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FREDRIK CYGMUS

JOHAN WILHELM SNELLMAN.

I starke andar, I, som vågat
Förtröstan skänka vår nation,
I väldige, som stridt och lågat
Och än på Suomis framtid tron:
Härolder af den höga lagen,
Till Er vår Hick med andakt höjs,
Apostlar för den nya dagen,
För Er med vördnad hjessan böjs.



IV

Det finska folkets ättegrafuar
An ej belysts af forskarns blick,
Dess barn en cmnan bildnings slafvar,
En gåta för sig sjelf det gick;
Med dystra fjät det hade famlat
Kring drifvan utan mål i nord
Sen gamle Wäinös tempel ramlat
Och tystnat sångarkungens ord.

Den nya tidens veka slägte
På fridens blomsterbäddar låg,
På dessa det sig makligt sträckte
Med domnad arm och slappad håg.
En saga blott den gamla striden
Emellan ljus och mörker var:
Den ättling af Kalevaliden
Glömt höja fädernes standar.

Er röst då klang. Upp ur sin dvala
Den verldsbekanta flegman spratt,
Gestalter väcktes ideala

Ifrån den seklerlånga natt.
På fantasins och tankens vingar
Ert ord flög ut med mäktigt dån —

Och åter byttes trohetsringar
Emellan Suomi och dess son!



Vår nya morgon herrligt grgdde,
Vårt lejon reste sig till språng,
Man lätt den svåra gåtan tydde
Med runor under jubelsång.
Den tunga bojan brast och Finnen
Tog upp sin gcmda melodi,
Han stötte bort de dunkla minnen,
Som fjettrat och blef stark och fri.

De stora, glödande idéer,
Dem I i våra hjertan sått,
De rymmas väl ej i pygméer,
Som blott i arf sin ringhet fått ;

För flamman de sig fruktlöst värja,
Befarande sin ändalykt,
Och fåfängt söka de besvärja
Den finska andens örnaflygt.

0 ja! Er maning snart bereder
Oss säte under segerns palm,
IJvars krona sig alltmera breder
Till svalka under stridens qvalm.
Snart andra ljud vår kraft förkunna
Ack! då behöfs (j mer en tolk
Att tälja om de lagrar vunna
Få andens fält af Suomis folk!



VI

rTag dessa strålar helga vägar
Åt Eder; deras matta sken

Ej någon gloria är, som lågar,
Ej himlarodnad skön och ren.

Ert ljus de endast velat härma,
Till Edra solar ej de nått —

Men ha de fägring, kraft, och värma
Af Er, af Er de allt ha fått.



Minns du, o Svea, den tid då ännu vi förenade
gingo,

Delande mödornas lön, skiftande bragdernas pris!?
Hemma vi skötte gemensamt vårt värf ocli nöd¬

gade tundran
Bära oss frukter, åt oss, skaparens missbvtta barn.
Så vid hvarandras sida vi rödjade väg för kul¬

turen,

Gåfvo vi trefnad och lif åt våra torftiga tjäll.
Carlavagnen belyste vår stig och Otava äfven.
Samma stjerna med två älskliga, nordiska namn.
Och när vi drogo till örlig bort att värna vår

frihet,

Hand i hand bar det då ut på den blodiga
stråt;

Carlarnes fana svajade högt och äfven Gustavers,
Förde till segrarnes stad Sveas och Suomis son.

l
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Så kom en annan tid och de allvisa rådslag
derofvan

Ryckte, o Svea, dig bort, bort från min blödande
barm;

Ödets omutliga dom blef beseglad och hjerta vid
hjerta

Låg nu ej mera som förr tvillingaparet i Nord.

Nu jag allena fått vandra min ban och blott
på min egen

Arm bar min skuldra fått ro, stöd att sig livila
uppå.

Evigt skiljda vi hvardera gått våra öden till mötes,
Minnenas verld, den vardt vår, hoppets blef min

och blef din.
Båda vi ha ju vårt mål och vi klaga ej öfver

Försynen,
Som, då hon skiljde oss åt, dock till det bästa

har styrt.
Du ju min äldre syster blott var, som ledde de

första

Vacklande fjäten och först skänkte mig bildning
och hägn.

Hvar i nationernas led vi ha plats och veckla
vårt eget

Svenska och finska standar hurtigt för vindarne ut.
Båda i ädel täflan vi fram på arenan må skrida,
Häfdernas genius ser blidt på de täflande ner.

Norden förblir dock gemensam och kär, den he*
liga Pohja
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Är ju vårt forntida band, är ju vårt framtida
land.

Bottnens bölja skall än evinnerligt helsningar
bringa,

Bringa oss budskap ifrån Sveas och Suomis son.



1868.

0 hvad jag väntat, hvad på dig jag väntat,
Du solens barn, du löftets vigde son!
Hur ofta har jag ej förstulet gläntat
Bak tidens dunkla förlåt för att från
Din sköna bild se slöjan falla
Och sen med dig i segerlopp
Få glömma mina sorger alla!
Nu är du här mitt lif, min själ, mitt enda hopp!

Nu är du här och solens gyllne fålar
Ha sträckt som förr till mig sin englafärd,
Hvarhelst du färdas, öfverallt ock målar
Du taflan upp af en föryngrad verld.
När träden knoppas, sången ljuder
Från dem, qvartetten utan tal,
I kapp med bäckens sorl — du bjuder
Till festdans lifvet upp uti naturens sal.

Hvad du var herrlig förr när ljuset glödde
Uppå din kind och när zefirens fläkt
Kring locken susade! Du pannan stödde
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Mot elfvans barm i lek med blomstrens slägt!
Ack! evigt skön som eternellen
Du löste mig från vinterns band
Då thronande på himlapellen
Du bort dess grafskrift strök med sådan mästar¬

hand.

Så gick du fordom segerrika banan
Och mörkret flydde, hunger, köld och död.
Så höjde i triumf du glädjefanan
Och skänkte lif med värma, ljus och — bröd!
Hvi har du icke nu då sprungit
Hit som ett evangelium,
Men blott i dödens klockor rungit?
Hvi är min kind så blek, hvarför är blicken skum?

Nog är du trollsk ännu och mäktigt tjusar
Du qvalda bröst med grannt och fagert prål,
Som himlens Ganymed du än berusar
De dufna sinnen ur din nektarbål.
Men tron är borta, tron på våren,
Som förr var jublets morgonväkt —
Nu är du blott en ros på båren,
En guldbroderad fåll på tiggarns usla drägt!

Du skuldfri är, ty årets andra tider
Ha vilse gått, förfelat sin mission,
Och elementens fruktansvärda strider
Dem kastat fjerran från sin ärfda thron.
Ej under! — hesa dissonanser
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Enhvar kring universum gjöt —

Att metern i naturens stanzer,
Dess gamla harmoni du äfven nödgad bröt.

O hvad jag bittert lidit, hvad jag lider
Der du mig ser i svepningsskruden stå!
Ack! huru långsamt dock från skuldran glider
Den hvita drägt med purpurfläckar på!
Jag vill ha grönt! Till dig jag vänder
Min varma bön om hoppets färg:
O strö den ut med fulla händer,
Och låt den prunka skönt kring dalar och kring

berg!

Låt späda fröet upp i ljuset spira,
Gif riklig näring ur naturens bröst,
Låt skördemannen än en högtid fira,
Gif såren balsam, gif de arma tröst!
Sprid vestanhviskningen, den ljufva
Till hösten och till sommaren,
Till systrarna! — och Edens dufva
Skall åter bygga bo, skall få sitt hem igen!



7

it

Ett ord till Er, I ädle fjerran bröder
Med liem i vester, öster och i söder:
En hjertlig tack för lindring i vårt ve!
Ur hvarje bröst ett djupt akkord den klingar
Och hän till Er vår varma hyllning bringar;
Det enda vi som gengärd kunna ge.
Försmån ej, vänner, vår välsignelse!

När råa makter blindt sitt spel bedrefvo
Och lifvets första grundlag sönderrefvo,
När brödet här i mången hydda tröt,
Förtviflad fadren var och barnen qvidde
Och bistra blickar blott befriarn bidde —

Hvaren af Er oss då i famnen slöt
Och egen kaka med den arma bröt.

I togen tröstrikt del i våra öden,
Gemensamt stridde vi mot bleka döden
Och segergladt er milda fridsröst ljöd,
Det var uppfyllelsen utaf de orden,
Som först så skönt förkunnades på jorden:
Stån bi hvarandra uti lust och nöd,
Ty menniskan är menniskan ett stöd!
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Det var en frukt af Jesu helga lära,
Ej sprungen fram ur törsten efter ära
Och blodig lager uti vildsint strid!
En sådan handling kan ej bortraderas,
Af häfden den i marmor skall graveras
Och höja upp sin väldiga egid
Mot hatets makt — till målen: fred och frid!

Inbördes hjelp ack! alla vi behöfva,
Barmhertigheten är så ljuf att öfva
Och ändlöst kapital är enkans skärf.
Så blott på skumma, nattomhöljda leden
Vi kunna skapa oss det drömda Eden.
Att derför spänna starkt hvar andens nerf
Är ju vårt högsta, största hjeltevärf!

Så tänkten I, då edra blickar sträcktes
Till nordanland och då er glädje släcktes
Af sorgebudskap ifrån Suomis slägt,
En slägt — I vissten det — som modigt kämpat
Och som likt Mucius hvar klagan dämpat
I det den banor för kulturen bräckt
Och lifvets frön ur isig bädd uppväckt.

I ha’n ej skådat, furstar på planeten,
I sälla skötebarn af menskligheten,
I ham ej skådat våra bragders glans!
I veten ej, I gunstlingar hos solen,
Om midnattsstormen, striderna vid polen,
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Der lifvets cirkel är en törnekrans,
Som viras hop vid trolls och gastars dans!

De mörka andar, som på ofärd rufva
I kännen ej, dem blef vår lott att kufva.
Försåtligt smyga de kring dal och berg.
I gyllne ax ren säden nästan mogen
På fältet står, ur dystra furuskogen
Osynligt kryper fram en ormlik dvärg,
Han andas — och hvar kind blir utan färg!

Nog fiender vi haft; om ovän möttes
I krig, han flydde eller nederstöttes
Och sällan der vår seger oviss var.
Men dock så är vår skönsta lager skuren
I tusenåra fejder med naturen,
En hård och grym och skoningslös barbar,
Som härjar allt och lemnar intet qvar.

Var lugnt, Europa, Suomis söner vaka!
Hur nordan än må dina portar skaka
Här står en förpost, en som aldrig flyr.
Vi första offret bli, ifrån din karta
Vi plånas först om så sker att den svarta
Materien segrar, anden blir martyr — —
Om Han det vill, som ofvan molnen styr!

Får ljuset dock sitt tempel färdigt bygga,
Naturens Moloch skall tillbaka rygga,
Och säkert då från Suomi, glad och huld
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Sig innerligt ännu en helsning svingar
Till Er på tacksamhetens dufvovingar.
0! fast hon aldrig planar af sin skuld,
Hon ger dock allt — sitt hjertas rena guld



18^67.

Det Skönas geniers väna tropp
Kring Suomis vida bygder lopp,
Ett rof för natt och död.
Så irrade de utan liem,

Ty intet lijerta slog för dem
Och klagoropet ljöd: ack livein
Skall ge oss arma stöd!

Stängdt var skulpturens galleri,
Ej hördes mejselns slag deri
På marmorn klinga fram,
Än Kullervo i linda låg,
Ty intet konstnärsöga såg,
Ej tändes någon Phidias-liåg
För Kalevalas stam.

Oss skaparn skänkte strand och sjö
Och skog och berg och lund och ö
Så herrliga som få;
Men ingen hade återgett
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De drag naturen tecknat, ett
Blott saknades: en finsk staflett

Och penseln deruppå.

Och uti ljudets harmoni
Vår enda, bästa melodi
Var våra fåglars drill.
Blott trastens jubel vid sin härd
Och lärkans på sin etherfärd
Oss tjuste — i musikens verld
Var ingen vittnesgill.

En solblick ingen henne skänkt,
Vår konst; i dvala låg hon sänkt,
Men väcktes dock en dag.
En enda vårlig vestanfläkt
Med ljuf och liffull andedrägt —•

Och snart en nytänd morgon bräckt
Af leende behag.

Då i ditt hägn du ville ta
De vilsna sånggudinnorna
Och nya banor bröt,
Cygnseus! med en själ så varm
Du bjöd dem då en mäktig arm
Och till din starka mannabarm
Det hulda slägtet slöt.

Och med en aldrig slocknad glöd
Du konsten hoppfullt kämpa bjöd,



De höge gudars lån.
Hur väldigt nyttans härold röt,
Hur ödet pil på pil än skjöt,
Orubbligt framåt dock den bröt,
Starkt stod dess Pantheon.

Och du gaf kraft och du gaf mod
Att resa upp dess segerstod
Uti vårt gömda land.
Åt hvarje anlag knöts en krans
Af dig och mången konstnär vanns,
Hvar han än doldes, blott han fanns
Och själen stod i brand.

Och detta höga hjeltearf
Från ärorika tidehvarf,
Som Clio hade glömt:
Med sångens och med ordets makt
Du det för våra blickar lagt
Och brutit utur tidens schakt

Mångt minne redan gömdt.

Nu åt vår fria jubelkör
För andens makt, som aldrig dör
Dig utaf hjertat gläd.
Dig ljusets söner som en far
Nu helsa, du som fanan bar
Och ädel minneskrans dig skar
Från konstens lagerträd.
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Lef än för denna fosterjord
Som du med handling och med ord
Fört fram! Din byggnad stärk
Och skåda huru år från år

Allt längre det mot målet går
Tills uppå klippfast grund det står
I Suomis bygd, ditt verk!



Den 10 Maj 1869.

Ån voro inga scenens lagrar skurna,
Thalias tempelgård i Suomilanden
En vildmark var blott utan skaparhanden,
Som kunde ansa om den himlaburna;

Den väntade på en af dessa svurna,
At idealet, uppå konstnärsanden,
Som skulle lösa upp de hårda banden,
Dra primalotten ur dess täckta urna.

Och då kom du Charlotte, kom såsom Lea,
Med hoppets eld en fridens ljufva engel
Att dramats första finska blomma bryta:

Du blir oss stolta dotter utaf Svea,
Du är oss ren den starka moderstängel,
Kring hvilken mimens framtidskrans vi knyta.
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i 1872.

Ridån är fallen — ut du spelat
Nu lifvets drama på vår jord,
Den roll dig skaparen fördelat
Du utfört till det sista ord.
Nu kan du fritt din själsblick rikta
Från tidens tragedi och se
Hur sälla andar saligt dikta
På evighetens epopé.

Här tolkade du lifvets skiften

Och gaf åt menskoöden form;
Du lärde huru intill griften
Hvar dödlig blott har strid och storm.
Der i din trygga himlaboning
Du ler åt ditt och våra qval;
Du fått qvittens på din försoning
Och dina drömda ideal.

Du svunnit hän — din samtid ristar
Ditt namn på konstens minnesplån
Med sorg: hon känner att hon mistar
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Den finska scenens förste son,

Den man, som visste först oss värma
Med all den trollkraft konsten har,
Med illusionens fjerrglas närma
Oss till de flydda hjeltedar.

Fast tiljans barn ej kunna gifva
Sin bild åt häfderna en dag,
Din genius dock har kunnat lifva
Till oförgänglighet dess drag.
I deras själ, som lyckats skåda
De stolta mästerverk du gjort
De skola evigt lefva båda,
Den store Gustaf, Daniel Hjorth.

Dem kan du ge åt efterverlden,
Ett stort och ädelt konstnärsart;
Du hand i hand med dubbelgärden
Skall gå till nya tidehvarf.
När än de höge andar finna
En värdig tolk i Suomi, då
Man skall sig städse dig påminna,
Då skall man minnas Frithiof Raa!



Slentriaims:

Nå ändtligen! Min mödas lön att skörda
Jag hunnit nära. Till Parnassens topp
Jag vacklar med min svåra lärdomsbörda,
En centnertyngd uti min arma „knopp“.
Fast det är skäl att kapitalen vörda,
Intresse deraf har ej alls vår kropp;
Ty det är själen ju, som blir magister,
Men corpus mister allt sitt sköna ister.

Uff! hvad jag svettats under det jag klifvit,
Vid hvarje afsats väntande en „hud“
Med skråmor full. Hu! hvad jag mager hlifvit
Allt under brottningen med solens gud!
Hur ängsligt har jag ej med domkraft drifvit
Uti min hjerna in hans stränga bud:
De äro sju, som Faraos nöt precise
Och verldens underverk och Greklands vise!

Det är fullbordadt! Ifrån första klassen,
Katkesen, tabulan och ahc
Och de der små lektionerna på tassen.
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Samt all min kunskaps odiösa ve,

Jag, anländ lagersmyckad till Parnassen,
Ser de profana göra défilé
Och, rullande för lärdomens heroer
I stoftet, stämma ljudliga evoer!

Så är jag räknad då bland de magistrar,
Det är ju knappt hvar tusende person!
Hvad jag än yttrar snille från mig gnistrar,
Hvart jag än går jag anger skick och ton.
Fast lapp på lapp härefter nog jag klistrar
Till mitt diplom, hel! dig dock promotion!
Som primus bland meriter på min lista
Jag mitt magisterskap dock vill inrista.

Farväl Academias höga salar!
Jag kastar lärdomsbyket jag i vrån,
Mig vetandets problem ej mer hugsvalar,
Jag är ej alls om press och svärta mån.
Tillräckligt pythisk stämman i mig talar,
Ty jag är ju Apollos krönte son,
Jag har patent på kännedom om tingen,
En laggild medlem i den vittra ringen.

„Filosofie“ heter jag, livad mera?
Den är ju praktisk min filosofi.
Min lösen är det ordet: avancera,

Med hjelp af bockningarnes geometri.
Man skall mig titulera, dekorera
Såsom en man med nit och insigt i!
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Den första bréche är skjuten i carriéren,
Den första bommen fallen från barriéren.

Ett återstår att lära än: rutinen,
Det gröna bordets, min metafysik.
En välsmord kugg i stora statsmaskinen
Går framåt, tyst som sferernas musik.
0! kunde jag blott sätta högtidsminen
Uppå mig, livad jag blefve magnifik!
Ali! det går nog, jag tror; tack vare graden
Jag sadelfast kan börja kavalkaden.

Apollonius:

Flyg till mitt bröst, du stolta mästarbreve!
Så liar jag dig då, sköna Daphne, fatt!
Utur mitt hjerta ett oändligt lefve
Sig höjer upp för dig, min dyra skatt.
0! kunde jag, jag till din ära skrefve
En dithyrambisk segersång, för att
För allan verld förkunna Pindens fröjder:
En jubelhymn ifrån dess ljusa höjder.

Hvad är du mig? Du är entrébiljetten
Till kunskapsträdets stora paradis.
Du är den första lagrade buketten,
Som Muserna mig skänkt för min kurtis.
Du färgerna ju är blott på paletten,
Debyten endast för en kantatris,
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Det första hoppet upp på Jakobsstegen
Oeli Ariadnetråden uppå vägen!

O! låt mig nalkas, låt mig ljusets fader
För dina helga fötter falla ner!
O! jag vill se de strålande fasader,
Ditt höga tempels svajande baner!
Mitt lif skall bli den skönsta bland ballader,
Som här ha diktats uppå jordens sfer:
För henne vill jag kämpa, för det Sanna,
Och jag skall ej, förr’n mina pulsar, stanna!

Må mig det ske som fordom för Tobias
Att fjällen falla alla från min syn!
Må jag få kraft att göra med Elias
Min himlafärd rätt ofta ofvan skyn!
O! jag vill skåda sanningens Messias
I lågor flammande vid österns bryn;
Jag vill ha ljus från Eden ut i verlden,
Cheruberna till trots, som stå mod svärden!

Dig vill jag tjena mäktiga Minerva,
Din riddare jag blir med din egid.
Och jag skall söka att rekryter värfva
Med samma eld, se’n jag är invalid;
Kanske jag lyckas spränga så en skärfva
Af diamant som lönen för min strid?
Om så dig täckes, skall på sarkofagen
Den lysa klart om natten som om dagon.



1871.

Kring Finland nyss på dufvovingar
Ett stolt och mäktigt budskap flög.
I hvart medborgarlijerta klingar
Den tonen underbarligt hög:

„Hvar tanke, som J magen hysa
Om finska folkets sanna väl,
Må den som helig flamma lysa
Ur djupet af er varma själ;

„Hvart ord J hugfullt viljen bryta
Ur schakt af fosterländska bröst,
Må kring er Lag till krans sig knyta
Som eko af nationens röst!“

„Stån upp, er ställen i falangen
Af vettets valda legion!
Det är oss kärt att höra klangen
Af fria ord ikring vår thron“.

Så lifvande, det budskap lydde
Från herrskarn på Livadia.



Ack! redan tredje resan flydde
Detsamma ifrån läpparna.

Och åter samlas Finlands söner

Som förr kring lagens altarrund.
Igen de höja sina böner
Uti sin frihets offerlund.

De stå i skygd utaf egiden
Af rätten och af sanningen
Och kämpa raskt den ädla striden
Liksom det höfves finske män.

Förtalet, afunden, intrigen
Må bäddas djupt i vinterns snö;
Oss göres icke sannerligen
Behof af dem — nej! må de dö!

Ack! utan väld må enigheten
Sin hulda fackla svinga gladt!
Ty — landsmän J det alla veien
Hon är vår enda största skatt.



Tiden nyss var född och skaparorden
„Yarde ljus“ kring universum ljöd;
Ekot deraf hann också till jorden,
Hvarest allt var kaos än och död,
Öde tomhet och vulkanisk glöd.

Horizonten, molnen och azuren

Stego herrligt fram i skapelsen,
Utaf formlös massa vardt naturen — —

Lifvets pulsar slogo dock ej än,
Själ fanns ej uti materien.

Men i höga rymder märktes svärma
Nyckfullt af och an ett litet frö;
Det vid huldrik harm sig sökte värma
Eör att ej af köld deruppe dö,
Och föll ned på Teneriffas ö.

* Detta historiska träd, ett minne från för¬
gångna skapelseperioder och den organiska verl-
dens måhända äldsta qvarlefva, upprycktes af en
storm, som rasade öfver Atlanten i nov. 1867.
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Der du grodde, bredde ut din krona,
Bredde famnen grön mot himlens blå.
Ensam solen sågs på fästet throna,
Ensam äfven du på jorden stå —

Tills de kommo andra till också!

Lifvets förstling såg du hur planeten
Klädde på sin första blomsterdrägt,
Såg den skiftande oändligheten
Utaf vext och djur till lifvet väckt
Och till slut vår gudaborna slägt.

Der med Piken, han din äldre broder,
Eldkolonnen svept i snötalar,
Stolt i stoden tvenne jättestoder,
Ett sublimt och mäktigt tvillingspar,
Eder moder ock Atlantis var!

Menskobarn dig egnade sin dyrkan,
Väldige, dn de Guanchers gud.
Rundt kring dig var templet, enda kyrkan,
Hvarest hördes deras hymners ljud,
Löfvens prassel liksom Sinaibud!

Så det fordom var — men illusionen
Af din gudom, gamle, ack försvann!
Humboldt kom med civilisationen,
Han dig mätte och ett träd blott fann
Vetenskapen, sägs det, härpå vann.



26

Men Guanchen dog, af sorg betungad,
Skakad i sitt hjertas fasta tro.
Äfven du ifrån din plats blef slungad,
Ville mer ej bär på Tellus bo,
Och i Intets natt dig söka ro.

Ack! hur mången gång, när kring tropiken
Med ett ilsket raseri orkanen röt,
Stod du ännu ensam qvar bland liken
Och bjöd trots åt hvar förnyad stöt,
Som den vildes krafter endast bröt.

Dom var sagd dock öfver dina öden,
Slut, naturens senior, din tid.
Dig beskärdes likväl hjeltedöden,
Då du stridde nyss din sista strid,
Elef besegrad, föll — och har nu frid.

Sof i lugn i Orotavagrafven,
I din vagga, der du dog, titan!
Spriden icke stoftet öfver hafven,
Elementer på er härjarban,
Glifven nåd, orkan som ocean!

Så du drömma bland Canariens kullar
Får om lif och död i din alkov.
Så dess sångarkor till sömns dig lullar
Ifrån etherns höjd med evigt lof
Uti slummermelodier: sof! o sof!



Vid krigsförklaringen.
„Gud i himlen vare ära,

Frid på jorden!“ — denna lära
Är den ett fantom då blott?

Förrän menskorna förlikas

Nog får den väl än predikas
Så i koja som i slott.
I förbanna må processer,
Hållen gerna fredskongresser,
Skrifven lyriska adresser
Drömmare — det är ett brott!

Lyssnen huru hanen galar;
Ifrån Galliens sköna dalar
Drar en här- till Rhenens strand,
Hel! den går att modigt blöda,
För att dödas och att döda
För ett älskadt fosterland. —

Men i mörka kabinetter

Folkens väl på spel man sätter,
Ler åt dessa marionetter,
Som man vetat få i brand.
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Upp I tappra Martissöner,
Skymf er ära eljest röner,
Som kring himlaranden far.
Blod I kunnen blott förvärfva,
Men se barnen skola ärfva
En evinnerlig gloire!
Slåss! — men månne det nu blott är

I, som kännen till idrotter
Af det slaget? Hottentotter
Kunna härpå gifva svar.

Skjuten, morden kannibaler,
Härjen, brännen allt vandaler
På er ärorika ban.

Låten edra eldar ljunga,
Nog poeterna besjunga
Er om framgång blott I ha’n,
Men när guldet slut har tagit
Sen hvarandra I ha’n slagit
Och all must ur landet dragit —

Sluten freden då för f— n!

Vivc la réjmblique!
Starkt den röda elden ljungar,

Som nu åter furstar, kungar
Bländar med sitt sken;
Men för folken skall den sprida
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Varmt sitt ljus, för dem som lida
Öppna elysén.

I som uti mörkret bygga,
För den nya flamman skygga,
Sänken ner er blick!
Hören ifrån Seinen skalla
Dessa hoppets ord för alla:
Vive la république!

Tredje gången trikoloren
Svajar, stiger utur båren —

Tviflen icke mer!

Denna gång är väl den sista;
Aldrig mer skall verlden mista
Frihetens baner.

Hel Parisare! du tände
Facklan städs’, du gudasände
Till din uppgift fick
Att med stentorsstämma ropa

Åt det murkna Europa:
Vive la république!

Hvilken klang i dessa orden!
O! med dem det finns på jorden
Bot för alla qval.
Menskligheten på sin lyra
Stämma må i helig yra
Frihetens koral!
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Såsom slägtets „höga visa“
Skall allt folk den sången prisa,
Som kring verlden gick
Och med sina stolta toner

Väckte lif i alla zoner:

Vive la république!

Till Léon Gambctta.

När Galliens sköldmö sina blickar sänkte,
djupt rodnande af blygsel vid Sedan
och ingen hoppets stjerna mera blänkte,
blott bittra tåren uppå kinden hang;
då svepte du dig stolt uti talaren
och ingjöt åter kraft och lif och mod,
och tusendubbladt åter ljöd fanfaren
och herrligt svajade på nytt standaren,
hvarenda fransman blef en kämpe god.

För tjugu sekler samma drama speltes
på samma jord af Vercingetorix,
och hur än hjelterollerna fördeltes
med samma dystra slut — att allt förgicks
då liksom nu. 0 J Csesarer ve Er!
J togen allt af fienden — dock nej!
Den bästa, största, skönsta af troféer,
den ädlaste, den högsta af idéer,
den helga äran, den vardt eder ej!
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Frihetens genius sin glafven slängde
i alla furstars höge primas bröst
och trikoloren fram på tronen svängde,
främst manad dit, Gambetta, af din röst.
Att hon steg fram den franska republiken
och höjde upp sitt flammande banér,
det var dock ej en frukt af retoriken,
nej! blott din kärlek, glöden från tropiken
uti din starka själ förklaring ger.

O att du hade lyckats!! Men Fortuna
med falska tärningskast bedref sitt spel.
Dig tilläts icke rista segerns runa,
den äran blef gref Bismarck blott till del.
Ack Gallia! nu menskliglieten gråter
vid bår’n af Dig, dess störste, bäste tolk.
Germania yfs af nya undersåter,
men Gud är rättvis; aldrig han förlåter
mordattentatet mot sitt franska folk!

Nu har du natt och kring ditt läger slitas
hyänor, vilda, säkra om sitt rof.
Europas karta måste åter ritas
från början ny som tyskens mästerprof.
Med dig ditt land af dödens famntag hotas
och febern sjuder i dess matta blod;
men än engång, när allt tillfyllest botas
och Nemesis har drabbat, skall ej knotas
att resa dig en evig minnesstod.



Vid häfdens domarbord inan då skall sätta
en jury ned att döma din person.
Du inför den till svars skall stå, Gambetta,
för allting hvad du gjort för din nation.
Dock frukta ej! för att din sak plädera
behöfs ej någon vrång advokatyr;
med lagrar Clio skall din graf plantera
och hvarje tadel från ditt namn radera,
Du, som för folket led och blef martyr!

Paris!!

Hon är ej mer, hon endast var,
Hon som så högt sitt änne bar
Och öfverallt tog pris.
Ack! Troja och Jerusalem,
Ej tillhör första platsen dem;
Ahnej! förödelsen sitt hem
Har valt uti Paris.

Paris! Paris ett ord blott är,
Men dock en verld det innebär
Af tjusande magi.
När Koma sjönk i glömskans haf
Sitt arf hon åt Paris då gaf,
Som åter störtats i sin graf
Af ödets tyranni.



Paris! Ett slag af sagans fé
Med trollspöt kunde icke ge
Ett sådant sinnesrus

Som detta enkla, stolta ljud.
Hvar bildad menskas första bud
Var att se henne i sin skrud,
Som nu betäcks af grus.

O huru hårdt att skonad bli
Af fienderna och gå fri
Från dödens famntag der,
Blott for att strax af egen hand
Få röna plundring, mord och brand
Och vältras mot förderfvets rand —

O det förfärligt är!

Hvi gjorde du Lute tias son
Ovärdige, ett helgerån
Och skändade din mor!
Hvi stred du ej blott för idén!?
Ha! hvarje sönderbruten sten
Skall hvila tungt på dina ben
Der du i griften bor.

„Det arfvet var ju icke ditt
„Allenast — nej! men äfven mitt
„Åt alla hon det gett —
Så ropas ifrån pol till pol,
Från norden till eqvatorns sol —
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„Fast stridens röda hane gol,
„Du dertill ej haft rätt!

En suck af sorg och saknad går
Så långt ett ädelt hjerta slår
I mensklighetens harm,
Men oåtskiljelig man hör
Också en framtidsönskan för

Paris, som likväl aldrig dör,
Så innerlig och varm.

En Fenix blott ur askan stig
Och verlden åter ikring dig
Skall börja sin kurtis.
När under folkens jubelskall
Du åter höjts ifrån ditt fall
Nog sköter du som förr ditt kall,
Frihetens sak, Paris!

Memento, (*ermania!
Nyss när oförmodadt segern svek sin gamle

favorit
Och den franska ärans tempel söndertogos bit

for bit,
Herraväldet öfver verlden mer ej var uti Paris
Och en tusenårig lager stundens nycker gafs

till pris.
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Då steg du Germania modigt på den ledig-
blifna thron

För att länka folkens öden och i deras råd ge

ton,
För att som Europas hjerta låta friskt dess pul¬

sar slå —

Eller ock i feberyra blodet i dess ådror gå.

Känn det djupt det höga kallet, som vid nya
tiders bryn

Nu på dina skuldror vältats af historiens försyn.
Må din enhet ock förena folken till ett stort

förbund,
Som i frid sin spira sträcker öfver jordens hela

rund.

Dig begagna vist af segern, låt ej falsk di¬
plomati

Dig förleda emot inenskligheten till förräderi.
Ej blott uti folianter rättens höga läror skrif,
Dess apostel ock i handling, uti all din verkan

blif!

Det ju ingalunda vara kan ditt framtidsideal
Att med list och våld förvärfva en förstorad

areal.

Hvartill gagnar en med svärdet vunnen skön
och rik provins,

Om tillika folkets djupa hat på plundringsbragden
vinns?!
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Låt den afgrundstanken fara, vet att hvarochen
nation

I den stora verldsfamiljen har att fylla sin mission!
Huru stor än, huru liten också vara må dess

makt

Ar i slägtets förpostkedja den likväl en vigtig
vakt.

Lyss på dina nabors önskan när du skipar
rätt och lag,

Lyss Germania! då skall du ej frukta räkenska¬
pens dag.

Utan ansvar gafs ej väldet dig inför en efter-
verld,

O må vår förtröstan fyllas, visa dig din uppgift
värd!



# Iwf.eo *J!
Må våra fiender predika

Sin lära fritt kring verlden ut,
Må de i allsköns ro få skrika —

Det skriket tar väl engång slut.
Må från „kulturens“ höga tinnar
De se på en „barbarisk“ stam,
Af Gud i dopet kallad finnar —

De höljas nog engång med skam

Må gerna egoismens trälar
I fåfäng äflan finna ro!
Dem lumpen vinning blott besjälar,
De ha ej hem, de ha ej tro,
Tid gryr väl, då af folkens barder
De sin förtjenta dom ha fått,
En tid, då bildningens bastarder
Bestiga häfdernas schavott.

Men I af Suomis egna söner,
Som närts och näras vid dess barm,
Hvar är den tack af Er hon röner
För kärleken så djup och varm?
Hvad tanken I, som stån och tveken
På tröskeln af er moders hus,
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Som stirren på den brända veken
Af en föråldrad bildnings ljus?

O arme I! Till idealer
Er skumma blick bar aldrig gått
Och ljud af mäktiga koraler
Ert döfva öra aldrig nått.
I kunnen ej, o arme, svärma
För höga framtidsperspektiv,
Ack! hoppets engel kan ej värma
Ert kalla, glädjetoma lif!

Ånnu vill Suomi Eder kalla

Intill sitt bröst, o gifven akt,
Hon vill ha alla barnen, alla
Till sig som trogen riddarvakt.
O dröjen ej att henne följa
Att henne värna med er glaf!
Om ej — då skola skuggor hölja
Er dystra, er förgätna graf.

O dröjen ej att ankar kasta,
I vilsne, i vår enda hamn,
O dröjen ej att åter hasta
I Suomis hulda modersfamn!

Profetiskt, lyssnen, röster mana,
O läggen villigt gärden ner;
Yi enigt sen få väg oss bana
Med samma svajande baner.



Du vill då börja på allvar kriga,
Du gamle påfve på Petri stol,
Det hörs du samlar en väldig liga
För Kyrkostaten, ditt usla bol
Med blott banditer

Och kardinaler

Och jesuiter,
Så det skandal är

För kristenheten, som nödgats se
En dylik hop Herrans tjenare.

„I Christi stridsmän gen Rom mig åter,
„Gån ut som förr för Jerusalem!
„Ack djupt jag nu i mitt hjerta gråter,
„Ty detta Rom är ett kättarhem.
„ Garibaldister
„Och liberala
„Och monarkister

* Efter Roms Okkupation af italienska armén
i sept. 1870 lät, som bekant, Pius IX ett upprop
utgå till alla troende katoliker att gripa till vapen
för återställandet af påfvarnes verldsliga makt.



40

„Nu der blott tala
„Och föra ordet. Hvar katolik,
„Som står mig bi, ärfver himmelrik!“

Så puttrar du uti löjlig ifver
För att dig skapa en trosarmé
Och märker icke hur verlden „drifver“
Med dig och dina handtlangare.
Med predikanter,
Bigotta tanter
Och ignoranter
Som bundsförvandter

Du nu vill eröfra Kom — en graf,
Hvars mörker du just har heder af.

Hvi tar du icke din blixt och slungar
Den ut med storm från din Vatikan?
De tider funnits då jordens kungar
Den skrämde värre än sjelfva Fan.
Nej! vetenskapen
Så långt har skridit
Att „andans“ vapen
Förlust ha lidit

Och mist sin udd — aldrig mer blir Rom
Din och prelaternas egendom.

Den fria anden flög öfver hafven
Och blåste bort hela kyrkans arf,
Men blåste lif i den hemska grafven,
Som var en skam för vårt tidehvarf.
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För Rom evviva!

Den helga staden,
Som lyckats drifva
Den långa raden
Af hycklare och af klerker ut —

I påfvar nu är ert välde slut!

Men vill nödvändigt du korståg föra,
Så för dem då mot din gamla svit,
Låt någon mästerman kors dig göra
Och korsfäst der hvarje jesuit.
Men alla andra

Dem kan du hänga,
O lät dem vandra

Dit upp och svänga
I muntra tåg emot himmelen! —

Och tack du får af hvar ljusets vän.



Om du händelsernas roder

Haft i handen när din moder

Bragte dig till ljus,
Nog du säkert protesterat
Och energiskt opponerat
Deremot burdus.

För oss andra, småkrypsskara,
Kan det ju detsamma vara
Hvilken dag man vill,
Men hur passar diplomaten,
Fursten, ledaren af staten
Första i April?

Den ger skäl att dig bespotta
Och satirhugg åt dig måtta,
Lastarenom rum.

Ack! din största svaga sida
Ar just den — men får du lida,
Gör det stor och stum!

* Furst Bismarck är född den första april 1813.
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Låt dem „drifva“, hur de gitta,
Låt dem skrifva, hur de hitta,
Ömkliga paskill!
Snart i Preussens statskalender

Står väl med kursiva ränder:

Första i April!

Allt, som du har annekterat
Och hvad Frankland liqviderat
Ar ej alls narri.
Andra narrar du, men låter
Dig af dem ej narras åter
Såsom hr Louis.

Du med furstarne raljerat
Och din narr-rol exequerat;
Bravo! lycka till!
Byggt och störtat många throner
Skrattat åt interventioner:

Pytt! April! April!



„Hvad nu! Hvad skall du här då göra,
Du krigets vilda attribut?
Hvi vill du tankens stridsmän störa
Med dina kulor och ditt krut?
Här passar icke din salut,
Ej så’n musik är för vårt öra,
Drag strax och qvickt åstad! vet hut!“

„För vettets slutna bataljoner
Behöfves ej artilleri,
Hvart hufvud gäller för kanoner
Och skrotet är idén deri.
Med den allenast skjuta vi;
Och sanningens och fridens throner
Ej vackla — tryggare blott bli!“

Så mången började grondera,
Enhvar blef litet desperat.
Då hördes någon relatera

* Om hösten 1868 lingo studenterna till skänks
emottaga en gammal nickhake, som tjenstgjort i sla¬
get vid Porrassalmi.
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Om Stedingks bragd och din mandat
År 89 — man blef flat — — — —

Långt högre vi dig nu värdera,
Än alla Armstrongs fabrikat.

Du ger oss helsning ifrån striden
Som stora minnens sändebud.
Nu stör du icke mera friden,
Den gången blott så gaf du ljud,
Och ärans perlor bär din skrud,
För det du sträckte ut egiden
Att värna starkt vår Suomibrud.

Hel! Porrassalmis genius svingar
Kring dig med sina vingars par
Och oss ett heligt budskap bringar
Om hvarest, gamle, då du var.
Nu lyftes du på ryktets char,
Och än i vida rymden klingar
Af dina skott ett återsvar!

Välkommen hit! Vi vilja alla
Studera dina anletsdrag:
Dig „vår kanon“ vi vilja kalla,
Ty du har varit med i slag
Och gjort din pligt på ärans dag.
Du lär oss kämpa du, och falla —

Men först sen vi gett fulla lag!
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Hvad skall jag b 1 i ?! Hvad jämmerfullt elände
I denna korta enkla frågesats!
O gud Apollo du, som hit mig sände
Och gifvit mig bland ljusets söner plats,
Gif mig ett råd att slippa ur min klämma
En formel säg, som löser mitt dilemma
Och gör ett slut på detta bryderi!
Jag öfverallt och evigt hör detsamma
När pappa, mamma, syster, bror och flamma
I korus ropa: „säg livad skall du bli?“

Hvad jag skall bli? Det är då rent för galet,
Jag skall väl bli en riktig karlakarl,
Och bör ej stå i valet och i qvalet
Då jag ett sådant framtidssyfte har.
Man nej gudnås! det är ej nog med detta,
Jag skall tsehinowniksrocken på mig sätta
Och träda upp med glans och värdighet
Och bita med i kronans stora kaka,
Som bönderna på landet åt oss baka —

Hvad är den bästa tjenst då som jag vet?
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Der har jag först den mannen då med kragen,
Som ser så nyter ut i sin kaftan.
Hans bästa vän det är den runda magen,
lians största ovän tituleras Fan.
Han brukar läsa menskor in i verlden
Och ut igen uppå den långa färden
Samt göra oss till såta äkta par,
Och dessemellan plär han ljudligt messa
Och synden ur den arma hjorden pressa,
Predika bot och bättring för en livar.

Men går jag nu från själasörjarklassen,
Som in till himmelriket ger entré,
Så ser jag för mig män ifrån parnassen,
Som blott förlänga vela här vårt ve.
Fast hela lifvet om medicineras
Och med lekamen experimenteras
Har man for doktorn likväl djup respekt;
Men hur han ock med piller och mixturer
Än bråka må så gör han underkurer,
Ty neråt bär det dock för livart subjekt!

Hvad skall jag bli då? duger pedagogen?
„Den Herren hatar läre ABC!U
Hu! dumma pojkar de förtreta nog en
Med sina hårda skallar utaf trä.

Der skall man stå och plugga vett i skolor
Och lära piltar hut och folkafolor
Och sist dem ge på visdomen patent.
Det vigtigaste dock som de fått veta
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Är att den arma hjernan skall arbeta
Blott för att bli hvad jag nu är — student!

Min Gud! att jag det aldrig hade blifvit,
Då vore jag väl nu från q valen fri,
Jag hade då ej suttit här oeli skrifvit
Om denna skärseld ynklig poesi!
Hvad återstår då än? — — Jo! advocera

Och se hur bistra parter defilera
Yid domarbordet pockande på rätt.
Till slut så har jag administrationen
Från länsman och sektern allt opp till thronen
Med bugtig rygg och kujoneradt vett.

Hvart skall jag då min lefnadsjulle styra
Bland ståndens många skär, till hvilken hamn?
Ty nu jag måste kasta bort min lyra
För att få lön och titel för mitt namn.

Men om jag nu ej krypa vill för rangen
I den der undersåtliga falangen,
För usel kost och lumpna ordensband
Hvad skall jag bli? Åh! jag nog slutligt finner
En plats för mig då när jag målet hinner
Att bli en värdig son utaf mitt land.



(Vid vestfinska afdelningens årsfest 1868).

Hu! lmr hemskt det är i natten!

Öfverallt kring land och vatten
Mörkrets drakar hålla vakt.

Utan frid i långa rader
Våra fäder som nomader

Irra kring från trakt till trakt.
Mellan furans höga stammar,
Hvarest offerelden flammar,
Vilden sina böner stammar

Till en dyster gudamakt.

Men — de mörka syner flykta,
Finlands sorgedagar lykta,
Ty Sankt Erik är på fård.
Ren han Erstans vågor plöja
Ses och Christi fana höja
Invid Ukkos gamla härd.
Sanningens och lagens prester
Komma ljungande från vester,
Bryta ban för ljusets fester
Med sitt goda dubbelsvärd.

3
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Dit de kommo, der den höga
Domen hägrar för vårt öga
Midt bland hednatempel byggd,
Hvarest väg till himlasalen
Gick igenom katedralen
För den starka tro och dygd;
Dit der gamle invaliden,
Bräckt af kulorna och tiden,
Ack! så ofta sträckt egiden
Ut till Finlands värn och skygd.

Yi att kämpa voro redo,
Yi i första ledet stredo

För vår ärfda tro och sed;
Och när sedan fridens lära

Finlands söner hunnit svära,
Svära korsets dyra ed:
Der skref Saga minnesskriften
Under tidehvarfvens skiften,
Der så lyste främst bedriften
På den finska ärans led.

Abo! dina bästa söner

Be dig lyssna till de böner
Dem vi höja för ditt väl.
Liksom under sekler flydda
Vi dig skola, Åbo, skydda
Från att bli materiens träl.
0! på dig vi vilja tänka
När vi Finlands öden länka,
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Och med Auras vatten stänka

Nya krafter åt vår själ!

Minnets hem, än skall du fläta
Lagrar kring ditt änne, mäta
Årans djup med väldigt mått!
Ännu skall du dagrar sprida
Ut kring våra moar vida — —

Ja! hvad än må bli din lott,
Vi dig aldrig skola glömma,
Nej! vi skola evigt tömma
Ut din skål och evigt drömma
Om din kyrka och ditt slott.
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18f69.

En mö oss alla födder är!

Hon kom till verlden nyss,
Men ord hon ren på tungan bär
Och hennes första bön begär
En ljuflig välkomstkyss.

I fosterländska hjertan brann
En låga varmt och klart,
Och sökande sitt mål den hann,
Den flammade för dig och vann
Sin blida brud — du vardt!

Slå ut du späda rosenknopp
Med vård af kärlig hand,
Stig nya Suomidotter opp
På Peldowaddos höga topp
Och skåda der ditt land!

Flyg derfrån ut! Sprid kärleksglöd
Ifrån din jungfrubarm!
Och andligt mörker, andlig död
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Dem jaga bort, gif själen bröd,
Gör polens tundra varm!

Hur skön uti din hvita skrud
Med svarta perlor täckt,
Som gjutna utaf ljusets gud
Blott rulla framåt, äska ljud
Och sanning oförtäckt!

Dem du åt folket skänka må,
De äro stora troll,
Med dessa runor må du spå;
Af dem sin trollkraft ju skall få
Din undergörarroll!

Höj, tärna, upp din röst såvidt
Som „Suomen kieli“ går,
Och visa alla, svart på livitt,
Att Suomis mål också är ditt
I många framtidsår.

Välkommen mö! Du sluppit fri
Ifrån din hårda press,
Men än dig trycka äfven vi
Till munnen — må deraf ock bli
En tryckfrihetsprocess!
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„Upp! det är tid för dig att lära
Hvad uti folkets hjerta slår.
Hur täcks du namnet Finne bära

Då du ej finska bra förstår!?

Var icke sen, och böj din tunga
Att tala fosterländska ljud
Och stolta kärlekshymner sjunga
O! yngling för din Suomibrud!“

Så ljöd en inre röst. Jag lydde
Och svårt det var, fast viljan god;
Men snart som agn hvart hinder flydde,
Ty jag fann upp en bra metod.

En paradigm för adjektiver
Jag sökte och strax fann jag den:
O! palmen jag bland alla gifver
At ljufva ordet suloinen!

Nu spanade min andes blickar
I språket efter substantiv:
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Ack, kieli dertill sig skickar,
Hvad der är värma, klang och lif!

Ibland pronominernas skara
Den bästa, tyckte jag, var du:
Ja! sinua så skall det vara,

Det passar ju förträffligt nu!

Sen började jag konjugera
Och kärleken i hågen rann:

Ack, när jag „j’aitne“ skall prononcera
Så tänker jag på rak a stan!

Med hjelp af dessa enkla fyra
Min förr så svåra grammatik
Gick som en dans — de orden styra
Min hela finska politik.

Jag glömde — — ali! det finns partiklar,
Hur skall jag göra dem besked?
Ah! mina starka trosartiklar
Dem taga nog i ringen med.

O! måtte den metoden gälla
Som lösen för livar Suomison,

Ty uti skamvrån skall den ställa
Så Ollendorf som Robertson!
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Yet du det land, hvar Avasaksa står,
Midsommarsolen ej till livila går,
Hvar hela vintern är en enda natt

Och dystra troll bevaka polens skatt?
Vet du det väl? Sirener locka dit;
Till dem, o broder, låt oss sätta lit!

Vet du den bygd, hvar renen trafvar snäll,
Och skådar upp åt himmelshöga fjäll,
Hem för de gamla Jotars hemska slägt,
Ultima Thule, nyss till lif uppväckt?
Vet du det väl? O dit, o broder dit
Vi draga må att stärka vår kredit!

Vet du en stig till Eldorados stad,
Den fåfängt sökta, der i skön kaskad
Den gyllne böljan strömmar hän så grann
Att Rothschilds, englars afund väckas kan?
Vet du det väl? O dit, o broder dit
Vår längtan är, der vankas god profit!

O ja! Jag ser det broder, väl du vet!
Så följom då med fröjd vår guldmagnet
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Till Ivalos snart mångbesjungna dal,
Hvarest dnkater hägra utan tal!
Du vet det väl! O dit, o broder dit
Nu skyndom oss att vaska med all flit!



Den är trång Apollovägen
Den är lång, den Jakobsstegen,
Som till Mons Parnassus för.

Hiskeliga lärdomsbranter
Gapa mot på alla kanter,
Hvart man än pegasen kör.
Men när sen man toppen hunnit
Och den sköna bruden vunnit,
Hvilken man så länge brunnit
För — då jubelropet hör!

Hvad är väl studentasorgen
Annat, än den gamla borgen,
Som man in med våld skall ta?
Fast uppå dess murar qvinnor
Hålla vakten, ja gudinnor:
O de hulda Muserna!

Deras motstånd ni kamrater

Brutit; derför kandidater —

Herrligaste af mandater! —

Kallas ni med skäl. Hurra!
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Men de harmas ej — i dansen
Leda de er, lagerkransen
Fläta de i edert hår.
Uti hvarje blad de önska
Er en oförgänglig grönska
Och en evig ljusets vår.
Vänner, än de eder mana
Att gå fram på samma bana,
Låta andens blickar spana

Ännu högre upp! Gutår!



Hvem sjöng jag för? — Hon var en älskarinna
Hvarhelst hon bodde, hon var en sylfid,
Densamma ständigt lika kära qvinna
Hon var så huld, så outsägligt blid.
Jag drillade med mina bästa toner
Och sången ljöd som ifrån högre zoner.
Jag sjöng för Anna, jag sjöng för Mari
Men allt det der är nu förbi, förbi!

Hvad sjöng jag då? — Jag älskat serenaden —

O hur fatalt! hvad sorgeligt förbud!
På hvarje gata uti hufvudstaden
De klingat långa nätter dessa ljud,
Jag stod så stolt och högrest i qvartetten
Och sjöng så att jag lackade af svetten,
Jag sjöng för Alma, jag sjöng för Sofi ■ —

Men allt det der är nu förbi, förbi!

Farväl min sång! — Hvi skall du mera lefva
Nej! bäst det är du tystnar bort och dör.

* Med anledning af förbud mot studentsång i
det fria.
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Kanske den milda dottern af mor Eva,
Åndå den sista afskedssucken hör.
O bristen, skorren vildt I melodier,
Förbytas inån I till kakofonior!
Farväl, student, med ditt chevaleri,
Aek, lyran brustit — allt är nu förbi!



(1871).

Stån upp Europas folk och liren
Johannes Döparns glada fest,
Och kransar af oliver viren
At friden som er främste gäst!
Förr’n hela året löpt sin bana
Han dock fått resa upp sin fana.

Tvån åter rena edra händer,
Som sölats i ett haf af blod
Och resen ej i edra länder
Åt våldet mer en segerstod,
Naturen läke edra sinnen

Och jage bort de dystra minnen!

Midsommaren sin spira sträcker
Med glans utöfver folk och land
Och med sin ljufva makt hon bräcker
Den råa kraftens starka band.
Hon kärlek vill blott och försoning
Och frid i hvarje menskoboniug.
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Se Iivilka eldar! hur de glimma
Då dagens drott sig hvila tar
I nattens aningsfulla timma,
Och hör af skott hvad återsvar!
Men det är endast glädjetecken,
Ej denna lågan, vänner, släcken!

Ty med sitt sken vill jorden pråla
Engång blott, denna enda natt.
Blif icke vredgad sol! Du tåla
Nog kan ett sådant barnsligt spratt;
Ditt ljus hon endast ju vill härma
Och för sin egen flamma svärma.

Hur hon sig äfven velat smycka
Hvad däjeliga, hlida drag!
En främling kunde nästan tycka
Att hon för sådana behag
Ar ren för åldrig — men vi dumma,
Vi finna evigt ung vår gumma.

En herrlig flik af vackra drägtem
Hon ock åt nordanlanden ter,
At sina älsklingsbarn — den slägten
Nog hyllning nu åt henne ger.
Hvad hon ändå får många kyssar
Af oss, af svenskar och af ryssar!
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Hvilket ystert gaudium
Rundt kring norra polen!
Rik och fattig, klok och dum
Fröjda sig åt solen.
Jorden åter löpt ett år
I de gamla hjulespår,
Hejsan! nu så ha vi vår,
Lärkan och violen!

Vinter! bort ifrån diu thron,
Gack att andra plåga
Hän till söderns kalla zon

Må du skyndsamt tåga.
Der i annan hemisfer

Får du släcka ditt begär,
Att blott pina folk, som svär
Öfver dig, odåga!

Ej må mer din andedrägt
Allt med frost bekaja!
För zefirens lätta flägt
Trädens hängen vaja —

i
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Nu finns lust i allas håg,
Bröstet häfves som en våg,
Ty uti naturens tråg
Brygger nu skön Maja!

Klang för nymfen! hennes dag,
Första Maj, vi fira
Och med glas af alla slag
Namnsdagsbordet sira.
Klingom då med skämt och sång,
Dansom hela dagen lång
Festligt ikring hennes stång,
Som med grönt vi vira.

Blomster hon ej gett oss än,
Almanackan ljuger;
Till den största „ flöjtarenu
Lit ej sätta duger.
Men så få vi dem på kind,
Då när vårens varma vind
Susar mellan gran och lind
Och pokaln man suger!



„0 Momus! gif mig stoff att skämta
Och menskodårskapen bele,
Låt ur din arsenal mig hemta
Rätt mången ny och god idé;“

„Säg ut, säg ut ditt glada „varde!“
Befall att under muntert glam
Ditt präktiga och käcka garde
Med sina pikar rycker fram!“

Så djerfdes jag mig ödmjukt vända
Till drotten uppå löjets thron,
Och strax han villigt täcktes sända
På min begäran en pluton.

A skämtets vägnar till kritiken
Jag genast grep med piltarne,
Att mönstra h v il k a för publiken
Man skulle våga förete.

Först sjelf jag måste censurera —

Processen den var mycket kort —
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0 ve! jag nödgades kassera
De bästa i min skämtkohort.

Men sen kom öfvergeneralen,
Som än en skonslös mönstring höll
Och slog omkring sig som en galen
Den återstod, jag skonat, föll!

Han kom beväpnad med mandater
Och sudd och sax på brickan fäst;
Af bara lumpna tross-soldater
Blef qvar för mig en ömklig rest!
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(Till hennes syskon).

Sörj! den väna liljans stängel
Har af stormen brutits af.

Sörj! den bleka dödens engel
Har åt stoftet och förgängel¬
sen igen vigt in en graf!

Gläds! ty se hur skönt hon spirar
Äter uti Eden opp!
Gläds! hur grannt hon der sig sirar,
Kring bestrålad panna virar
Kransar af ett uppfylldt hopp!

Gråt! i glada syskonringen
Ar det slut med hennes dans.

Gråt! ty ingen menska, ingen
Läka kan den brutna vingen,
Ge igen dess färgers glans!

É
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Le! och var ej mera dyster
Torka tåren bort igen!
Se blott hnru mild och yster,
Se er lilla, sälla syster
Helsar Er från himmelen!



vid. finska teaterns öppnande.
(Af Tuekko).

(Vrån finskan).

W:i iii:iiJiöi ii en :

När nya strängaspel i Snomi klinga,
Som finska sångens genius jag får
Ifrån odödlighetens boning svinga
Mig stundom ned. Som när det blifver vår
Och Herrans ande domnad jord hugsvalar
Och väcker upp, så äfven dessa dalar
Med kantelen till lif jag fordom väckt.
Nu har min flygt jag hit ånyo sträckt,
För första gången sedan hän jag flydde,
Ty toner fremmande förnam jag — men
Finsk ljöd dock klangen som från kantelen.
Mig tycktes liksom om den morgon grydde,
Då mig man skulle sakna här igen,
Såsom jag förr med siarblick det sade,
Då kantelen i framtidshägn jag lade
Till evig fröjd för älskad fosterbygd,
Hvars slägten växa upp i fäders dygd.
Hvem är du, som djerfs mina strängar röra?
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Kanske en Luonnotar? dig frågar jag.
Nog är det finska ljud, det kan jag höra,
Men dock ej af det fordomtima slag,
Som tjnsade med melodiers svall
Naturens döttrar och naturen all.

Dramatikens g-enius:

Ett söderns barn jag är, mig Hellas födde,
Den poesins och konstens offerlund,
Hvars aftonrodnad än i färger glödde,
Som spredo ljus kring horizontens rund.
Det stolta, sköna landets hjerta slog
För mig och mig till skötebarn det tog.
I Suomi tjustes af ditt spel naturen
Och af Or fei blef den hänryckt der,
På gudars språk blef Kalevala buren
Till allan tid och sången af Homer.
Jag gjöt in lif i Hellas’ sagoslägte
Och upp till handling jag den döde väckte,
Jag manat fram hänsofna andars här;
Och derför just man der mig höll så kär.

Thalia är mitt namn. I vida verlden
Sen Hellas dog jag mig så värnlös fann;
Genom barbarers land jag trädde färden,
Och ljusets strålflod upp i spåren rann.
Ju klarare nu andens ljus sågs brinna,
Ju trängre, mindre mörkrets krets blef gjord,
Dess större segrar började att vinna
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Den nya konsten, döpt på Hellas jord.
När så kring många land jag ställt mitt tåg
Att skåda Pohjas strand rann i min håg.
Då jag förnam att äfven poesin
Yar hemmastadd i dessa nordanländer
Och då jag hörde om den tragedin,
Som Kullervo här spelt vid Saimas stränder,
Så trodde jag, att Suomis språk också
At scenens konst vä,l kunde uttryck gifva
Och dramats mäktiga gestalter lifva,
Som öfverallt i menskolifvet gå.
Så vågade jag dina strängar röra
Och efter tusenårig dvala höra
På deras klang — men, runans ädle far!
O vredgas ej, ty Suomi kärt jag har!
Se, derför kom jag hit till verldens rand:
Jag älskar, gamle, dina sångers land.

Wäinämöinen:

Välkommen hit, du söderns ljufva mö,
Till Pohjas tundra, tyngd af vinterns snö!
Med polens blommor här vi vilja strö
Din bana full. Nu, tärna, är du vår,
Barn af det land, hvars glans kring verlden går
Liksom en ljungeld och der lifvet får
Konstnärlig form är det en glädjetår?
Hvi tvekar du, hvi denna slöja skymmer
Med vankelmod din blick? Skön är din stig
Det land, hvars alla fröjder och bekymmer
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I sång förbytas, gladt nu helsar dig.
Träd djerft på tiljan! Visa åt mitt folk
Hvad stort och stolt i menskans barm står skrifvet
Och blif en lika stark och väldig tolk
Att gissla dårskapen i menskolifvet.
Beskydd och hägn för dig åkallar jag,
Uti din vård min kantele nu tag!

(Försvinner).

Dramatikens genius:

Nu svann han hän igen till deras rund,
Som evighetens gloria omsväfvar.
O! huru svag är än i denna stund
Min konst, och hvad mitt hjerta mäktigt bäfvar!
När får jag väl så stark och säker grund,
Att jag kan höja finska dramats fana
Med kraft och lugn emot en framtid spana!?

(Till åskådarne).
Mitt blyga hopp till Eder, vänner, står,

Förtröstan I allena kunnen föda,
Ännu på tiljan vacklande jag går
Och mina steg I endast kunnen stöda.
Jag min belöning rikligen ock får,
Blott mina bilder så jag kan framställa,
Att inför Er som konstens barn de gälla.

Så värnlös, öm och späd jag här nu står
Jag endast så kan rik och mäktig blifva,
Att kärlek, kärlek jag af Eder får,

4
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Ty den allen kan mod och krafter gifva.
Ert sköna språk från mina läppar går:
Kanske dess trollklang kan mig älskad göra,
När I de kära ljud af mig fån höra.

Om kärlek blott mig städse följde åt.
Så kunde jag kanske i långa tider
Er leda fram uppå en jubelstråt
Till tröst för jordelifvets många strider.
Kanske att dikten ock sig väg framåt
Då åter bana skulle for att qvälla
llr renad, stor och herrlig sångarkälla.

När Suomi nu för dig grytt vårens dag,'
Och sömnen tagit slut i vinterns drifva,
När nu de slå så högt ditt hjertas slag,
Och eld i håg och lust och kraft dig lifva,
I dina vingars skygd mig äfven tag,
Låt mig, en blomma blyg, ock upp få spira,
Låt äfven mig din framtidsdag få fira!

O fosterland, mitt Suomi! måtte blott
Din lyckas träd bli mäktigt och alltmera
I höjden skjuta nya, friska skott,
Så får ock jag i glädje triumfera. —

Hur än det går, hvad än må bli min lott,
Må ryktet långt sin sägen om dig bära,
Allt högre lysa må din finska ära,



(F rag in e ii t).

(Då ridån uppgår sitter Porthan vid ett skrif-
bord och håller begrundande första nummern af „Abo
Tidningar“ i sin hand).

Porthan:

Ännu helt fuktig! Kommen nyss frän pressen
Du sprides snart i många exemplar
Kring land och och rike ut. Var mig välkommen,
Du förstling på vår linska tidningshimmel!
Jag har i folianter läst hur redan
I nära tvenne seklers tid avisor
Ha funnits till i verldens bildningshem;
Också i brödralandet Sverige lysa
De ren sitt milda sken en mannaålder ....

Hvi skulle de ej äfven hitta vägen
Till denna strand af Bottenhafvets våg?
Hvad dessa papperslappar synas små
Med sina svarta runor! Likväl sprida

* Dramatiska tablåer med anledning al finska
pressens sekularfest 1871. Uppfördes al amatörer
å Arkadiateatern i Helsingfors.
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De ut en dager, mäktig att förjaga
De skuggor bort, som öfverallt sig lägra.
De bilda liksom en elektrisk kedja,
Som sänder sina gnistor ut kring verlden
Och öfverallt förbrödrar tankens målsmän,
Som verka för sitt lands och slägtets väl.
Hvad öde skall väl dig ännu beskäras
I fjerran framtid, på hvars dunkla förlåt
Oss dödlige förvägradt blef att lyfta?
Hur många vexlingar i tiden äro
Yäl än besparade ditt unga lif?
Auroras väna barn! I hvilka strålar
Skall väl idén, som du representerar,
Sig engång bryta? Hvilka ättlingar
Af dig som stamfar komma väl att ännu
Ditt svärd ta upp och fylla din mission
Att föra krig mot fördomen och mörkret?
Hur tröstfullt vore det ju dock att bryta
Blott på en stund den boja, hvarmed tiden
Oss håller fängslade och in få blicka
I det, som varda skall? Skall väl det frö,
Som nu planteras i vår bildnings jordmån.
Med rika frukter gro och lierrligt spira
Upp till ett skönt och väldigt kunskapsträd.?
Ack! kanske skola dystra makter qväfva
Det i sin linda och kring Suomis sjöar
Det gamla mörkret åter trotsigt throna?! .

Förbi mitt sinne många bilder glida
I skumma tåg och dimmiga konturer.
Kom hulda slummer och mitt tvifvel skingra,
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Min trötta tanke vill sig söka ro.
O framtidsfrågor! Hvad mitt lijerta bäfvar
För eder lösning! Drömmens Pythia,
Mig skänk en nåd! o låt mig få beskåda
Ett ännu ofödt slägtes verk och äflan,
Var huld och gif min ängslan något svar!
Mig tyckes hvilken syn! hur

underbar!

(Slumrar in).

Wäinämöinen

(uppträder vid Porthans sida i Dödens grotta, hvarest
ses en sarkofag, hvilken antages innesluta■ de afiidna,

tidningarne; han säger:)
Här finna vi dem nu de store, som försvunnit

1 tidens djupa, schakt, på andens kyrkogård.
De hafva ädelt stridt och många segrar vunnit
Samt bildningslågan skött med oförtruten vård.
Ej spårlöst deras fjät hos oss förbi ha glidit,
De lemnat efter sig ett oförstörbart arf,
Och säkert har vårt land på ljusets bana skridit
Med dem sin stråt framåt till nya tidehvarf.

(vänder sig mot sarkofagen)
Hvad mer om ock er lott blef multna i arkiver,
Hvar forskarns öga knappt den nötta skriften ser,
Er ära den är stor och evig den förblifver;
Apostlar för kulturn, sin tack Er Finland ger.
Det höga värf är slut och Clio blott bestrålar
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Hvad hvarochen af Er har verkat för sin tid

På vettets tummelplats, och utan väld hon målar
Hvar tafla under skygd af sanningens egid.
Så stån då modigt fram, jag frid vill Er bebåda
Då utur grafvens natt nu fram Er manar jag
För att ert lefnadslopp en flyktig stund beskåda —

Sen hvilen åter lugnt i minnets sarkofag!
(De döda tidningarne framkomma nu i trans¬

parang efter hvarandra och Wäinämöinen håller der-
under en särskild allohution till hvarochen af dem).

4»+
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