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Torsdagen den 17 Augusti 1820.

(IusSnð-!
jßröllopsvisa.

Efter en gammal Folk-Melodie.nJL^er kommer Brudenf 
So unpå skruden 
Och den glindrande 
Perlesatta kronan.

■ Kärlek tycks glimma 
1 hvarje 'strimma.
Glädjen leende 
Leka i hvart veck.

Nu hon niger, ljusen (lägra, darra.
Korrs hvad folk! 1' farstun tvång och harm. 
Kjolen hviftar. Gröna skona kjaarra,
Ock brudgummen står sa nyt’ och varm.

Bjud rkring lager.
Jag har re'u taget.
Glaset pösande 4,
Stär vid kanapéen.
Drick det i botten.
Ljufvaste lotten 
För de älskande 
Städse 'tömmas bör.

I

Spelman ren’ friin spiken hurtigt tager ,
Sin viol med en högtidlig mine.
Str ken af och an mdt hartzet <lrager, ■
Sp-uida cjvintea gnäller len och lic. j

__________L* ' : i



Bruden sig vrider, 
Niger och skrider 
Emot tröskeien 
Slakta uppa klacken. 
Korss hvilk.en trängsel! 
Riktigt ett fängsel,
Alla vilja nu.
Se uppa vår brud.

Hon är också vacker som en stjerna. 
For sig artigt i ett nätt manér. 
Hennes blick, så liflig, mången hjerna 
Kan förbrylla, när man på den ser.

Bort med din pipa,
Kan du begripa 
Att nu stundar det 
Dans i h var je yrå.
Nymferne langta 
Vänta och tiängta,
På den drillande 
Spelmans violin.

\
Fenstren opp, att skog och berg och tallar 
Höra må vår dans och klang och sång. 
Hej! violens ljud kring salen skallar. 
Flickor alla, opp till fröjd och språng.

Svärfadern lunkar,
Nacken den runkar,
Benen darrande 
Skrefva mot hvarann.
Nu han sig vänder,
Ger sina händer

Lilla raka Irun.
Lik en fjärill i det fagra gröna,
Som sig roar mellan rosors ring, 
Gossen der hop med de unga sköna 
Dansar raskt på tiljorna omkring.

Granne der borta 
Bl if ej till korta, 
Glaset vinkande 
Väntar uppå dig. 
Ned i din strupa 
Lat det få stupa.



Kom se'n ilande 
Till var dans igen.

Rätt nu flickor, Venus sjelf till eder, 
Om ni dansa friskt och raskt, gutår!’ 
Kommer i sin gula schäs hit neder. 
Och hvar en af er en fastman får,

Hvem är som sitter 
Mulen och bitter 
Der vid skäpsdorren,
Har i handen käppen,
Granriset phckar,
Sig nederbäckar,
Han med knallriga 
Lockperuken der?

Opp kamrat! var lustig, glad och nyter.
Sitt ej der och grubbla på ditt lif.
Om din blod i ådran grumlad flyter 1
Genom dans den åter lattnad gif.

Kläckan slår fyra 
Glada och yra,
Ingen Morpheus 
Skall i säng oss lacka. 
Brudgummen skrattar,
Bruden han fattar.
Nu vi sjungande 
Dansa kronan borr.

Bruden för sitt öga bindeln sträcker, 
Hvem blir gift god vänner nästa ar? 
Bravo hon sin hand nu åt mig räcker, 
Nästa jul jag också brudgum står.

Klåckan slår fyra 
Glada och yra,
Ingen Morpheus 
Skall i säng oss lacka. 
Brudgummen skrattar,
Bruden han fattar.
Nu vi sjungande 
Dansa kronan bort.

M-g.



Xantippes Försvar.

Sed'-n urminnes tider hafva philpsopher- 
ne utöfyat den rättigheten Mt efter be
ijag utdela gadt' nämn oeli rykte, för att 
ffniáia sióa medmenniskor hvita glier svar
ta, allt efter som deras philosophic for*- 
drade, stundom äfven af egensinnighet. 
Sä torde älven Sokrates’ stackars äkta halft 
balva kommit till det elaka rykte, som 
ännu i denna stund vidlåder henne. Hon 
har väl redan for 27jOO är tillbaka lenr- 
nat derma snöda’ vcrlden; men det är al
drig för sent att upprätta den oskyldigt 
lidandes ära. Xantippe- omtalas ofverarlit 
som ett utskott bland elaka qvinnor; hen
nes namn har bidvit ett ordspråk — Är 
sådant rätt, näc-följande facta tala för hen
ne? — Hon var af en hederlig familj 
i Athen, men fattig. Socrates gifte sig 
med henne utan hemgift. Vi vilja mud 
stillatigande förbigå philosophens kalmnek- 
jiäsa och små grå ögon, 'ehuru Plato öf- 
verhufvud ej tecknar någon injagande bild 
af bins ligur. Men det gifves i щепш- 
skornas uppförande charäk turistiska drag, 
livilka likasom formera . deras moraliska 
Physiognomie. Socrates strök frän morgon 
til) allon gatorna omkring, anholl de för- 
bigåeryfé, och loiföijde handtverkatne än
da in i deras salubodar, för att bovisa dem, 
att — de ingenting visste; och om någon 
understöd sig att tvföa tlerpá, så kallade 
han honom ptt durnhufvud,. fäktade och 
dernomstrerade på ett komiskt sätt med 
fingrarna, och i jtigtiga fall ref han håret 
af sig. — Hans lärjungar beundrade lro- 
npmj af de öfriga bl^f han föraktad och 
begabbäd, och stundom litet sparkad. Så
dana ohyfsade menniskoj; liknade han då 
helt fogligt vid åsnor. — Det är mycket 
naturligt, att dessa philosophises tidsför- 
drif ej kunde synnerligen' roa den goda 
Xantippe, och cn hustru, som har en så-
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dan man’, bör clef väl vara tfllåtet att di 
och då visa elakt lynne. Bief hon fortrp- 
tad, så såg Sokrates på henne med ii rakt, 
ja, han rotade iumne авиа mer rned sina 
speglosor. X/m tippe älskade just icke
prakt; men hon förstod att leiva, och hon 
fordrade,, alt man borde? antingen platt ic
ke bjuda några gäster eller undfägna dem 
ordentligt. Ingenting i vcrlden var billi
gare. Men nu bjöd Sokrates en dag flera 
ansedda Athena/e til! måltids, ocli hadej 
knappt mat i jiuset för en tredjedel af 
sällskapet, som tillika måste hålla till go
da de sämsta anrättningar. Men detta går 
ju ej an, sade Xantippe. ”Det måste gä 
an,” svarade? plúlosohhen helt korrt: ”oin 
Vi-ra gäster äro n.åt>lige Hare, så hafva de 
iu>g; äro de omåriljgc, s;. anser jag dem 
oj för mina gäster.” -7- Visserligen hade 
Xantippe elt litet naturfcl: hennes uttal 
var så, som inan hade sågat stenarj och 
derföre liknade-^iojiiates henne vid en gås, 
och sade, att inan fördrog gassen, eine lan 
de väiplp agg och utkläckte ungar; ”och 
jag Erdrager dig,” tiilade han, ”efter du 
ger mig barn.” — Mycket smickrande 
kunde del ej vara för den goda gumman 
att jemP ras med en gås och betraktas som 
ett husdjur, som blolr var till för att fc.r- 
ока familjen, — En alag tillät hon sig en 
liten friljet. När henrms högvise herr man 
midt p:i gata n^r a ink ryste sina sentencer 
bland elt srllskap philosopher, smög hon 
sig sagta till honom och stid ifrin honors 
kappan. Hvilket förskräckligt biott! —1 
Aji rarnc forrjrade med högt anskri, att 
han skulle straiTa henne med handen, så
ledes förmodligen gi va lienne en örld* 
Det gjorde nu vn! philosophen icke så of
fentligen, men hemma i sitt hus skall c11 
s ulan äktenskaps-scen stundom hafva föfe' 
fallit. — Tillstån, mina damer, att dea I 
store Sokrates ej alltid.var en sor man. —

nästa Måndag.
STocUic m tryckt hos Joiiajs’ Imnelius, ,1820.




