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N:o 3. •
Nya

Ex t г а
Måndagen denО

Ij ilj a п.
(Kiteг Goethe.)

]7
J—iw lilja stod pa ängen, gömd,
Inoni sig sliiten , blyg och glömd,
Det var en menlös IiЦа.
Dä horn en ung herdinna glad,
Med lätta steg, och log och <jvad :

Ditår, ditåt
Hon framåt ängen gick.
Ack! tänkte liljan, vore jag
Den sK.un.sta blomma blott i dag, —*•
Ej mer jag skulle vilja; —
Tills mig från mulln den hulda ryckt 
Och mot: sin barm mig sakta tryckt!

Ack blott, ack. blott 
Ett enda bgonblick!
Men flickan kom, ej blomman såg, 
Som from for hennes fotter låg, 
Förtrampade nu liljan.
Hon sönk och dog ännu med fröjd: 
"Och dör jag ock, så dör jag nöjd, 

For dig, för dig, 
vm dina fotter böjd.

O/n Rameau.
(Af Mereier.)

.Tag bar, säger Mereier, i min ungdom känt 
Gompositören Rameau. Han var en lång, 
mager ocb torr man, och som han tillika 
bade en lutad ställning, gick. han alltid

Posten.
n October 1819,

med händerna på ryggen för att kunna 
hålla jamnvigten. Han hade lång näsa, 
spetsig haka, ben smala som sticitor, och 
en straf röst; tycktes vara af ett svårt 
lynne och deraisonnerade gärna i sin konst.

Man trodde den tiden, att harmoni
en bodde ensamt i hans hufvud. Jag 
gick på Operan, och alla'Rameaus Compo- 
sitioner, några Symphonier undantagne, 
gjorde mig en särdeles ledsnad. Som he
la verlden sade , att detta var ett nec 
plus ultra i Musiken, trodde jag 111ig 
vara död för denna konst, öch jag o- 
roade mig verkeligen deröfver ; men 
Gluck, Sacchini och Piccini koinmo se
dan och uppväckte mig ur min dvala. 
Jag kunde aldrig förstå , hvai föra Rameau 
lått ett så stort namn, och seder
mera har jag tyckt mig ej ha stort orätt 
deruti.

Jag har äfven känt hans Brorsson, 
en hällten Lekman och hälften Abbé, som 
lefde på Källare och Caffehus och gjorde 
luggningen till föremålet för alla snillets, 
hjeltemodets och tapperhetens underverk, 
ja, f«.r allt hvad i verlden göres, som 
kallas stort. Efter hans öfvertygelse 
hade allt sådant ej annat ändamål, än 
det att få någon ting att tugga på, det 
vill säga att äta. Han predikade denna 
lära med ganska uttrycksfulla gester, och 
en särdeles liflig rörelse med käftarne.

Under ett samtal sade han mig en 
dag: ”Min Farbror, Gompositören, är



en ganska stor man, men min iar, Vio
linisten var ändå större man än han. 
Ni skall få höra, huru han förstod att 
förskaffa si{* födan. Jag leide i mina för
äldrars hus helt obekymrad, ty jag har 
aldrig brytt mig mycket om att grubbla 
på framtfden. Jag var tjugotvå år gam
mal, då min far en dag kom in i min 
kammare och sade mig: huru lång tid 
vill du ännu lefva på detta sättet? Det 
ar nu mer än ivenjie år, som jag för
väntat, att det skulle bli något af dig; 
ty vet, att jag vid tjugo års ålder redan 
var hängd och hade min födkrok. Som 
jag var litet småqvick, svarade jag min 
far: jag förstår väl, att man har sin föd
krok, när man är hängd; men huru kun
de ni vara det och ändå bli min far ? 
Hör på, fortfor han: jag var Soldat, men 
tillika Marodör. Domaren i orten lät 
gripa mig och hänga mig i ett tråd. 
Ettregnbadd förhindrade Bödeln art tryc
ka till snaran, som den borde, eller ryt
tare sagdt, som den intet borde. Han ha
de låtit mig behålla skjortan, emedan 
den var söndrig. Hussarer redo förbi 
och togo ej heller bort min skjorta, ef
ter den dugde till inret, mén ified ett 
sabelhugg högg en af repet, och jag föll 
ner på marken. Jag kom till lifs och 
»prang, sådan jag var, till nästa by, gick 
in på en krog och sade ät krögerskan: 
blif icke radd att se mig i skjortan, mitt 
bagage ar i hamn och häl efter; jag ber 
nu endast om litet papper, penna och 
bläck, något bröd och en bouteille vin. 
Min tradiga skjorta bragte säkert krögar- 
madamen till medlidande. Jag sktef 
på det papperet jag lick: I dag uppfö
res ett stort Spektakel af den namnkun
nige Italienaren. Premier-Lage kostar 
Sex styfver, Seconde Tre styfver; hvem 
tom vill, slipper in för penningar.

Jag klippte sönder min skjorta i bi
tar, afhvilka jag gjorde sex Marionetter, 
dem jag målade opp med bläck och litet 
af mitt blod. Derpå länte jag en Viol, 
placerade mig bakom en skärm och var 
nu färdig att ge en representation med

mina Marionetter. Vid mina preludier 
gaf jag min Violin ett ovanligt ljud. Til
loppet affolkblef stort, och rummet fullt 
af åskådare. Lukten från köket, som låg 
siraxt bredvid, gaf mig ny styrka. Hun- 
gren, som fordom upplifvade Horatius, 
inspirerade nu äfven mig. Under en hel 
vecka gaf jag tvenne representationer 
om dagen. Jag Jämnade andteligen kro
gen , och hade då förtjent mig Surtout, 
tre skjortor, skor och strumpor, samt 
tillräckligt respenningar till gränsen. En 
liten heshet, förorsakad af hängningen, 
hade nu alldeles försvunnit, så att man 
högeligen beundrade min klingande röst.

Du ser nu , att: jag gjort mig ett namn 
vid tjugo års ålder, och att jag tedan haf- 
de en födkrok. Du är nu a2 år gam
mal, du har en ny skjorta på kroppen, 
se här ger jag digtolf francs, gå straxt 
utur mitt hus. På detta sätt blef jag för- 
afskedad af min far. Ni måste tillstå, 
att det var svårare alt ga den från än 
att spela Dardanus, eller Castor och Pol
lux. Allt sedan denna tiden tycker jag, 
att alla mermiskor, livar och en efter sitt 
snille, klipper sönder sin skjorta och 
spelar sim Marionetter för allmänheten; 
och allt sådant för att vinna någon ting 
för gommen. Tuggningen är s;Jedes ef
ter min tanke det sannskyldiga resultatet 
af alla konster och idrotter i viT en.”

Rameaus brorsson, inlagen at ina 
satser, gjorde mänga galenskaper och in
lagor till Ministern for att Í någ t att 
tugga på, emedan han var son оси b: or son 
till så stora män. Denne Herre, hvil- 
ken hade en egen synn Hig gäfva Ut 
göra sig af med folie . som folio honom 
besvärlige, lät sätta in honom på Dår
huset.

Utdrag af Lyckt Oi dens Cate
chus eller kort ajhaudh n g ont 
Ordens hemliga kunskaper.

(Forts- från N:o 2-)
i frSgan: H vad föreställning bör en 
rättskaffens och vidtskinande broder göra



sig om Orden? Att den ar en sal, för
sedd med ett visst antal ljus, stolar och 
bord, en tresitsig kalesch för Ordföran
den, a spannridare, en spinuråck för 
idogheten, en charta för fosterlandskärle
ken, en kakelugn för den allmänna kär
leken, 3 dussin servetter, en kruka, 5^5 
lycktor, en sparlakansäng för de säng
liggande, a trompeter, 600 dricksglas, 
i karpus, 19 damborstar för samteliga 
medleimnarnes damning, en gammal ha
gelbössa, for att afbålla nyfikenheten, 
samt 13 stycken vargskinspalsar for den 
Göthiska graden.

2. På huru mångfaldigt sätt skådar 
en nitisk Ordensbroder ljuset? P,i tre
faldigt sätt. I lägre kunskapsgrader, ge
nom ett punschglas, i högre, genom ett 
uttömdt och i de högsta, genom ett 
sönderslaget h. e. utan täc,celse.

3. Hvad är dygd? Ett ord, som 
skrifves med fyra bokstäfver och hvars 
begynnelsebokstaf är D.

4- Hvilka äro de dygdigaste i vår 
Orden? De som hafva de högsta graderna.

5- Huru måtiga grader behöfver man 
för att vara en ärlig man? 6 grader.

6. Och för att vara en vis? 10 grader.
7. Ar denna dygd dyr? Per medium 

koålar den 200 K:dr Banco.
8- Bör en medlem för de omkostnader 

skull, hvarmed Orden belägger honom, 
låta afskräcka sig ilrån allt vidare fort
gående Ull högre kunskapsgrader? Nej! 
tvertom bör ingen ting högre uppmun
tra honom härtill , än just detta. Den 
rik- och guldhaltigaste dygd är'rden bä
sta. Hvar je, medlem bör tillika besinna, 
att Ordens dygder för mycket lindrigare 
pris gifvas, än hvad den yttre och pro
fana verlden förmår åstadkomma, och 
kan för ett exempel gälla 5:te graden, 
hvars tendence är välgörande, och b vil— 
ken dygds utölning i allmänna Jifvet ar 
vida mer kostsam än i sjelfva Orden, 
der upptagningen inalles endast bestiger 
sig till 20 R:dr 16 sk.' Banko, samt en 
douceur af 2 plåtstycken åt sjelfva Ivckt- 
gubben.

En Lycktändares tal vid Lyckt- 
Ordens invigning, på samte- 
lige Lycktornas begäran till 
trycket befordradt.
Bröder af alla grader, högt uppsat

te, uppsatte, satte, vidtskinande, skinan
de, halfskinande, oskinande Lycktor, nvin 
broderliga hälsning af hjertat!

Klädd i min Ordens-drägt, min skinn- 
karpus, bälte och oljokruka i hand står 
jag här framför eder: högtidlig är den
na stund för oss alla. Hvilket ljus, hvil- 
keri glans sprida vi ej omkring oss! Jag 
ser i denna samling himmelen Hyttad ned 
på jorden. Alskelige, skinande .bröder! 
i edert ljus få nu menniskorna vandra, 
och fröjda sig åt eder, som upptändt 
dess herrliga stråle. Himlaburna kruka! 
hvilken visdomsoljä döljer du ej i din 
fatabur! höge och låge, rike och fattige 
vägledas af ditt milderika ljus. Skåden, 
mine bröder, skåden denna kruka! så (liten, 
ack så liten! —• och likväl ligger i dess sköte 
en hel verld af upplysning förborgad. Ack! 
dig vill jag omfamna och kyssa, du alla 
krukors kruka, och dina Öron, långa, gu
domliga öron, hvilka min hand är för
unnad att omfatta, huru stora och dyr
bara! ja! ingen dödlig kan uttala allt 
det höga och underbara, som i dig, du 
sköna kruka, förvaras. Det är från dig, 
Som vi hämta allt vårt ljus, hvilket vi 
sedan, så nmnniskoälskantle, utbreda. 
Bröder! låtom denna kruka blifva vårt 
allt, vår trosartikel, vår skyddspatro- 
nessa, vår Lapis Philo&aphorum. XIang! 
hör hvilket ljud. Ack! mina ögon vatt
nas af glädjetårar vid denna krukton. 
Gudomliga kruka! hvem skulle ej för dig 
vilja offra lif och blod? fet oeh däjelig 
äst du: so mina bröder, nu upplyfter jag 
henne: klang! hör hur hon klingar! se 
huru väl hon är formad, hvilken axr af 
visdom breder sig öfver dess harmoni
ska hela! hur frodig och skinande! bu
gen er i stoftet för hennes skmhet. Ackf 
du kruka, du hjertans teruka, min make, 
mitt allt, nved dig vill jag lägga mig att 
sofya, med dig vrll jag uppstå, hyarje



stund endast tänka p5 dig, ja dig, du 
kyska och rena, skall min lapp allena 
beröra, du sol på jorden, du alla stjer- 
nors stjerna, alla krukors kruka, det är 
dig jag vill beprisa pä denna stund.

Det var ur din hjerna, som den 
stora tanken fdrst upprann att gbra him
melens ljus umbärligt, att skapa jorden 
till ett stjernors hern. Du sade ditt var
de: Dagens Konung nedsönk i hafvet, 
nattens måne stack, radd fram bakom 
bergen, men gömde sig i moln vid din 
åsyn; du satle ditt varde: ljuset uppflam
made ur ditt innersta och tände alla des
sa lyckthulvuden, som här och kring he
la verlden äro församlade. Skära morgon 
i natten! herrliga skimmer i mörkret, 
farväl du oljokruka på lästet, du sol, du 
sitter för långt oppe för att kunna räc- 
kas af våra armar, ingen Prometheisk händ 
förmår doppa ur dig, välan! vi halla oss 
till dig, du kruka. Klang! skåden hen
ne, mine bröder! nu upplyften jag henne, 
se hvilken lysande sol! ack! du hjertans 
söta, aimabla, förtjusande, gudomliga, 
admirabla, touchanta, galanta, charmanta, 
högt uppsatta, lysande, skinande, målan
de, prålande, klingande krmta! hvem 
kan fyllest prisa dig? ja! dig vill jag 
kyssa i alla evigheters evighet.

Du blef född till verlden och med 
dig allt det hugstora och gigantiska, 
som arhundraden frambragt. Se i dag

hvflka trogne du samlat omkring dig. 
Bröder! lårom oss svärja vid denna heli
ga kruka, art befordra våra oupplyste brö
ders upplysning. Se i dag inviges. vår 
orden till detta stora mål : verldsupp- 
lysningen. Så låtorn oss lysa allt hyad vi 
formå, från hus till hus, från gränd till 
gränd, frän trappa till trappa, från palats 
till hydda, från drängarnes kammrar till 
hastarnes krubbor. Kundeligen vili jag 
dela af,den kostbara oljan. Broder! tit
ten på mitt lilllinger! skåden denna drop
pe! denna lilla droppe kan vägleda den 
blindaste menniska genom verlden. Gu
domliga droppe, du stjerna på mitt lin
ger, du är ädlare än guld och kosteligt 
purpur, skönare an alla morgon- och af- 
tonstjernor. Bröder! förglöm men ej att 
hålla vår kruica i ära. Intrycken hennes 
bild i edert innersta. Hon skall vara 
vår brödralösen. — Hvilken skörr klang 
i detta ordet kruka, endast man litet 
läspande framsäger det: chkrrruka, klingar 
det ej förträffligt? ja, låtom oss med en 
helig vördnad uttala detta och med den. 
möraste mund i verlden : chkrrruka у 
chkrrruka — — Men jag talar sä att 
svetten lackar af mig, tior jag — karpu- 
sen sitter snedt på mig, eller hur, mi
ne bröder ? lika godt — jag heter Kar- 
pusensköld — här är karpusen, här är 
krukan, här är jag, här ären alla, talet 
är slutadt — Lefve vår kruka: Hurra.”

(Forts. e. a. g.)

Prenumeration på 24 Numror af detta Blad, som utkommer hvarje Måndag och 
Torsdag, emottages med i R-dr B:co, uti Herrar Utters ik Comp- , JJeléens & 
Comp-, Östergrens och Bruzelii Boklådor.

N:o 4 utgifves nästa Torsdag.

Stockholm, tryckt hos Johan Imnelius.




