nersen, 
teckna jag mil tuå bilder i smått ur den suenska

naturen.

RÉeen rykcr.

Rågen rpker i morgonstund ocp på böljande afen
Sunnan pon brisar så ljum, små kårar uattra på ptan;
liksom af mjöldamm en slöja där står ocp uaggar

för uinden;
Blommornas bröllop den blpgsamt par dolt som

Jupiters famntag
Doldes i moln — ocp det årliga undret nu sker i

det dolda.
Doft som af ungsuarmt bröd sig sprider i morgonens

brisar;
endast en susning, en skälfntng par gått genom

rasslande stråen;
Så blir det stillt; ocp när slöjan dras ifrån gungande

grödan,
fientligt det pemliga skett, men undret det röjes i tecken.
Buden den godes gåfua är bröd; ini rågblommans

skärmfjäll



Skönja du kan ju dess gagn, det nämns si gnat ur a
rerum;

Skurna af konstnärshand de nättaste små modeller
,Uänga ur blommorna fram och utsa oss bagarens

redskap.
Ungsraka, spade och nagg, med kaflen, tnsfcan och

knifoen...
Detta ett barn mig har lärt, jag begär ej tros af

de stora.
Åkern har intet hägn, den ligger ju öppen l marken,
Utsatt för flpgfän och krpp samt maskarnas härjande

skaror.
fcuem gaf näl grodden dess skpdd, huem närnar strået

i näften?
Ogräset just det är till att fördrifna det skadliga fratet:
Sänghalmens döfuande lukt, kamomillens krpddiga

dofter,
Snrkullans nldrlga stank, den giftiga blåsporrens

dunster,
Prästkragen själf, och blåklinten, sökta till mid*

sommarskransar,
lönliga krafter de ha, tp aldrig de röras af prfät.
Alltså den fridlpsta säd af de kraftiga örter är skpddad,
Skpddad som kläder mot mal af den beska, den giftiga

malört.
Ulen, när som råttor och möss, samt sparfnarnes

strpkande skaror
Komma i härjande hop att röfna på gärden och tcgar,
Kornknarren skrämmer dem bort med sin harskramlas

skärande skrällar;
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Ospnlig sfälf med sitt arp ocp sitt bnatp pan är
bändet af alla;

Ingen doch sett Dans flpbt od; ingen par sett nät
pan bomtner,

Oflpgger född, men flpttar libirisst som de andra om
posten.

ftutu pan flpttar, ef än de lärde bunnat förtälja ;
Ospnlig för pan sitt lif, fötsninnet ocp bommer tillbaba:
Kornbnattn ät gärdenas uabt, pan ensam ät åbtatnes

nätte.
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BnssiaDun.
Bick du en pögsommardag mellan blommande ängar

oep gärden,
långt Ifrån gårdarnas pus, att sötm de ensliga stigar -,
Öfuer en gärdsgård du klef som braltar tillsammans

ocp skrämmer
Zig*zag<bandad en orm, som rinner tillbalis i ett

törnsnår.
üörnskatan straf Hytter upp, Don scpäckar, gäckar

ocl) guäar.
Skogsbrpnet följer du åt, af ormbunkar kantadt ocp

enar;
Kortsnaggigt gräs, en älfdans med snamp ocp en

slåtterblomma;
Kastar dig in på en stig med furornas blanknötta rötter,
ölänsande barr som dofta af parts ocp som slinta

för foten;
IHprstack nid gåruallens fot som en mila de bpggt

sig, små krppen;
Blåbärsriset står mörkt som mprten; den puita Pprolen
Blandar sig in lik orangens blom uti brudens krona. —



ftacbspetten pacbar sitt pål, o cl) grönsisban pögst
upp i toppen

Utaf en mastträiisfur bon bpgger på stnbtande grenar; 
Sbogsdufnan ropar sin nötl som en turinua ropar i

barnsnöd.
mäktig är sbogen o rit mörb när som petigt alluar

den rufnar,
Libnar en tänbares rum som med tunga ocp gröna

gardiner
Stämmer ditt sinne till flit, till tanbemöda ocp andabt. 
men se, nu Ifnsnar det opp, en sbogsfälla öppnas

för ögat;
Stubbarna stå där på rot, nid rötterna näfer det

smultron,
Ocp ini mossornas bädd spns sbpddad den späda

Linnean,
Persiboröda små blocbor som dofta af mölb ocp af

mandel,
fin som en bammardubsnål i grönsbande sammet

är stucben;
Stängeln står rab som ett strå, så nätt, så sirlig, så

ppntad.
Oallnägen uindar sig in i gransbogens dunkel ånpo, 
Snartare stammarna stå; en sbogstjärn spns i en sänba, 
näcbrosor pnita som uadd sig resa ur dpiga uattnet; 
Bröllopet pålla de pär i ljuset, i solen, i luften, 
Sedan de dpba ner, för att gömma t äflan sin smärta. 
Kort som en fröjd är ju älsbogens tid uti pela naturen, 
Börjar i pimmelens sbp ocp slutar på botten af

sumpen.



' gjSsgSg

Dillande wägen por upp, som ett Ifuspaf öppnar sig
ängen ;

Dlommande klöfneräng, den doftar liltt gallon ocp
ponung

Däp lingar, röda ocp Imita, af bin o dt af pumlor
besölas.

ängen pan sjunger. Stå still, ocp pör på sångarnas
körer*,

är det dig ef, när du Ipss, som om blommorna
själfoa de sföngo?

Dlomstersång, blomsterdoft blandas ipop med ninden
till nällfud,

fattlig allenast för den som löst sig ut från ett samlif
Under förkonstlingens färd ocp födts på nptt af naturen.

följer så renen du åt, nid diket bpgger en lärka*, 
Klöfoergärdet är slut, ocp ängsmarken sträckes mot

Pagen;
Slätt som ett golf den Ifnfliga ängd med aspar ocp

ekar,
gårdsplanen lik, den ligger i pägn af källpagens

gärdsgård.
Ensligt där spnes ett pus, ett grått, ef olikt ett tempel; 
förpallen bär på det resliga tak af mile som grånat; 
fönster ef spnas där; där bo pparken dfur eller

mänskor-----------
ensamt det står för sig sfälf, af ensampeten en

Sinnbild,
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Där just du önsKade bo, om blott du Kunde bo
ensam,

Utan dig själf, jag menar, men ensam är du ej
ensam;

Jaget ju följer dig åt som sKuggan följer sm Ijerre.
ängsladan är det, ia blommornas bus, det torKade

Ööets;
Oclj till ett sällsKap bon fått den resliga mosslupna

linden,
linden det trollsKa träd, som fri ej trifues i sällsKap;
endast i partens allé bon tuingas stå Klippter ocb

uppställd;
hög som en KprKas Kupol bon bildar tornet åt

templet,
Ocb ibland träden bon bär de sKönaste löf liKt små

bjärtan,
hjärtan som Klinga för uind’; ocb blomman ett stål*

Krausadt bufoiul
Buret af uingarna tuå, när fruKten sKall falla till

jorden.
Üngsladan, blommornas bus, som doftar af uårbrodd

ocb Klöfuer,
Under sin gafuel liKuäl bon unnat ett taK åt ett

sualbo.
ett blott, ett ensamt par, bär dragit sig undan från

uimlet,
älsKa, ocb fostra de små, beKpmra sig icKe om

uärlden.
ängsladans gäster det är, de enda bon tål under

taKet.



p os cm äsch Rn.
Cia, nu är det lag; tjur sfeall Jag arme mig reda?
ei Jag flpgger är född, lag Krpper uarligt på jorden,
Klättrat likuisst en gång så pögt som ett tak på en

lada,
Ipddes till flöjelns sång, den uar rostig den liksom

gubben,
Oubben som sitter pos er ocp knarrar, tutar ort]

Joltar.
Hlltså då utan pardon---------- om anspråk mil lag

ej tala.

fiöjem siuneen.
Det sitter en flöjel på ladans tak, 
Cobaksladans...
Dan sjunger bara rakt på sak 
Did nordlig nind___

1 frost, 
ttled rost* 
iflt flap;
Skrap;
Skrap ;
Det är en drake 
På en pake;

IOI



finassa tänder; 
öinden uänder. 
Dtp >
Kip ;
Up ;
Up a,
Stripa 
öladen. 
fina sa’ den! 
CobaKsbladen.

711a;
mala;
Snus;
Kardus;
Karduser
förtjuser
magistern.
dardister;
Sprit,
Split
Plit
På b aln! 
Korpraln!!!
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mästarn, 
tobafesmästarn 
På lur, 
ur, ur, ur,
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Ursinnig, 1
finnig; 
irr, irr, irr ». *\ X ïaNv
Klirr;

ot4i\v
4/'

Klirrsporre;
Orre, 3»
Kus,
Sinkadus,
Kris----------
Polisl 3!

» *l\A . M

Det sitter en flöjel på ladans tait, 
tobaksladans.
Dan nisar stundom mera small,
Did spdlig oind. i'

Röst, 
tröst! 
trösta mej 3 
Drösta dej
eji
Järn brptes, 
ljus snptes. 
Du koppas 
Dn snoppas. 
Draken 
På 1) alien
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Uoisslar, 
ömsslar 
tänder-,
Bänder.
Uicka 
Dricka —
Crr, err, err, 
Spärr — 
Spärras? 
föri) ärras 
Slit, slit, slit, 
än rn bit. 
üänster, ftöger, 
Rostig, tröger, 
norr oci) söder 
Sorg oci) döder 
lip,
Up!

cuuföRöäicäRen.
Bet sämsta kommer till sist, oci) narren skramlar

med skallran,
för det barnet som grät. ätt skratta förlänger

lifnet.
älltså min fågialåt som jag prt i min barndom i

Skåne !
Bär min nagga Jar stått, ocfj uisan jag lärt af min

dadcla.

IO4
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nBKceR02uens sans.
IP, ty, ty, ty, tyl Oar de’ ni? De’ Bar ni! 
öi üar de’! Ooi, oj, oi, oi, oj, oi!
Citta, lullan, luMulMulMuMull — Bar de’ Bi! 
tytyl Uttal lullan; den girar, arrrrrrrrrrmtz! 
lulMuMuMulMulMull! Oar de’ di? Citta !
Sir’u, sir’u, sir’u, sir’u?
Dadda! — Dadda! siätt, siätt, statt, sjätt, sir’u, sir’u? 
Happen; napp, app, app, app, app, app! 
lîBit, Bit, Bit, Bit, Bit, Bit, sir’u Ullan !
Cut, tut, tut, tut, tut, tut, sat’n, sat’n, sat’n si!
Up, Up, Up, Up, Up, Up, tyl
Så, så, så, nä, nä, nä, sa’, sa’, sa’, sa’ nå!
Ji, \ty, gup, gup, gup, gup, gu’piälp, dadda aitscp!

SKÎUDen.

Gillet är slut, når trefaldigpetsnatt är Ipktad i gamman; 
Kprkårets pelgfria del nu börjas Ju enligt kalendern, 
Denna skall räcka till jul; mig spnes det dock som

en uilla
Sommaren själf är en pelg, en pelg som b arar i

månar.
lîüila från id o cl; från strid, med gudstjänst i fria

naturen;
Söndagsfriden pan rår i sinnet, o cl) söndagsfröjden 
njuta ni alla dar, så många som finnas i ueckan. 
Hatten par flpktat, i går nar det lördagsnatten; 
Oårsolen tändes igen, ocp sabbat ringes i fjärran;
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Ringe den in till oår Mg, får sommar, oårt landt*
lif i sämia!

Sitiljas oi nu, så råitas oi se’n, oi ses alla dagar. 
Därför icke godnatt! Di fjälsa tjoarandra godmorgon!
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^ j- Mil sista udden på Jnitnad Jail 
' * Cn uilla reser sxg prå ocj förfallen;
Dörrarna stå öppna en blåsig Snäll;
Det spelas på flpgeln därinne 1 tjallen.

£n otiärnl seglare ligger i Härden på slag, 
ensam nid ror ocj med sfeoten blara;
] seglet Jan bör, när det går öfuer stag, 
en strof Ifrån flpgeln, en enda bara.

iog
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Så är det tpst; men tian Ipfter sin t>att 
Oct) sänder tillbaka ett tack med tnnden,
Oct) tion därinne, tion får det fatt —
Det nar som en kpss af en okänd på kinden.

Där famnades de t en skön sekund;
Î mörkret Ijölfda de gåfoo oct) togo;
De tJörde tmarandra aldrig från denna stund 
Ocp sågos ef Deller till dess de dogo.



är natt oct) uindstillt se’n solm gick ner, 
■^ßl öalfljus på udden en trädgrupp sofuer nid racket, 
Dagens fåglar man ser ej mer,
00) böljorna lagt sig inunder Dalfgröna täcket.
Då öppnas dörrarna till milans Jjall,
OO) lösta löpa de ut, de bundna ljuden;
flpgeln sjunger, oeft tonernas suall
Det näcker natten, som sofner i rosiga skruden.



nu går en krusning på pafuets spegel,
1 träden susar det som t ett segel, 
en båt, en pint där glider ljudlöst fram, 
tnå, många, Inunder stranden; 
Ljusklädda mänskor i båtarnas stam 
De Ipssna i andakt med åran i panden.

Då oakna fåglarna på polmar ocp skärl 
Där komma måsarna på pnita ningar,
Cpsta speiamle, från ffärran o cl; när;
De fälla på oattnet som gungar i lätta ringar. 
Ocp strandens ärlor de stå på stenarne;
Åkerns sparfnar de komma från rename, 
Skatan från skogen ocp kråkan från trädan, 
Stumma, undrande först, men sätta sig sedan.

Upp ur djupen fiskarnas fplkingar dpka, 
öäddan slår slag i brpnet ocp löforna strpka, 
Opllene sarfuen ocp silfuerne mörten nid brpggan, 
Danda att Ipss blott till summande mpggan, 
Stanna med öppna munnar i stim för att pöra, 
Bnila på fenorna, rädda att störa.

I 12
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1 sommarhimmelens blålmita uas
Br stucken m stjärna, stjärnblomslik, en enda,
Oct) månens rundel i sin sista face
han uäntar att få höstens lampa tända —
Då Jjörs i stranden suall af någ på någ,
Här flpgeln klingat sina sista toner; 
ett böljeslag från ångarn ingen såg, 
ett eko kanske ifrån andra regioner.

Då Ipfta fåglarna och skpgga flp,
De stumma fiskarna till djupen sig begifna, 
Och allt blir stillt, en enda nattlig skp 
fälls ner och döljer månens röda skifna.

nattfjärlar dansa i rungande ring till musiken, 
Dassarna buga och alarne niga i Diken; 
hela naturen har naknat och Ipss;
Klippans glimmer som ögonstenar 
tåras af daggen, som stenar lenar;
Berget gråter uid tonernas kpss.
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uem går i nillans Jjall i natt, 1 natten? 
På gnisslande tilja, på skrikande spik, 

Oci) spejar ut öfner suartnade natten? 
fin ad trampar din fot, Dn bleka lik,
Din lilla fot, så lätt, så nätt?
Så ungt, så tungt, så tätt 
På IjJärtan trampade förr din klack.
Bckî

hni sitter ensam du i palln i knälien 
Oci) spelar på flpgeln med skälfnande band, 
Btt uillan skakar på blåsiga bälten?
Du b tuta fru på ensliga strand?
Ur flpgelns snarta sarkofag 
Står upp ditt sorgsna jag.
Din sorg åt andra ger glädje dock,
Dock!

114



ip
pm

iii
i

ßouflnDflKn

mHÜÜä



-J'

^ r.



msämWz&m.

föRscB snneen.

P
å sjunde året jag seglade utan mål

1 nattenöknen, oct) flpdde de lockande stränder, 
ett juMjus såg jag Ibland, Ibland ett midsommarsbål 
1 fjärran ninkar från okända länder,

Dock aldrig ett blomster såg jag, aldrig ett träd, 
ej gulnande åker, ej grönskande ängar; 
men blickade jag I det mörka djupet ned,
Där gungade alger på milslånga sängar.

Därnere nar min sommar ocb där nar min tröst;
På solen såg jag när dagjämningslinjen gaf nåren. 
De rörliga stjärnor förkunnade det nar pöst; 
när det blef ninter jag kände på ärrade såren.

På sjunde året — så Ipdde mitt ödes dom — 
jag nände stäfnen mot närmaste stranden,
Ocp bannet som slungats från själfna Rom,
Det satte mitt skepp med manskap på torra sanden.



en natt iag landsteg på kusten-, kom in i en stad 
Jag mötte en pilgrim på torget nid katedralen; 
Dan talade till mig - lag mins tmad Jan sad’ - 
Jnunder madonnan nid stora portalen.

Hint son/ Dan talte, lidandets tid är när; 
för sjunde gången du närmar dig pröfningens fasor. 
Det IJufbaste, det skönaste som Jorden Där 
Skall ånpo rifua ditt Dlärta i blodiga trasor.

Duad Dåtar toekanï makter Da så befallt;
Du spottat åt Dafuet ocD knutit mot Dimmelen näfnen, 
nu får du Döta ditt Dögmod, ocD Dundrafaldt - 
Dos Omfale som slaf skall du sitta uid näfnen.*

Dan räckte Danden, drog mig in i en gränd,
OcD förde mig under ett Dus nid mariebrunnen - 
Där stod en kuinna... Hlltnog, min låga blef tänd, 
OcD innan Jag rpggat, min munk nar försnunnen.
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biido sÅnoen.
Jk% nad är det? hnetn är det?

Ctt mänskobarn i t)utta slöjor,
Cn cDör af linjers Darmonier 
Som under slöjan röjes. 
ett uärldsspstem i smått,
Cn af bild af den stora Kosmos 3 
Se Jöftens Däldiga parabel, life kometens bana, 
Som leder ut i rpmder anade, ej kända... 
hon Bänder sig, ocb straft jag ser 
De samma linjer ändrade till Dalfelipser,
Som bilda jordens lopp kring solen,
OcD som tillsammans forma ägget,
Ifrån Dfars brännpunkt skötets radier löpa ut. 
från skuldrorna till ljumsken tecknadt står 
Det belga Diagrammet,
Den Därliga Orion lik på stjärneDualfnet,



Där bältet är markerad! genom nafueln,
1 puilken pttnmelens ektiator löper fram,
Ocp pirilar nedtill på den sfäriska triangeln 
Bf tre konnefa bågar bildad-,
£n trpckt kupol på templets tak,
Det tempel som åt IHoderskapet blifuit pelgadt!
Ocp ofuan, bålen med ett uirruarr af små kuruor 
från solens krona ocp från månens skäror,
Där bröstens tnenne pemisfärer äro forden.
Se knäets molnfläck lånt från Dintergatan 
Ocp nådens smäckra båge, lik 
en kastad kropps i rpmden!
Ja, fotens pualf ocp aplns rundning 
Ocp armens snällda kurnor,
Bllt går från sfären ut: 
en spmfoni i sfärers parmoni-, 
från sfären ocp från käglan,
Ifuskäglan sänd af sfälfna solen ut!
Så bief du, kuinna, skapt af Ifus från binden 
en skaparns afbild i pans skapelse,
Ef bitar lånade från Untuersum.
Ocp därför är du allt!
Hllgifuerskan,
förutan puilken jag är tomma intet! 
men pimlabarn! från forden,
Ifrån naturens alla riken danades 
Det fina stoftet där din ande skulle bo.
Ditt öra fick af snäckan ocp af musslan formen-, 
Din mun en blomma lik med ponungsgropar,
Dess grundform dock en stoma pu armed näften andas.

120



&33«£3is5s —

Kroklinjen i dm näsas tnngar 
Du ser i ntnets ocl) melonens klangen.
Åt dina tänders pärlemor gaf fiskens fjäll dess form. 
Ditt öga är en ädelsten, blå som safiren, snart som

onpf,
Kan äfnen nara brun som en agat.
Ocl) stenen fattad in i skalet,
Det puitblå skalet af en dnfoas ägg,
Som tmilar i en bädd så näpet kantad 
flf suarta fanet från en pagers fjädrar, 
fmad skall ditt pår jag likna nid?
Den nilda Jästens mapn, nej purpursnäckans bpssus, 
llej, blåa pafnets Jtnsta alger,
0 c!) ängens praktgräs, sningeln, gröet, 
mest pampasgräsets lummiga ägrett!
Dar silkesmasken spunnit det till lakantråd
att kläcka fjärlar i?
toar spindeln spolat denna trolska tråd
Btt fånga gpllne flugor med?
när Uranos i urgord gräfde
Ocl) 0äa, modremjorden spann,
Det blef till dina lockar, Cna,
Den första brudens slöja 
Ocl) den lillas snepningl 
med dem du torkat dina tårar 
med dem dn dolt din blpgsel, 
när du ur paradiset gick 
På närldens törnenäg.
1 skuggan af dess friska skog
Du bin lar dina stackars trötta ögon,
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Här nålen ur din band nid dagens slut du fällde, 
när sjuka barnet tagit dina sista krafter 
Ocb druckit ut ditt boita blod 
Ur bröstens alabasterskålar!

Eck, äfuen Jag bat bfüat uti lockars skugga 
Uid moders sköte ocb nid makas barm 
€n gång — de noro Ifusa, lätta 
Som nårbförks späda årsskott; 
en gång, de noro snatta som cppress;
Som gissel flätade af slanka ormar 
De slogo mig i ögonen;
Ocb oäfdes till en tagelskjorta
Som Jag fick bära, under det Jag suait I
O bulda gissel----- —
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A pasuerus, upp ocïj uandral 
caii din ränsel ocp dîn stuf; 

£} ditt öde liknar andra,
Cp dig uäntar ingen graf.
Dagga fielt du ocp en bönan,
111 en du får ef något slut,
Cuigt sttall du trampa sörjan, 
många sfeor få nöta ut. 
ïïle’n du uäntat på messias,
Ciden gått dig pelt förbi;
Cror du än du sball befrias, 
Doppas du på amnesti!
Cller uill du som Clias 
lefuande förlossad bli?
Ut på stigar, ut på uägar 
Ut ur dina uarma rum;
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lagdt för fäfot din tegar, 
Störtadt som Kapetnaum 
Hr ditt Jus, ocb Jemmet bärjadt 
tllata, barn sitt afsked sagt; 
Intet efter branden bärgadt,
Homt eu:Ij tilja ode lagdt.

Spring upp på tåget med ränsel ocb staf 
men se dig iclte tillbaka.
Oälsigna Jonom som tog ocb gaf
Or b lärt dig konsten försaka 1
Bär står ingen frände ocb ingen nån
Htt uiuka dig Ipcka på färden I
tmad gör det î Bess lättare se’n
Htt göra språnget ut i den kalla nätlden!

Ocb tåget rpeks loss från bangårdens kä,
Cn rullande länga med bus af trä, 
en nandrande bp med folk ocb fä.
Bär är post ocb uärdsjus ocb magasiner, 
Ocb sofrum bakom de tjocka gardiner.
Un rpeker den fram som en stad på b jul, 
Oemotståndligt» Ben går genom näggar,
Ben slinker igenom berg som ormen i skjul, 
Ben går på nattnet, ocb eldbästen gnäggat; 
Ben tar ett landskap med sjumilasteg; 
ett konungarike är närgårdsuäg
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Uten landet tar slut, man står nid ftafnet —. 
Itu, Tlbasuerus, släpper du land,
Oclj allt som förr dig utd lifuet band,
Det ligger balt spultretseti djupt begrafuet.

Se sbparna bur tunga de gå 
O cl) sjöarna de suallande,
De stigande, de fallande,
Där foten intet fäste ban få
0 cp ingen Innia mer du ban nå.
£j dag, ej natt, ej sofoande, ej nabande; 
Tin upp, än ner, än pit ocp än dit, 
mit under sus odö gnissel o dö bnabande,
1 rep odö timmer, bultar oct) nit.
Cortpr för bropp, tortpr för själ, 
ett pinoredsbap på Dattnet flptande. 
öebänn din sbuld o dö tänb på ditt uäl, 
rtär du bör bränningens rptandel
Då är ej långt till räddande strand,
Du trorl men sbepparn frubtar för land 
Odö lägger bogen rätt ut i sjöarna;
Dan flpr den söbta frälsande band 
Odö uänder rpgg till de lugna öarna; 
fp falsb är sjön, men falsbare bust 3 
ttär meduind blåser med lif oct) lust 
Då par du att uänta den bårdaste dust. — 
Cill bafs? lägg ut på det gröngråa fältet, 
Där sbeppet plöjer orb regnmolnet sår,
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men intet oäpr i plogens spår 
Ocb ingen bor under bimlatältet.
1 dag det liknar en presenning spdd 
Oil närn mot regnet som alltjämt ökar. 
Cn ann skulle mena den är till skpdd 
för blmlens blå emot ångarnas rökar, 
mot jordens damm otp flugornas prickar, 
eller som skärm mot de ondas blickar.

åbasnerus står i stäfuen,
Spanar mot den gråa Dägg,
Ögat däfnet, knuten näfnen, 
munnen bitass i budnadt skägg. 
Inga spner ser ban bägra, 
minnena ba slocknat ut, 
hoppet själft det spues nägra; 
lefoa måste ban i nu’t,
Detta nu som är en plåga,
Utan mening, utan mål, 
Snarslöst som en galen fråga, 
Dödt som flintan utan stål.
Ut i gråa intet stirrar 
Dandrarn fängslad på ett däck, 
mattslö ner i djupet stirrar, 
Känner sig som dränkt i säck.

132



BBSS»

oflKenRnn cjuca



'•i î >;



|«i

-ULn__l_rù

L~J\i

JiSMÆggigggÉ

|®i

.ÜLn—l_rù

L_jru

T argarna tjuta på S liansen, 
• /fsarna rårna på sjön, 
furorna bnaba î bacben, 
üpngda af första snön.

öargarna tjuta t bölden, 
Hundarna su ara från stan; 
Solen glcb ner efter tnlddan, 
Hatten börjar på dan.

öargarna tjuta t mörbret, 
gatornas ipbtor sitt ljus 
Sända som norrsben i Jjöjden 
Öfner de fjopar af tms.

öargarna tjuta i gropen,
Hu de få blodad tand,
Längta till fjäll oc\) ursbog,
Här de se norrsbensbrand.
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üargarna tjuta på berget,
Huta sig besa af bat, 
mänskorna gaf dera för fribet 
Cuktluis ocb celibat.

Dinden bullar, stillbet råder, stadens tornur slagit 
tolf!

Cpsta slädarna på föret glida som på bonadt golf.
Sista spåruagnsklockan klingat, ingen bund på gatan 

börs,
Staden sofuer, Ipktor släckas, ef en kuist på träden rörs ;
nattens btmmel snart som sammet bnälfner sig oändligt 

djup.
ftögt Orion snärdet snänger, Karlanagnen står på stup.
eldarna i spisen slocknat, blott i fjärran står en rök;
Ur en skorstensobelisk den stiger som utur ett jättekök;
Det är bagarn, som om natten reder oss ett dagligt 

bröd. —------
Röken stiger, blåboit, lodrätt; men — just nu den 

färgas röd.
Det är eld!
Det är eld! Det är eld! Det är eld!

Ocb ett rödglödgadt klot stiger upp som en måne i fpllet;
Ocb det glödande rödt går i buitt ocb i gult ocb slår ut 

som en solros ur bpUet.
Br det soin, som går upp bland de kolsnarta moln 

utur busmassors Itaf>

'___________ _
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Där tmart tak är ra bara på ra uåg, som är snart 
lik ra graf.

nu står pimlra i brand, tiuarje torn oil) kupol uti stan,
btiatje spira ocj» stång, Joarje gränd buarje prång stå 

så ljust som på dan!
lutarje kabel ocb tråd utaf koppar blir röd som på Ijarpan 

de lågstärada basar.
På fasaderna ses iraarje ruta i eld ocb de snötäckta 

skorstenar Ipsa som kasar,
Itu arken sol eller måne det är l Ingen lusteld beställd!
Det är eld! Det är eld! Det är eld!

men på berget, som upss uti nattmörker låg, där är 
ljust, där är lif.

Ifrån oargarnas gropar där stiger ett tjut som de 
stuckits med knif,

Utaf pat, utaf bämnd; det är mordbrännarlust, det 
är mördarefröjd.

Då ett skallande skratt ifrån räfkulan går, man är glad, 
man är bemsk, man är nöjd.

Ocb i björnarnas bur, där dansas på bäl oui ett 
grpmt som af slaktade sinn,

men i lodjurets grpt är det tpst ocb man ser blott 
ett tandraders skinande grin. 

*

Ocb sälarna ropa sitt ne! De öfuer staden!
Rop som af drunknande på bafoet.
Ocb alla bundarna tjuta i kör;
Oläfsa, uinsla ocb skälla,
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Kpcka i kedjorna, kedjorna,
Sjunga, gråta o et) gnälla 
Som osaligas andar 1
De bafoa medlidande, endast de, tmndarna, 
med sina oänner mänskorna, —
Irinlken spmpatil

Ilu nakna älgarna, nordanskogens furstar, 
De samla oct> reda sina långa skänklar, 
Sträcka ett traf i en begränsad nolt 
Inom kattens stängsel, 
törna mot gärdselstängerna 
Som sparf mot ruta-, 
ööla oförståendes,
Undrande om det är dag igen. - 
en np dag, som alla de andra, 
lika dödande lång 
Utan annat spnligt ändamål 
Bn att följas af en natt.----------

Då blir det lif l fågeluärlden;
Örnarna skrika ocp flafa, 
fresta de nötta ningarna,
Profita en lönlös pjdflpkt,
Stöta tmfnet mot Järnstänger,
Bita t galler, klösa, klänga, 
tills de falla på mullen 
O cl) bli liggande lama, 
med släpande tnngar som på knä —



Knäböjande, bönfallande 
Om en nådestöt,
Som återger dem åt luften 
Oclt friheten,

falliarna puissla ocp ila
Som flädrade pilar — lut ocö dit;
öråkarna jämra sig
Som sjuka barn.----------
De tama uildgässen oaimat 
OO) sätta an med spända balsar 
ett ackord af uallpjonslurar. —

Snanorna simma stumma,
. Snappa mellan isflaken 

Cfter de speglande eldflammorna, 
Som ila likt guldfiskar 
På dammens pta;
Stanna stifla ocp sticka bufnena 
fler i det snarta uattnet 
De puita suanorna — 
öita sig fast i botten 
för att slippa se på 
Dur Inmlen brinner opp.

Det mörknar åter, brandkårsluren 
Dar uigt in tpstnad öfuer stad o cl) land; 
ett rökmoln sträckes öfuer stadskonturen 
Som bilden af en snart ofantlig pand.
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1.
éC'ånga tunga knallat 
-^'ï tie tomma tummen gå;
Öfner mattor, öfner fållar,
Öfner tiljor går det på.
Djur l bur Jan nandrar, uänder, 
Dander, nandrar, står ej still; 
möblerna en blick ban sänder, 
han dem känner utantill. 
Kungsstoln köpt åt busets drottning 
ledig står nid salens bord;
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Andra stolar som Did brottning 
Cuå ocp tuå tpcks bpta ord.
Stora flpgeln suart ocö sluten —
Det är rummets sarkofag —
Klockan knäpper, ocp förfluten 
är i en sekund en dag. 
tpstnan står t tomma salen 
Blandar sig med mörkret pop,
Omkring lampan dansar malen - 
Ocp nu pors ett litet rop-, 
tpcktes komma ifrån bordet 
Husets matbord utaf ek,
Oil) pan Ipss; tp där är ordet
fritt, ocb tankars skälmska lek----------
Sorl ocb glam af uänner, fränder, 
ljusens fladder, uinets rus,
Ur de glas med gpllne ränder — 
lustigt lif 1 öde pus. 
ljusen släckas, skpmnlng sänker 
51g från taket som en skp;
Cpstnan allt 1 mörker dränker, 
Skuggorna 1 uråar flp. 
långa, långa tunga kuällen 
Dandrarn genom rummen går 
Bolfuet spns på sina ställen 
Slitet upp af uandrarns spår.



2.

långa, ensliga knallar tunga 
trampade jag det bonade golf, 
hörde neben i lampan sjunga, 
bantade ängsligt på slaget tolf —
Sökte själen ocb kroppen plåga 
för att sömnens Ipcka få fatt — 
Drömma, glömma ocb lifnets låga 
Knäfna mellan kuddar en natt.
Dur jag uandrar or!) uret knäpper,
Ser jag genom fönsterna ut,
Ut i natten, där mörkret täpper 
Ocb där Jeden spues ta slut, 
långt i fjärran, där skogen uinkar, 
Spns ett ljus, ett enda men stort,
Ködt det är ocb sorgset det blinkar 
Då ocb då som uore det gjordt 
Likt en blänkfpr med klipp ocb blända, 
Däl jag net att så icke är;
Cp där ligger nid stadens ända 
några bus nid en öppen skuär.
Så jag grubblar, när alla knällar 
Samma blinkande ljus jag ser:
Öde sig till öde ju sällar —
Samma sak som bärinne sker.
Ocb jag tpcker mig se därborta 
Dandra sömnlös en böjd gestalt 
nattens stunder att få förkorta,
Som för glömskan utile ge allt.
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främling som går oclj skpmmer för Unset, 
Ser du kanske min lampas blink?
Cag min iiälsniiig från Roda Duset,
Jag tar din som en oänlig oink.
Oft) jag går nu ei mer allena,
Bättre sällskap för mig ef ges; 
mörkret tpcks oss båda förena.
Kanske bäst att oi aldrig ses!

3.
På andra sidan om korridoren 
Där ligger det stängda rummet;
Det öppnas endast en gång på oåren. 
men då ocb då är ett ljud förnummet 
Oft) pist i långa ocj) tunga kuällar,
Då mörkret sig till tpstnaden sällar. 
Där Ijörs ibland som en soalas koitter: 
m oet när bon oid en brpgga sitter 
Ocb flodens bölja inoid börs polira 
måbända snarast som barnen jollra — 
Det spökar bara, tp rummet är öde,
Ocb de som oarit, de äro döde — 
Cörbända också de aldrig oarit; 
men ett är säkert: att de ba farit!
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Baudrate! ftnad går du ocb oäntar’ 
en ringning’ ett bref’ ett besök’ 
Btt någon på dörren gläntar’
Dörren Intill ditt kök’
Dandrare, bnad går du ocb uäntar’ 
Cn åskskräll, en nådeld, ett slag, 
ett slag af ödet som späntar 
Din fipdda till spån en dag’
På spånor du sist sltall sträckas 
Ocb sofna i furudoft 
Bl kådiga bräder, ocb uäcttas 
när bPddan bar blifuit stoft.

Öppna fönstet! Det är tpst i kuällen,
Det är mörkt ocb Ifumt
ner i trädgårn under stiärnetjällen
Ser ditt öga endast skumt----------
Blommorna dock stå där 
Ocb i daggen sualkas, 
ttlen som mörkret råder, 
ei de kunna skalkas



mm

med de granna färger, 
men de dofta nu mot natten,
Ocf) resedan längs rabatten 
Sig emellan rosor snärjer,
Sänder upp till dig sin ånga. 
OcJ så botnmer aftonuinden, 
Smpger under stora linden 
fn i blomstren att där fånga 
Dagg ocö doft på sina ningar. 
Då en saltta susning ftöres 
från rabattens gröna bingar.
Upp till fönstret straf den föres; 
Ocö till uandraren därinne 
lumtias om ett nacken minne.
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^^lommornas drottning min sång! som förr åt
-4^ tiennes nasalier
Ügnat jag Jar! Åt rosen min sång ocï) åt tiennes

mpsterier,
Dem jag nu röja nill med fara begå sacrilegium.
fem öeter Rosens tal, den enklas ej att förglömma.
fem trianglar gå ut ifrån fästets fullkomliga cirkel;
Kronblad kallas de ju, samt bilda i skrufnande

stigning
Regelrätt en spiral; pos Cartesius peter den pnirfnel.
Blomman pon går i en krets, men den Dänder icke

på spåren;
Stiger för pnarje slag, ocp skrufDar sig upp emot

ljuset.
(Samma metod par Dår sol, ocp pela spstemet för

öfrigt.)
Kronbladen fem en fempörning bilda kring centrum -
Så pentagonen är klar; den gömmer på fruktbara

gåtor;
Binder man pop dess pörn, så spns pentagrammet

därinne,



Likbenta, UKstora tre trianglar, som korsa tmarandra: 
Kallas pentalfa det ock, tp fem stpcken alfa den

bildar.
Alfa är allfaders namn; för detta inker det onda. 
heliga pentagram, besuärjarens mäktiga tecken, 
Skpddande krafter åt Rosen du gaf, i brud jungfrurs

kransar,
filer på grafuarnas grus att uårda den heliga Imilan, 
nu må liknisst man märka uppå hur skönheten

följde,
när under linjernas lek gick fram det stela penis

alfat.
Se, i det gpllene snitt de tuärlinjer skära fmaraftdra; 
Därför är rosen så skön, ja skönast bland markernas

blomster.
Också de kupiga blad, som bekransa de hemliga delar, 
örännspegelns former de fått, att suga de närmande

strålar
ned ifrån himmelens sol och Ipsa på rosornas bröllop, 
ännu en hemlighet hon gömmer, den blommornas

Drottning.
Rosen har löst det problem, som Durer och nernton

bland andra
fåfängt de sökte få ut; det heter: att tredela Dinkeln5. 
Se på huart hörn ini blommans figur den rosiga

femsing,
Diagonalerna jämt i trenne delar dem dela:
Spetsiga uinklar med sei och trettio Header på Imarje, 
Då polpgonens hörn är själf ett pundra och åtta 
hundra och åtta, det tal från hlmlarpmden är lånadt:



ggggjggg ayjsegajàgsifeä~€

Demis’, planetens tal; o cl) Rosen är fielgad åt öenus!
Kärleksgudinnan den fått med fägringen, doften ocfi

tornet.
ört som en tiidfa pan är, den busken fagrast af

alla,
Smidiga spön flan består, med taggar som gäddornas

tänder ;
ölommorna brpter du ef, om icke med blodiga fingrar;
Sätter du pian till rot, fion näter igen ocfi förökas;
Clden aktar fion ef; i egen aska fion frodas,
Crifs nid den dammiga uäg, ocfi på stenören är fion

fu fiemma,
Blott fion får sol ocfi får luft; det är mäktiga kär

lekens blomma.

Sagan par sagt, att näktergalen i Rosen förälskas.
Sannolikt är det ef så, men törnskatan älskar den

busken,
Icke för blommornas skull, men för taggarnas; kunde

man tro det?
fågelen bpgger sitt bo i skpdd af de stickande törnen,
Också på taggarnas udd fion spetsar sitt offer till

nöfe...
Blodiga offer fion ger åt Afrodite den grpmma.
Rosen fion älskar se blod; det är nu en gång fiennes

Ipnne;
Känslig ocfi grpm, nid en kpss, nid en fläkt fion

faller i sönder;
lida det mäktar fion ef, men fifälper när andra de

lida.
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Se, när som ijösten öar gått, o tit) allt står ödsligt
ocl) naket,

Busken är röd lik en eld, på Imarje topp spns en
flaska.

Cåreflaskan ej olik, som än l österlandet man Brukar —
Betta man kallade förr signatura rerutn: naturens
Cpdliga ulnk om en lönllg kraft, som l uäften sig

döflet*.
tänk när ditt öga är sinkt, är trött af mödor ocl)

tårar,
Bå skall aptekaren ta ocfl sjuda af rosor ett uatten.
Bada ditt öga däri, ocfi snart dina blickar sig klara;
Kanske imad npss du såg suart i rosenderödt får

du skåda.
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Calculât Deus et muntlus fit»; tlet är uttolkadt:
Darde»

Darde med tal oclj med mått; så börjar skapelse;
werket.

Punkten är fnnla; den rör sig framåt, oclj linjen är
skapad.

linjen se’u med sig själf den alstrar en täckande pta. 
Ytorna afia, oclj straf den rummet fpllande kroppen 
Blifuit en nerkligpet, försedd med tpngd oclj med

dragning.
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Kropparna drapa Imatann; de större de draga de
smärre;

Detta är kraft, den dragande kraft, som rör linn
nersurn.

Kärleken kallas den ock, som Råller alltet tillsann
mans;

tjatet det stöter ifrån, det söndrar, löser o dt) dödar. —
Rörelse alltså i tal o cl) i skönmått är början till lifnet.
talen dem delar man in i: primtal, som sakna för*

äldrar;
Sammansatta, produkter af andra; ocft de äro födda.
märkligast odt) unik är ettan, begpnnande talen;
född af sig själf, men ofödd, lian föder dock alla

de andra.
Detta är Skaparens tal, ej föränderligt, enljetens

Sinnbild.
ett gånger ett är ju ett, ort) knadraten på ett blir

detsamma;
Roten ur ett är ju ett. Det benämndes med själf

alstring fordom.
tnå är fördelningens tal, allt Skapats, de tuänne

föräldrars.
tre är familjens, med fadren, med modren ort) barnet:
Branden är lagd till familj o cl) till stat, nationer

ort) riken.
tre är ock barmonms; l»ar början, slut ocj) en midt*

punkt.
Rörelsen skrider så fram i dubbling, klpfning ocp

koppling;
Börjar med tian på nptt, det är ju oktanen på ettan,
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Stämmer med grundtonen in, men klingar i bögre
register. —

Räknade Skaparen så planeternas ordning i kedjan;
flfståndets tal ifrån soin är delbart jämt i det belas,
Också den fjärmares tal är knadraten på den som

är närmast.
Skådom till domes merkur, som rör sig med grund*

talet fpra,
Ocb knadraterar sig själf, blir sejrron, ocb mars är

knadraten.
filer i omnänd följd är Demis Jupiters rottal;
Jorden Saturas, ocb mars är Urans; af flsteroiders
Skiftande talkomple? bar rteptunus bpggt sig på

mediet.
Cänk dig en sträng lik eolsbarpan, som spännes
Rätt ifrån soin längst bort till tteptun, som är

fjärmast,
Suängningens knut ger en ton med sin böjd efter

längden.
Skaparen så bar lagt ut en planet längs linjen, i

tonmått;
Ocb som ett näldigt ackord uninersum är samstämdt

i rpmden;
Solen är grundton, men Denus är ters ocb septiman

Jupiter...
Sfärernas harmoni nar namnet på anade faktum.
Cal uti skönmått, så bpggdes det upp, det näflande

alltet;
Räknades, mättes, ocb nägdes på kora, med lod ocb

med lina.
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Cror du dm gjorde stg själf, deu sinnrikt ordnade
närlden?

endast en tänkare tänkt den, en konstnär öar skönt
den skapat.

Uuern Ijar uäl pendelns längd från börjans början
beräknat?

Oo är trådens längd, när en sekund den skall snänga;
Oo är nattnets böjd l lufttomma röret, du känner;
Oo en fallande kropp den första sekunden kan tunna;
Oo, ocö icke mer, af metern som del af en jord«

krets. —
Seftl sekunder, det gör en minut, som människans

bjärta
Slår sina sextio slag, likt oron 1 Ifrlga uret.
eller med aunau mätstock ocb jjämtad från öfrlga

zoner:
Orgelens djupaste ton förnimbar för mänskliga örat
fås ur ett rör om sefton alnar, ej mer eller mindre;
Sefton af alnar är nattnets böjd 1 det lufttomma

röret;
(Sefton af alnar också steg uattnet nid Sagornas

Spndflodt)
Sefton af snängnlngar gör den lägsta tonen 1 skalan,
Sefton (1 tusen) den bögsta; se’n börjar den eniga

tpstnan.
Calen förtpdltga bär ett sakernas Innersta samband,
Som dock förborgadt ju är; en gång måbända det

röjes. —
ljuset ocb ljudet är rörelse blott, 1 etern ocb luften,
Ipdande samma lag; det spnes t Solarnas färgbild;
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Spektrum den ttallas Ju ock; är delad af mörkare
linjer,

liksom af interualler, ocj falla på tonskalans af
stånd. —------

Ilågra benämna det slump, men andra tro det är
afsikt!

Dända ni blickarna ned till materiens fastare ämnen,
Också med tal, med tpngd ocb med mkt de stadigt

agera.
Dikten är måttet på tpngd, ocl) tpngden är dragning

mot jorden.
ämnena Jafoa sin oikt, men äfoen sin inbördes

dragning;
Kallas den äkninalent, ocl; borde den rättligen tolkas
Som en materiens kraft, en stoftets rörelsegåfua,
Driften att leta ett nif ocl) träda i äkta förening.
Spran Jon söker sin lut, ocl) luten söker upp sprau;
Opnnas de bådas förbund, så födas de bägge till

saltet.
Suaflet Ju älskar metall, men älskogens makt är

begränsad.
Kuicksilfret så man ser, det blanka metalliska uattnet,
när på ett rum det råkat det eldfängda guldgula

Jartset —
Suaflet, ocj båda uid lindrig eld sig uärmt mot

Juarandra,
ändra de straf sin natur ocl) personligjeten förlora;
SJälfua de blifua ett barn, den blomstrande röda

Cinnobern.
föda kunna de ef, tp stoffet lefuer blott skenbart,
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Låtsas tie endast få barn, tp föräldrarna äro ju
barnen.

Skiljas de åt, så straf är fadren o cl} modren tillbaka,
födda på nptt, ocb barnet par uppöört som sådant

att oara.
öåtan Jar ingen fått löst, men talen man funnit

med någskåln.
S ef ton af soaflet bar sökt af knicksilfret bundrade delar.
Sepon ocb bundra gör bundra sefton, som bilda

Cinnobern.
huru bestämdes de tal, buem mätte uäl ämnenas

dragning?
Bet är fu annat än Dikt; det kallas för mannings*

förmåga.
lägger du bundrade gram af merkur på känsliga

Dågskåln,
Kräfues af snafu el i Dikt fu bundrade gram för att

fämna.
Därför är massornas mkt ett annat än äkuiualenten.
Skedningskonsten ock lär att stoffen de draga tmar*

andra
Kättuändt proportionellt i potenser af egenuikten —
Sublets äkmoalent är kuadrat på egentliga Dikten;
Koppar ocb silfner ocb Järn, ocb alla de tunga

metaller
följa den samma lag-, de andra röras i kuber —
Så är materien rustad med lif, ett lif i det lägre,
Oerkar med tal som följas af ändring i egenskaper;
fmru den ändringen sker, det net ingen dödlig till

dato.
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1.
CfY^ltt trollslott står I sfeogens brpn. 
“Vi i'Bf soin det får sin mesta fägring; 
fbland det Jjöjer sig till skpn 
Ocp ttisar sig som i en spn 
Så luftig som en pafitets pägring.

när solen tänds med npfödd dag, 
Då flamma slottets fönster: 
Därinne bo blott Du ocp jag;
Dess tals är lilit en sarkofag, 
med krona utaf okändt mönster.
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1 dagens ljus ÿon är af gull,
Bf boppar ut! aftonsolen,
1 månsfeen silfnertnut som ull,
1 natten snart som Järn ocft mull 
Ocl) lifeblå som ulolen.

Därinne bo blott Du ocb Jag, 
Där råbas nåra bästa minnen; 
öårt trollslott bpggdes ! ett slag 
Bf luft ocl) dagg en nårens dag 
Ocb sol’n i uåra sinnen.
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Sju rosor orb sju eldar 
Dem såg jag i en dröm 
lapp lapp orb ingen söm — 

rtled tja t du kärlek gäldar.

Sju eldar ocft sju rosor 
med fpra af l kors 
£st: nemo ulsl mors — 
för känslor ger Du glosor.

från eldarna en dufua 
På Imita uiugar for 
flpktig som ed Du suor - 
1 rosors regn Du ljufua.
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Semele, Semele,
liuem narrade dig, Du kära 

Btt älskarens anlet se? 
ej kommer man makter nära,
Om icke för att dem be.
Semele, Semele,
Din älskare korn i glansen 
Öland tmäsande blixtar ställd, 
Din brndkrans blef offerkransen 5 
Itu brinner Du opp i Itans eld.
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11-, atlemo, Dillemo,
•^/' lîDi glcb Bu, gicfe Du? 
irtln ullja, miu tro 
Den pelt Du, fielt Du.

mlleul, mlleut,
Diu tro Jjar Du åter; 
Jag Kan leite si 
Htt Du gråter, gråter.

Dillemo, Dtllerao, 
hvaû pr jag, pr Jag? 
Cu aun tued dig bo>
Då dör lag, dör jag.
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