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DET MAIXINGSKE BOGTRYKKERI



Quoi! Toujours une lyre
et jam»!» une épée!





Jeg mindes . . . Hvor jeg avskyr dette ord!
En gamling, som gaar rundt og kjærlig mindes,
en forhenværende, mens græsset gror,
og unge sind beruses og beskinnes.

Ser du tilbake, da er farten endt.
Gaa hjem og læg dig! Slåa itu din lyre!
Men jeg vet ett, som endnu gjør mig spændt:
Det siste, store, rare eventyret.
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PAA BLENKEN
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Paa bænken

Er man blit gammel og støl og stiv
og plages av gigten og grubler paa døden
og mener, at nu er det slut ens liv
under drivende sky
med elskov ved nat og kamp for føden
i spændende jag hver morgen paany,
da sætter man sig paa en bænk — guds fred!
og følger med vaktsomme øine strømmen,
som glir paa fortougets fliser avsted.
De dér har haabet. Én selv har drømmen.

Poplerne nakne. VincUøse peker
de op mot en himmel, hvor guldstraaler leker.
En sitren i luften, før de blir slukt.
Et anelsens skjælv. Snart er vintren paa flukt
Jeg sitter med haken mot stokkens knap,
smidd fast til min trsodrikB i aldrenB IZonker.
Hvor livet var kort og tiden rap!
Llikt som man teenker, naar ei man tsenker.
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Avsted —

Utrop og knis, Blnaapiker med fletter.
Sit ned, mine damer og herrer, sit ned!
l^lvali er det, I renner »aa ni6»ig ekter?
Selv har jeg her paa gaten rendt
efter det ukj endte, til det blev kjendt.
Da satte jeg mig paa bænken.
Kan I høre, jeg rasler med lænken?
Livet et fængsel. Min celle trang.
Jeg vil prøve at leve endnu en gang.
Kan I høre det rasle og rykke?
En sitren i sjælen, et anelsens skjælv.
Vil styrte mig ut i de levendes elv.
Lykke!
(Ful6BtraalSr paa mit nilnmSllivgelv !

Spring ut og dlaas al6ren et stykke!

Uro i luften. Ens ungdom spøker.
Paa bænkerne sitter, mens skumring øker,
fortidshelter tunge, stive

?

og tror, 6e er i live.

llakB6n6e vinger, ver nig6B, 6rsnuneB.
Og Baa dlir 6et nat. (3aten te<min6B.

Paa bænken, min bænk, i mørke og ro,
to.

Vaar i vente.

<3ut og jente.
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Gamle minder

Og sitter jeg paa min bænk her om vaaren,
da knyttes og løsner saa mangt et baand.
Ikke saa rart! Jeg er gammel i gaarden,
har minder baade om krop og om aand.
Fem søstre var det i tidernes morgen,
som tok denne by med stormende haand.
Lukker jeg øiet, straks ser jeg dem alle.
Og det var at seire uten at falde.

Vaarvind i skjørterne. Vaarsol i bloe.
Og vaaren den sætter hjerter i sving.
 Leve det or vel at opleve noe,
ikke at slæpe sig daue omkring."
Det tør være sandt, jeg vil gjerne tro det,
at de fik oplevd adskillige ting.
De hørte det neppe — gud være takket:
Kvindfolk, som ikke var rædde for snakket.
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Men kom de med ilfart i middagsstunden
fra slotsbakken nedover til Carl Johan,
da lyste det op i Ztudentsrlunden,
og popler hvisket om kvinde og mand.
Fem søstre var det. En drue i lliunli6n.
Hvem nekter, at vin er bedre end vand?
Vi, de yngste, med hælerne skjæve —
saa underlig blev det med ett at leve.

Og er jeg nu stump og av alder Bv«elcket,
en bænkesliter, som snart nar at dø —
ett minds jeg da klart: Jeg var litt forskrækket
For første gang ute paa vilden sjø.
Bølge paa bølge i sprøit over dækket.
Nei, ikke som før Baa grundmuret stø!
Spørgende, likesom uvant i klæerne . . .
Jeg husker, jeg endda tik skjælv i knæerne.

(3aten? I^sei) lien er nok ikke lien Bainnie.

Det vet lia vel jeA 80in Såar ner iAen.

DralNlN6NBveii'rskner Baa klselieliS tainnie.

De Bnerpet ineli lsLtien: I^lvein er vel lien?

8jelden tra vercien lierute en klamme,

men nok av Blukte oS Blukkencie msonli,

Bom nu Sik til deptet eller til retten

oZ nådde et mvndiS Slimt tiak lorgnetten.
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Der har vi musikken! Jeg minds et stykke,
som engang blev spilt her. En trolsk musik.
Elskov i toner av urospændt lykke,
men skrik in6 i mørke, naar kald hun gik.
Det var haab paa himmelflukt, haab paa krykke
og ynde og smil og forskende blik.
Trøst dig! Han staar bakom hjørnet og venter.
En seiermarch spilt av fem instrumenter.

Fem søstre paa rad. Og for aapen scene
i glædens sol maatte oprøret ske.
Kjærlighets oprør. Aa jo, jeg vil mene,
at munter gik dansen rundt livets træ!
De saa ikke fienden, bare den ene,
den eneste, som det gav fest at se.
Og var han en dag ikke værd at skue —
I munden on nyplukt, on vintung drue.

Men jeg maatte op paa vaarbløte veier
med dagfri utsyn til aaser og fjord.
Vaarbækker durte, som vaarbækker pleier.
Jeg vilde et vers, men fandt ikke ord.
Livet, det rike, til tap eller seier
strømte mot hjertet. Og grolukt fra jord.
En verden av liv, som higende skulde
snart folde sig ut efter tørk og kulde.



10

Druer i ørknen. Ødslende fester.
La gaa, at det endte med sut iblandt!
Hyldningsmarch spilt av et mandsterkt orkester
La gaa, der blev mislyd, mens tiden randt!
Endnu idag flagrer skjælvende rester
av toner omkring. Jeg vet, det er sandt.
De sitter og snakker om hende, hende.
Sløves man, er det saa søtt at bekjende.



112 — Collett Vogt.

Hestekastanier.

KaBtariioliloiiiBtorB IvB on juninat.

Som drvllup8l)1u8 i lisiti6BBal de brænder.
Og under dem to Elskende, betat
av drømmens lykke, den, som aldrig ender.

I unge to, lyt til en viBilikli6B røst!
Ta mot et ord, som mig paa hjertet ligger:
Av blomst blir frukt, og vaar blir tidsnok høst,
og høstvind gynger frukt med skarpe pigger.

For den, vi elsker, er vor sjæls tyran.
Det hænder, du gjør oprør mot tyrannen.
Du hugger til en dag med giftspændt tand,
og der er samlet meget gift i tanden.

Du ser ham blekne. Dot er lyst at se.
Et hugg, som ramte dypt. Og ei det første.
Da angrer du og lægger dig paa knæ
og suger saaret ut med læber tørste.
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Ømt kysser du et såar, som selv du slog,
mens om tilgivelse du raadløs tigger.
Nyt vaarens blomsterdrøm, I unge to!
Men livets træ har frukt med skarpe pigger,

Og saa en morgen kommer storm fra nord
og plyndrer det for løy og raatne kvister.
Trods piggers motstand raser frukt til jord,
hvor med et suk av mæthet skallet brister.

Og ut i dagen triller der en nøtt.
Se dig litt om, saa finder straks du maken !
Den indbyr. Nei, det smakte ikke søtt!
Ak, elskovs frukt var oftest besk i smaken!

Her sitter nu en gamling paa sin bænk
og ser sig skadefro paa andres kvaler.
Han vet, at lykken faar vi ei til skjænk.
Det er et kvindfolk, som vi dyrt betaler.

Nn daine av det meget lette Blag.

liun vikter med Bit guldiZlsr og korBvinder.

I lljsere unge! Komme vil en dag,

da de nar B^arpe pigger, ederB minder.
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Men jeg er fri. Min himmel frostklar, ren.
Og dog gjør tidt et savn mig selv til skamme
O ungdomstid, da blomsterkjerter sken
til bryllupsfest med haabets hvite flamme!

I kjærlighet er budet: Do ut des.
Den, som vil ha, maa gi. Og naar man ikke —
Ja, hvis jeg endnu var en smule tes,
saa gik jeg bort og kjøpte mig en strikke!
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F 77 /ei/' a? e

Og nu er vaarens kuglo fløiet bort.
Kastanietræet Btaar med døde blade
i høstens tynde sol som aandiggjort.
Nys i dets krone sang og munter lek.
Og nu med ett saa lutende og blek!
Det blad, som falder, er av skjærest guld,
verk av en nat, da kulden var for stri.
Jeg hvisker anende og høitidsfuld:
Et litot pust. Og Baa er alt forbi.

Ufattelig, hvor livet har gaat fort!
Tidt synes jeg, at som IcaBtaniotrsLot
er nu mit indres verden aandig^jort.
Hvali lever vi vel for, naar vi uiaa dø?
Og hvorfor blomstre, naar vi dog skal strø
vor ungdoms løy ned paa on frossen jord?
Jeg gaar i undring over alt, som sker,
men spør jeg, klinger uhørt mine ord.
Et litet pust. Saa spør vi ikke mer.
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Elven
(Reflektioner paa bænken)

I et kjærlig mørke
under løvets hvælv
gled i barndomstiden
mine dages elv.
Risle, risle, risle.
Hvor skal elven hen?
Den skal langt og kommer
aldrig mer igjen.

Ut i morgensolen
sprang den glad og fri.
Vokste til og artet
snart sig haard og stri.
Jage, jage, jage.
Aa, det er en lyst
trodsende at prøve
kræfter i en dyst!
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Fjeld paa begge sider.
Det tør kjendes trangt.
Plads for mig i verden!
Jeg skal langt, saa langt.
Vidre, vidre, vidre
over stok og sten!
Ikke altid er det,
elven ifyter ren.

Drømmebobler brister
i det vilde jag.
La dem briste bare!
Seir av nederlag!
Piske, piske, piske
kræfterne i skum
for paany at samle
dem taalmodig — stum.

Tumler ned paa sletten.
Hvor skal elven hen?
Høie, kolde stjerner
speiler sig i den.
Tung og træt og strømsvak
uten sang og klang
svinger den mot havet,
maalet for dens gang.



Ingen seirens vilje.
Intet livsens krav.
Himmels tomrum over
evighetens hav.
Skvulpe, skvulpe, skvulpe
mot en naken strand —
Var saa dette livet?
spør en gammel mand.

17
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Til en ung pike

Barn, du ler med din røde mund.
Straks ler han igjen saa trygt og krit.
Vet jo, han sitter paa selveiergrund.
Jeg sier det høit: La ham passe sig litt!

Barn, du har med din røde mund
makt til at styrte ham med et ord
fra lykkens tinder mot slukets bund,
hvor kryp har hjemme, og mørke gror.

Jeg sier paany: La ham passe sig litt!
Elskovs liv er et flammeridt.

Ikke saa sikker! Ikke saa trv^!

Der skete marint liak en rvS.

Tør lisen6e, du aapner en dag din mund,
din røde mund:  Hør en ting, min ven!
Du har vist glemt bort, der er andre mænd"
Din leende, friske og søte mund,
skapt til at kvsses nver nattens stun6,

saa net og 6og saa troskvl6ig ti6t.

t^or siste gang: I.a nam passe sig litt!
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Koketten

Vaaris er et gulv, hvorpaa
én maa danse let paa taa.
Hul i hul. Hul i hul.
Ta, men aldrig gi sig hen!
Fa a, men intet gi igjen!

Natten kommer. Maanevand
skvulper op mot isens rand.
Let paa taa. Let paa taa.
Isen gynger. Maaneguld
blinker djevelsk i hvert hul.

Lumske øines sug og spil —
Avgrundsblik, som tvinge vil
Hul i hul. Hul i hul.
Ve mig, om jeg nu faldt i!
Muntert danser jeg forbi.

Være med paa dansen gjør
sindet spændt og sansen ør.
Let paa taa. Let paa taa.
Mellem svarte hullers vand
danser jeg mig frelst i land.
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Lekt har jeg med mange mænd
Jeg nar danset før, min ven.
Hul i hul. Hul i hul.

Hvisk og suk og graat og bøn
det var altid dydens løn.

Signet være kvindens dyd,
kjønnets adel og dets pryd!
Let paa taa! Let paa taa!
Mangen vild og stridbar mand
naadde aldrig frem til land.
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En forhenværende

 Vent bare litt, saa skal du faa se !"
Det var seir i røsten, det var smeld av
Aarene gik; de drysset sne

kansr

paa forsætter, planer.

Længst er fanernes skrift visket ut,
stolte standarter, som bar hans billed,
— alt, han har villet.
Op av sneen en stang med en klut
tyndslitt, fillet.

 Vent bare litt, saa skal du faa se!"
Jeg ser,
lnsn Bsr intst lnsr.

Bns, liars Bns.

Ost Bnsr.
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Naar man er tyve

Det er min moro gatolangB at vandre
og se mig med et speiderblik omkring.
Og ofte standser jeg: Mon ogsaa andre
fik alt paa denne jord for ingenting?
Jeg ser paa døve, og jeg mønstrer blinde
og skotter vSlilig bort paa gamle MNn6.
Mon de har elsket? Er i deres minde
en bitte liten solflek blit igjen?

vot din on.

Naar man som jeg er rik, da nar man stunder
til at gi væk on time eller to.
I døve og I blinde! Vit, jeg under
jor alle syn og hørsel, haab og tro!
Er verden blit en smule graa kanhænde,
saa vet jeg, at i mig on sol or tændt,
og ingon fatter, hvor dens lys kan blænde,
og ingen anden har dens varme kjendt.

vot om on.
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Vel sandt, at ogsaa jeg gik slåp og bøiet
og stirret maktløst grublende i jord.
Da var det en, som kysset mig paa øiet
og hvisket mig i øret noen ord.
Og jeg blev seende, en mand, som ranker
sig op med sikre, mandig-tunge skridt.
Og høre kan jeg tidt, hvor hjertet banker.
Det hænder ogsaa, at jeg skjælver litt.

vet «in en.

Men I, som stiger myndig frem i gaten
og myser ned paa mig med blikket kaldt,
I livets tillidsmænd, I mænd av staten,
som bærer hodet høit og vet om alt,
men ikke om en stakkars, liten pike,
hvis smil er guidet i min fattigdom —
Og derfor er / fattige, I rike,
og derfor er jeg rik med pungen tom.

vet «in en.

Mon ogsaa I av salighet har skjælvet,
som nu jeg skjælver i min ungdoms makt?
Mon ogsaa over jer en drøm har hvælvet
Bit niinineitaic i BkverB purpurpralct ?
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Og jeg blir ydmyg, jeg blir ganske stille
og sætter anende paa jord min fot.
Mig er det, som jeg hører toner spille.
En tonebølge bruser mig imot.

vet ONI 6N.

For disse toner, dype klokketoner,
som fylder nu mit sind med hellig lyd,
har samlet alle verdens millioner
i samme andakt og i samme fryd.
Vi, som har elsket, vi er søsken alle,
og der er ingenting, som skiller mer.
Guldklokketoner har vi rikt hørt kalde.
Velsignet være undret, naar det sker!

vet oni en.
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Naar man er femti

Vist hændte det mangt om vaaren,
naar opfyldt av skaperaand
den viftet for unge øine
med sine lyseblaa baand.
Og higende grep vi sK«r
det fjerne, som kom »aa nær,
og nogen fik fjær i hatten,
men andre blev uten ljsr.

Min hemmelige sol!

Op sang det fra elv og bækker,
det lo i en rutes glas,
og blod, som strømte til hjertet,
det vilde ha plads, ha plads.
Jeg minds, at jeg fandt paa stien
en r)laavSiB trampet og blek.
Jeg saa paa den fuld av andakt
og blev saa drømmende vek.

Min hemmelige sol!
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Ja, nu svinger vaar i lykke
paany sit blinkende baand,
og atter vil jeg det gripe
med het og begjærlig naand.
Kommer saa nogen og ymter
et ord om færdige nisens,
svarer jeg: Vaar en er gammel
Thi vaaren er evig, den.

Min hemmelige sol!

Vi flakket «aa vide begge,
jeg og den fristende vaar,
har begge en kroSet fortid,
saa ikke lyset igaar.
Men puster den paa mig, er det
forbi med min vinterro:

tror paa litet i verden,
nien viide Baa fjerne tro.

nenuneiiSe sol!

Og vaar Såar under i skyer
og stiger av skyers ild.
Saa slynger den mig om hjertet
sit guldbaand og strammer til.
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3 — Collett Vogt.

Og stundom kneiser jeg seirrik,
men oftest ser jeg mot jord . .
Der leker noget for øiet .
Jeg tror, og jeg ikke tror.

Min hemmelige sol !



'j
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Til en jevnaldrende

Ikke fortap dig i vemod, du gamle paa bænken!
Sandt nok, at urnen, vor urne, staar ventende tom
Inden vi fylder den snart med vor dødskolde aske.
gavmilde som vi er, gløder vi endda en stund.

Længe nok har vi nu sittet og døset og murret
her paa vor bssnli) set paa strømmen, som nvirviet

koroi.

Og hvorfor? Og hvortil? Hvad kan det vel
altsauunen nytte?

Og hjertet en giftbyld av skuffelser, bitterhet, nag.

Se dig omkring! Se, derborte staar bjerken og
vreenlier!

Lønnen, den gamle, nar krone av flammende guld.
Vemod er avmakt. Som lønnen og bjerken og eken
vil vi os gløde til aske. Praktelskende høst!



idt nok at ungdommens tid er forbi. Og saa vi«
urnerne vente ! For at bli aske og støv

maa vi i ilden. Den kalder med livsrøde tunger
D^ dø vil vi to som U8«1vi8lc kjæmpende mænd.

29
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Hilsen

Hvor styrløst fort det gaar! Det lakker, lider
Da jeg var ung, kom jeg til «Kongens By",
som jo var halvveis norsk i hine tider.
Og jeg, som av natur er fjern og sky
— korrekte embedsmænd paa begge sider —
jeg krodde mig i Ibsens, Bjørnsons ry.
 Der gaar den siste store, norske dikter!"
Jeg nøt min høihet uten at ha plikter.

Dog stundom skvat jeg til. Haardt hjertet banket
Hvem var jeg vel? En skamløs, en forrykt.
Den fremtidsløse ! Til jeg atter ranket
mig op og kvalte uro, sorg og frykt,
helst naar jeg blandt teaterdamer vanket,
som lo mig til saa kvitrende og trygt.
Et samfund utenfor min ungdoms viden.
De mente, at jeg nok blev  stor" med tiden.
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Og alle var de silkeunderklædte.
Det knitret farlig av dem, naar de gik
nedover gaten spillende, kokette
med rødt paa læben, smil i kolde blik.
Jeg tænkte: Det er verdensdamer dette.
O uli6ertsi med le»n6oliiBBst niusik!
Og fuld av stolthet var jeg, haab og kvide,
der smigret jeg skred frem ved deres side.

Men ogsaa mørk av trods og bitre minder,
naar tanken vildret til min fødestavn,
hvor alle mine søstres smaa veninder
spotsk lo av mig og av mit <Mterliavn.
Kom nu og se mig! Rikt utstyrte kvinder —
Den skjønneste i hele København —-
Min skjønne bad mig dikte sig et stykke,
som vilde skape hendes scenelykke.

Jeg lærte  gjennembruddets" mænd at kjende
hvis verker hadde ildnet mig til gru,
men lod mig derfor ikke raa6le»3 dleen^e.
En av de herrer bød mig straks si du.
I hønsegaardens smaa, hvor er I henne?
Gaar I paa guvernanteskole nu
oS tripper 6it i «eroart slitte kjoler.
mens nun, min dronning, 6ukter av violer?
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Med sjæl i flammer skrev jeg paa mit stykke
fra sol gik op, til atter solen sank.
Det stod til mig at skape hendes lykke,
som nådde hittil været noget krank.
 Jeg Bkj«enker dig, min Elskede, et smykke.
Snart skal ved mig din stjerne skinne blank."
Jeg skrev og skrev, men da jeg saa var færdig
Aa gud! Jeg var jo hende dypt uvsordi^.

Hun rystet skuffet paa sit lille hode,
trak saa paa skuldren:  Det er ikke godt."
Og hendes blik var mønstrende, da blodet
jog fra mit ansikt: Hadde jeg forstaat?
Jeg husker endda, at jeg var til mode,
som var jeg av en kvindehaand blit slaat.
Til skogs! Til skogs! I smertens rus jeg følte,
at nu var alting slut. Jeg tror, jeg brølte.

Saa mangen helt beskjemmet, urodd, plaget
nar søkt til skogs med urinstinktets ret.
Der har han skriftet, har han stille klaget,
kanhænde ogsaa brølt sig tom og træt.
Med såar paa sjsolen kom han nidset, jaget
og gik derfra saa nogenlunde let,
lvldt av dens sus, sovi laar 08 til at glenune.

tat paanv! 3aa vvr os livets stenune.
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Og om vi liker eller ikke liker
at mindes, er en dag det værste glemt.
Glem alt, som ikke fruktbargjør, beriker!
Mig har i kveld et minde kjærlig stemt.
Jeg ser min første ungdoms slanke piker
med bøkerne mot brystet trofast klemt
paa dydens vei til guvernanteskolen.
Det var vel ikke swtt, I gik i solen.

Nei, der blir ikke mm for mange glæder,
naar kravet er at spinke menner. og mer.

De gammeldagse hjem med strenge sæder —
tro, om der endnu findes av dem kler?
 Gaa ut, min søn, og gjør vort Norge hæder
som statens mand med beste karakter!

Og, mine døtre, I skal ogsaa lære ..."
Hver dag sit savn for at det kunde bære.

Sen er den norske vaar, og det tør drøie,

før knoppen ved et lykketræf blir sprengt.
Men skete det — det kostet slit og møie —
fik I en sødme kysk tilbaketrengt.

gaar ner uten taarer i mit sic,
men rik paa anelser og 6rsm og lsengt.
I lo av mig, 6a jeg sprang ut i livet.
0, kjsere damer! Det er lengst tilgivet.
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Hvor fort det gik! Nu lakker det og lider.
Og ofte BVNB jeg, det er fanden selv,
som har sat sparerne i vore sider
og nu i hjemve rider lybsk mot kveld.
Men er det ogsaa djevlen, som mig rider
I gamle damer, smil allikevel
og ta en hilsen fra en skald! Her er den:
Hvor jeg har været dum en gang i verden!



sjø
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Morgen paa havet

I riggen, hei, hvor det piper, fløiter!
En niaalcoving skjærer det solblaa mm.
Og bølgen den løfter sig høit og sprøiter
ind over dækket sit hvite skum.

Jeg vinker guttekaat ind mot land,
jeg tænder pipen og nyter synet
av luft og himmel og sol og vand :
Og er det noen, som vil mig noe,
saa la dem hente mig, om de kan!
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Sjø

Det tar paa at gynge. Nu er vi ute
paa navet selv.

Skarpt blinker i land en solgylden rute.
Farvel ! Farvel !

Og der vil gaa dager og mange nætter,
før land jeg ser.

Jeg stirrer ditind, hvor nu løyet spretter,
og blomster ler.

Jeg stirrer mot landet, der op det raker
3»Q kjært, 32» høit.

Ondt var det at skilles, men hvor det smaker
salt av hvert Bpr«it!

Ja, der vil gaa maan'ter tørhænde, inden
Mit land! Min rot!

Og saa kommer kvelden. Sjøen og vinden
staar bent imot.
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Og det er, som dirrende skibet stopper.
822 tar det fart.

Med staalfjær i brystet kløver det topper
av hvitt og svart.

O skald, som elsker det sterke, vil6o
paa nordmands vis,

spænd raskt nu din guldstreng, slyng ut en
til havets pris!

trille

Jeg raver paa dækket omkring, og hatten
gaar overbord.

Det blir vist forrykende storm til natten.
Jeg minds min mor.

Og dødssvimmel speider jeg md mot landet
Men intet land.

Tung vælter sotmættet røk over våndet.
Vand! Bare vand!

Såart er det at skilles fra Sli, man liker.
larv6l!

Det uler i riggen, maakerne skriker.
Hi-hi! Hi-hi!
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Nat

Jeg skimtet dig nok, maa du tro, paa bryggen
Dit blik var stumt.

Selv høit paa dækket i sol, du i skyggen.
Saa dumt! Saa dumt!

For første, for allerførste gang saa jeg
det, kjære du,

at aarene hadde trods alt tat paa dig.
Det saa jeg nu.

Du stod der saa bortgjemt og vingestækket,
Baa haabforlatt . . .

Og nu vælter bølgerne over dækket,
og det er nat.

Paa sprang de lægger med hvæsende munder,
som rovdyr gjør.

Og ikke tør mer jeg gaa nedenunder.
Kvalm er jeg før.
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Og ut fra mørket en kvindehaand griper
om hjertets rot,

mens oppe fra riggen det tuter, piper
mig hæst imot.

Vi møtes og skilles, vi tramper, saarer.
Det faldt saa let.

Kvælende tungt er mit hjerte av taarer,
som du har grædt.
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Paa Atlanterhavet

Os fulgte nat og dag og dag og nat
en liten gulspurv. Se, nu har den sat sig
paa dækket gispende og de<dBenBniat !

Saa mangen sjæl, som eventyret vil.
Saa mangen liten fugl. Hvad kan det hjælpe,
naar ikke vingekraften strækker til?

Tør blot den la sig gripe, er den frelst.
Kom sæt dig paa min haand! Jeg gir dig hvile,
og føde skal du faa, som du vil helst.

Der falder kveldsol over skumsvart sjø.
Og atter styrter den sig ut i rummet
forjaget, uropint for nu at dø.

Mot ve«t! ve»t! Vi kslger BolenB gang.

I Bverrnere og drsuunere! vier

jeg ensoin paa et storinslaat nav lnin Bang.
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f^aa^ og bed!

 Thi vit, I venner, at en ussel planke
os skiller fra forlis og død og dom!
O søstre, brødre, dvæl ved denne tanke!
Sviml, gys og føl, hvor glædens skaal er tom!

Dog la vort lille skib gaa vrakdømt under!
Vi minds, til hvem vi gav vor arme BjZol.

en ve, ja trefold ve den sjæl, som blunder,
tar skillevæggen er en tyndslitt fjæl!

Merk bølgens haarde haand mot skibets side!
Ak, troløst som det øde, vilde hav
er dette liv, som blev os Sit at stride.
Idag beruselse. Imorgen grav."

Saa talte skibets prest med øine slørte,
med røsten gjennemtrængt av harm og tro.
Men hvem har hørt slik snork, som den jeg hørte,
da Hans Æ/rværdighet var gaat til ro?
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Det lød som grynt op av en drøm om lykke,
som gisp og hvisk, som gnidsel tand mot tand,
det steg til tigerbrøl i djunglens tykke
og døde bort som fløitespil av Pan.
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Har jeg —?

Har jeg havet i mit sind?
Skyller det med friske bølger
ut og ind?
Stryker det langs fjeldets bryster?
Hugger det mot steile kyster?
Glitrer det i aapne sund?
Har jeg Snella uveirslyster,
varmen av en lekestund?

Gjennem rummet trækfuglskarer
som mot nord i ilsomt jag
trodser død og nød og farer.
Dag og nat og nat og dag
lyd av rappe vingeslag.
Har jeg skoger i mit sind,
nyknopt skog, som staar og venter
paa, at vaar blir sunget ind ? . . .
Klunk av fugl i træ og busker.
Kan du huske? Ja, jeg husker!



Dødens kolde, tomme mørke
la det falde, naar det vil!
Alderdommens onde tørke?
Gammel skog har fuglespil.
Naar frøs havet til?

46
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777 e /i min is!

Til mit hjertes døde is
kom fra syd en vaarlig bris.
Gulp i gulp. Gulp i gulp.
Under isen skitten — graa
sprængte trodsig våndet paa.

Vil6o op i lys og glans,
muntre sig i bølgedans.
Hulk i hulk. Hulk i hulk.
Døgnet rundt der hørtes støn,
ynk og suk og graat og bøn.

Smelt min is og bli til vand!
Er mit fangeliv forbi —
sprøite vil jeg salt og fri
ind mot lykkens grønne strand

Smelt min is! Jeg er et hav
i et fængsel, i en grav.
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Der paa stranden tripper hun
med en fryktsom, liten mund.
Du min bølge steil og skjøn,
ta den fagre paa din ryg,
hvor jeg kneiser herskertryg!
Under isen Biilc og støn.

Under isen støn og suk.
Suk i suk. Suk i suk.
Hør mig kvinde klok og smuk:
Farlig er en vaarens bris

* over gammel, hullet is.
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Der falder vaarregn

Der kaider vaarregn over «66 liav.

Til gagn for ingen. Jo, for mig, som sitter
her under kveldens himmel graa og lav
og aner fuglepipp og blomsterglitter.

Jeg klær dig, som jeg før har gjort i hvitt.
Du slaar dit vindu op. En gylden morgen!
Og hele natten har det regnet stridt.
Nu skinner solen, og du hilser vaaren.

Ja, det er atter vaar med groveirslyst,
med seiersanges brus til gudens ære.
Men hvorfor blir vel hjertet i mit bryst
saa tungt, at det er ikke til at bære?

Der lal6er vaarregn over sde nav.

gagn kor mig? nei, til gagn lor ingen.

Hw lconi kor Bent. Og ti6en er en grav.

I Borg jeg klalcser over 6en ine6 vingen.

Og langsomt mørkner det. Vand slaar mot vand.
I raakold luft jeg hører maaker skrike.
Hav, bare nav. Min tanke gaar mot land,
mot dig, du lysende, du straalerike.
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Eftermæle

En fattig mand, en ringe mand
naar ikke I fik blod paa tand.
Held den, som i sit dype spor
blev fulgt av niddets hylekor
til jord!

?

 Han hadde ingen fiender."
Saa sandt som det er sagt!
Myk var han jo i knæerne,
Z^ilc helst med smil paa tseorns
I^vonernS, olialcalornk
de viftet rørt med liaisrns
i lede og forakt
og veiret bedre slakt.

For er du rak i ryggen,
en mand med edle feil,

Hyener og chakaler
har voldt mig lette kvaler.
I hatere, misundere,
hør her paa et ord:
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ukuelig og steil,
som aldrig søkte skyggen,
men kom med fulde seil,
straks faar de veir i lungerne,
da blir det liv i tungerne:
Spænd musklerne, spænd senerne
og trvll ham op mot væggen
og bit ham saa i læggen!

Chakalerne. Hyenerne.

Det staar i min avis:
,^an døde uten fiender."
0 tak og lov og pris!
Jeg læser det paa havet
1 sol og vestenbris.

Og op for øiet stiger
et havslitt, nakent skjær.
Det er en gammel kriger,
som trodset vind og veir.



52

Haabet

Og som den kom ind i stuen
flagsmykt og fint rigget til,
blev den for mig hele havet
en stormnat ukson6iS viili.

Men ogsaa bølger i solen
med glitrende toppes sprøit.
Nei, ingen vet, hvor jeg elsket
den vesle baaten min høit!

Jeg satte den ut paa dammen,
men syntes, det var en skam
at ligge der tam og søle
i vindstille paa en dam.

Det var vel ikke saa farlig.
Jeg tok den med mig en dag
og satte den ut paa fjorden
for vind og for bølgeslag.
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At seire det er at vaage.
Og foran i skutens stavn
med klingende guldbogstaver
stod Haabet, som var dens navn.

Til masten hadde jeg knyttet
for sikkerhets skyld et daan6.
Jeg holdt i den andre enden .
Da slåp det ut av min naan6.

Langs fjæren sprang jeg og ropte:
Aa, kom tilbake, min ven!
Den seilet, seilet og seilet.
Kom aldrig mere igjen.

Mot fjordgapet bar det hastig.
I blaasten stod fokken spændt.
Jeg kjendte en sorg, jeg knapt nok
siden i livet har kjendt.

Kvinder har jeg da elsket
baade i smil og i graat,
men ingen som dig min lille,
egen fortryllende baat.
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Og mangen en sorgnat laa jeg
og tænkte bare paa den,
som seiler, seiler og seiler.
Mon tro, hvor den seiler hen?

Som skipper paa Haabet seilet
jeg hele verden omkring.
Jeg seilet og seilet, seilet,
og oplevde mange ting.

Snart høit paa bærende bølge,
snart dypt i en bølges dal —
Fra toppen av tro og styrke
til mørke og sjælekval.

Jeg seilet, seilet og seilet.
Seiler idag som igaar.
Gud vet, hvad jeg seilet efter
i mere end seksti aar!

Seiler, seiler og seiler
trods skumfok og slit og kav.
Det er forventningens lykke.
Hvad stiger ved gry av hav?
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Det er forventningens lykke.
Hvad stiger av hav ved gry?
Ikke idag, men imorgen.
O flammende morgensky!
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Indian summer

Et bortgjemt, iitet sommerhus ved havet,
som nu i høstens tid er vinløvdækket.
Og de, som bor der, hører bølgebrækket
ved nat, ved dag. Det gir ens tanke ro
at sovne i dets brus, naar man er to
for av et 6a^puBt atter at bli vsslckst.

Septembersol med rappe, gyldne stænk . .
Der sitter de og tier paa sin bænk.
De har vel snakket ut. I aldrens skygge
forstaar man uten ord, da er man trygge.
Et smil bekræfter, og et haandtryk freder.
Her trænges hverken favntak eller eder.

Og utenkor gaar navet aapent, krit.

Det smyger sig langs mørke, steile kyster
og vugger godveirsstemt de skumgraa bryster
og lar sig kjæle for av solen, vinden.
Man har erfaring, vet jo, at om litt
tar blaasten til, da gaar det uveirshvitt,
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bestandig skiftende som elskerinden . . .
Hun smiler i et minde, som er blit:
Den gamle strid imellem manden, kvinden.

Var hun som havet, saa var han en kyst,
hvis bratte reisning vakte uveirslyst.
Hvad gagner løfter, hjælper dyre eder?
De taalte sjelden lyset, naar av hav
en dag paanv steg op med friske krav,
med nære sorger og med erne glæder.
Og atter griper vi vor vandringsstav,
mens onde ord, kanhænde taarer falder.
Det nære fattiggjør, det fjerne kalder.

Hvad gagner eder, hvisket bryst mot bryst,
naar dag har kjølnet dem i uveirslyst?

Hun sier med sit smil:  Har du det godt?"
 Naturligvis. Hvor alt idag er blaat!"
Baa Såar de begge langsomt op mot huset,
i høstens klare sol et vinløvsmykke,
og nyter stundens høstlig-klare lykke
til mindende musik av bølgesuset.
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Paa Nordsjøen

Vi kommer dampende fra mørke nætter
ind ide lyse. Og det er koldt i veiret,
men længst i nord der flammer gyldenskjæret.

Jeg kjender mig igjen. De lyse nætter,
som skaper drømmere av sterke mænd
og blide svermere av trold og vætter —
Du lyse nat, jeg kjender dig igjen!

Og jeg har set New York, set kjæmpebyen
med  skrapere" av jern og staal mot skyen.

Til dollargudens ære maa der slaktes.
Røk steg av dem ved kveld. Et offer bragtes.

stiver mand sin chance". Grip og bortfør bruden!
Hvis ikke tjener du som mat for guden.

Det gjælder herren, og det gjælder trællen.
Jeg stod og saa paa røkens svev i kvelden.
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Dg prærien har jeg Bet. Jeg drar paa innndsn
Sfaar danset Artemis vel der i lunden?
Dg disse floder — kald mig kun en kjætter!
_ denne flod har ingen nymfer badet.
e^ Bpeillet over en<leiGB6 Bietter.

Dg her har ingen drøm sin himmel nvsoivet
Dg ikke juninattenB stjerne BicjZolvet
'or aneiB6rn6B pust lik aBpevlali6t
som hjemme i de korte, lyse nsetter.

Dg Minneapolis . . . Fest elter fest!
|eg saa en indianer der til hest.

oirlcuBtelt . . . avgjort inat.

BieenZte et par nivnter i nanB nat.

Selv nar jeg været rødhud, maa I tro.
Da hvilte over prærien drømmens ro.

Dp mot  den store aand" steg baalets røk.
Mit navn var ellers da  den rappe høk".

?aa Vettakollen Btod Baa nian^t et Bia^.

Der tok ),den r^de e<rn" inin B^alp en da^.

,Den Borte panter" var av vlodtGrBt viid.
D8 norte neie VeBtre til.
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Saa kom med guld i haand den hvite mand
og underslog sig lumsk vort barndoms land.

Den lumske, hvite mand med guld i haand —
Hvor er han nu, den fri, den store aand?

Dypt i mit hjerte bor han. I min sang.
Han rørte hedensk ved min sjæl en gang.

Jeg staar og ser, hvor gyldenskjæret minker.
Snart vil det lue op av mor^nsn» kaai.
Jeg længter hjem. En kvindehaand, som vinker
Snart har jeg den i min. Vær glad! Gi taal!
Vort sterke, kloke «Icid vet om sit maai.
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Emigranten

Hav mot svarte, tunge fjeld —
Norge selv!

For vort blik det sank i hav,
steg paany av mindets grav.

Der, hvor blaafjernt landet sank,
staar en stjerne from og blank.

Sommernattens stjerne, tændt
over gamle Norges land,
er et bud fortrolig sendt.

Varmt den blinker dig imot
fra det hjem, som du forlot.

Blinker gylden dig imot
fra din længsels hjerterot.
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Nat paa havet

Kald mig en gammel, en fortæret mand!
I denne nat nar sjælen ingen alder.
Frem seiler vi i roser, strødd paa vand.

Og Bin6et aapner sig, og sindet aner
en lykke, som gjør læben ydmygt stum.
Den tætte, tunge røk slaar ut som faner.
Jeg ser dem svæve hen i nattens rum
for saa at lægge sig med sot paa skum —

Og alle sorgens skyer nar glidd bort.
Jeg smiler fjernt. De mørkner ikke sindet,
saa litt som røken farver havet sort.
Hver uro i mig dæmpet ned, forstummet.
Mig er det, som mit dagverk længst blev gjort,
og som jeg nu er smeltet md i rummet.
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Hjem!

Sol bakom skyer.
Den vil ikke frem.
Ja, nu bær det hjemover!
Nu bær det hjem.
Jeg speider mot landet,

og skardet kjendte, det kjære med tinder
Slåa til mig i synet!
Jeg er hendes nar.

Og saktnet har vinden,
som før var saa stri.
I mak gaar nu sjøen
med sølvstriper i.
Det glimter av vinger,

som stiger og synker i kjølvandets spor
Et hujende følge,
et hvinende kor.

Maakerne norske.
Et skrik, som forslaar!
Os møtte de ute
paa havet igaar.
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Vær hilset, I landsmeend !

Og tvil ikke om, at jeg vet eders vssr6!
Lavt nede. I^Sit oppe.
Saa er eders keerd.

Høit oppe. Lavt nede.
Hvor er den, min skjemt?
Jeg driver paa dækket
urolig, beklemt.
Thi landet liSrinde

med tinder og skar det er du, det er du

Slåa til mig i synet!
Jeg er hendes nar.
I^ni landet tiSrinds

det stridbare, strenge i un^jsricerZ slør

Vort liv er lik skibets:
I uveiret md
og ut av det atter —
Slikt nserder et «in6.

Jeg grudde, jeg higet,
men aldrig som nu.

O hjerte, dv gamle,
dv bundløse karr .

er dv, mm veninde,
mer elsket end før.
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Jeg kommer fra navet,
hvor skibet, som syntes saa mektig i navn,

med ett blev saa litet
fra akter til stavn.

Hør maakerne skriker!
Det er deres kald.
Vær hilset, I landsmænd
med stigning og fald!
Jeg speider mot landet,

det faste, det trygge i sommerlig flor
Mit skjælvende hjerte!
Der er det, hun bor.
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GAMMELT OG UNGT
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Hvem hilser mig —

Hvem hilser mig ogsaa i kveld fra det fjerne
med lysende blik?

Hvem er det, som ønsker mig fred til natten
med nik efter nik?

Det blinker fra fjorden. Et fyrlys blinker.
Og her har jeg staat

kveld efter kveld og set ind i et ansikt.
Du merket det godt.

Varmende lyste du bent ind til sjælen,
hvor smerten fik ro.

Og vet jeg litet at tro paa i verden,
ett vil jeg dog tro —

at du er et blinkende fyr i mørke
for mig og for mit.

Ak, noget som varmer, noget, som lyser!
Det drømte jeg tidt.

maa menneskerne ha
høit paa sin drømhimmel glimt av en stjerne

Voninlio, svar ja!

For ikke sandt! I sin kamp, i sin higen
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Efter døden

Naar du og jeg har endt vort jordlivs gang,
da vil vi træffes paa en ukjendt stjerne.
Som nok du vet, er evigheten lang.
Und mig et pust av den! Det gjør du gjerne

Baa vil vi roi»o. Koigo var mm krvd,

skjønt det paa jord tidt kostet mange penger.
I evigheten — hvilken himmelsk lyd! —
dor or det ingenting, som  koster" længer.

Man nar soivkoigolig sit stjornoicart.

Dot inaa nian na. Dot u«r nian granslco n^io.
Mot nyo vordnor «tvror vi vor lårt.

Do «poiior sig saa gvidno i dit oio.

Saturn og Venus, Jupiter, Merkur,
do mektige, de ganske smaa planeter .
Vulkan, Uranus ... La os ta en tur
til Orion, du kvinde for poeter!
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Vi reiser og l)1ir nve kor 08 Belv.
Det er i elskovs liv snart sagt det beste.
Fornyet lander vi paa Mars ved kveld
og rækker frem til Orion den na?Bte.

() stjerner i paradiBiBlt Ror
med sommerfuglesang og spil og glitter!
Dypt under os den fattigslige jord.
Hvad kan jeg for, at synet gjør mig bitter?

Jeg sier med en fiendes tynde smil:
 Er det Baa stort at spinke og at spare?
Paa jord der fulgtes vi saa mangen mil.
Naar gav du mig et kjærtegn at besvare?

Mig gav du aldrig, da vi gik paa jord,
et kjærtegn at besvare og bevare.
O allerdeiligste! Din dvd var stor.
Men er det stort at spinke og at spare?"

vu niaaler det uendelige rurn,

nvor kloderns kra urtid vandrer stunune,

i taarens glanB.  ^a, jeg var nieget dum.
vet er viBt lcun paa jord, kolk dlir Baa dunune."
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Er du en kvinde, saa er jeg en mand.
Jeg tar dig kjærlig ind til mig og sier:
 Paa reise sluktes mangen sorgens brand.
Avsted! Avsted!" Du sætter dig og tier,

Dog efterhaanden stilner jo din graat.
Jeg lægger rastløs nye reiseplaner.
Vi sitter atter i vor lille oaat
og kløver evighetens oceaner.
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Gudernes sprog

Jeg sier du til Dem i vers. Hvad Baa?
Kan det fornærme Dem, min skjønne frue?
Jeg er poet, tørhænde av de smaa,
men ren var altid min iiVSeistrin^ lue.

I prosa er jeg ydmyg, som De vet.
Jeg staar og bukker mig med hat i haanden
Men se mig, naar jeg ovtrsor som poet!
Da er jeg dus med selve verdensaanden.

Om De var dronningen av Saba nu
og jeg en vagabond i sinuli» og filler,
stolt tren jeg frem og kvad:  Min dronning
Vær hilst og hyldet av din fløitespiller !

du!

Du er som solen. Gyldenvarm din hud.
Din friske, røde mund! Og med dit øie
forgylder straks du mine fillers skrud.
Dig elsker jeg, du Btraaloriico, høie."
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Hvad svarte dronningen av Saba da,
den overmodige, den «traaieriice ?
Jeg tænker, at hun smilte dypt og sa:
 En dronnings sanger er en dronnings like."

Lyt til min røst! Jeg er en sanger kun,
men dus med dronninger, min stolte frue . .
Din gyldenvarme hud! Din søte mund!
Min Elskte du! Min høk! Min hvite due!
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•

Sløret

 Jeg tror, De er gal!
Hvad er det, De gjør?"
Ak, minder har kjærtegn
og minder har klør!
Jeg vet om et minde
av sviende glør.

Jeg søkte din mund
bak det sorte slør.

Du skrek: ,Ar De gal!
Hvad er det, De gjør?"
Og siden har ingenting
været som før.

Nei, siden har ingenting
været som før.
Jeg gaar her i halvdrøm
snart blyg, snart ør.
Aa, gi mig et smil
bak det sorte slør!
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Du skrek:  Er De gal!
Hvad er det, De gjør?"
Javist er jeg gal,
naar du endelig spør.
Men skjenk mig trods alt
et smil bak dit slør!

Jeg drømmer mig ind i
dets duft av mille-fleurs,
jeg banker i længsel
hver nat paa din dør.
Javist er jeg gal,
som sig hør og bør!
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Farvel til sommeren

Et skimmer over juni rike maaned!
Et skimmer over drømmene, som springer
ut med det lvB6 løv! Et brus av vinger! . . .
Nu stirrer koldblaa himlen fra det høie,
et gjennemskinnet, stort, urørlig øie —
Jeg hilser dig farvel, du skjønne sommer!
Du blusser endnu, men dit smil er træt,
naar du mot kveld blir stillet for din dommer,
den nære høst, som aander paa dig let
og dog med varselsbud om, hvad der kommer.

Et skimmer over juni rike maaned!
Men faldt det første striregn, har det faldt,
da er vidunderskjæret minket alt.
Et skimmer over drømmene, som springer
ut med det lyse løv. Høit sangen klinger.
Men stod i bitterhet den første dyst
imellem to, som elsker, blev det tyst.
Det var, som noSst brast. Og naget stinger.
Farvel, min sommer, du, som gav og gav!
Nu klær dig rapt og üblygt høsten av.
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Han blotter, hvad han dækket over før,
han ser dig stivne for sit haarde blik,
du, fra hvis hjerte varmebølger gik —
O skjønne sommer i dit gyldne slør!

Det er vist tungt for kvinderne at miste
en skjønhet, som de muntert seiret med
— jeg husker, hvor du kunde tindre, le!
ondt for et drømmesind at skulle briste.

O kjære sommer, hvorfor maa det ske?
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Uret

Jeg sitter her fattig og mørk og stur.
Mit ur —

I onde og gode, i alle slags kaar
fulgte det mig fra aar til aar.
Hjerte mot hjerte. t^Q blir saa vant
til at ha, hvad man har. Det gir sorg iblandt

Et hjerte av guld, som slog mot mit.
Og selv da det var blit gammelt og slitt,
banket det for mig fra gry til kveld
lydløst, men trofast allikevel.

Taktfaste, trofaste hjerteslag
hele den lange, utslagne dag.

Og vaaknet jeg urofyldt, angstbesat
op en svart, en bundløs nat
og hørte mit hjerte skjælvende slåa,
straks var det et andet, som ogsaa «loS:
Tik—tak. Tik—tak.
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Mig var det, som fjernt jeg en lysning
Over mit sind faldt den andens ro.
Tørhænde jeg smilte. Og uten frykt
sovnet jeg ind dypt og trygt.

Baa

Ikke saa galt som vi gjerne tror,
naar rundt os kvelende mørket gror.
Endog det tætteste mørke har bund.
Der sitter med MaaimoliiZ inund,
med sitrende sjsol i barnets drag
en frelser. Det er den nye dag.

I)li luaa være «nil mot et ur, en har.
Det taaler saa litet. Vær øm og vaer!
Maa stelle litt for det, passe det, gi
det av sin omsorg, kort sagt, staa det bi
Et hjerte er en saa skrøpelig ting.
Vern det mot tap av BinerteBtinZ !

OZ nu er tilslut mit ur itu.

Du var iniS en Zod vsninds, du!
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Bjerken

Rimfrosthvit staar bjerken
i den unge morgens blaa
som en brud med krone paa.
Luftigklart er sløret,
smykt med perler smaa.

Pust av nordensnoen.
Og da stiger friskt paany
op imot en guldrød sky
lyd av søljers ringlen
i det kyske gry.

Vinterdagen minker.
Let som havets sølvgraa skum
svæver maanen i sit mm,
gløder op og skinner
tung og stor og stum.
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Maanens brud er bjerken.
Overjordisk i sin prakt
staar den tiende paa vakt,
nu en aand blandt aander
ved sin Elskers makt.

I dens krone blinker
under nattehimlen kald
rike stjerner uten tal.
Himlen morildstripet
elter stjerners fald.
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Skogs us

 Hvor kommer det rare skogsuset fra?"
 Du spør om saa meget idag, du smaa."
 Hvor kommer det fra og hvor gaar det hen?"
 Dets liv, mit barn, er at komme og gaa.
Det kommer fra syd, det kommer fra nord,
imorgen kanske fra vest eller øst.
Motstandsløst følger det vindens spor
med klagende røst,
helst naar det engang blir sent mot høst."

 Og hvorfor klager da skogsuset saan?"
 Du spør om saa meget, min lille ven.
Det gjør vi alle. Vi spør, og vi spør,
og ingen vet hvorfor, ingen hvorhen.
Det klager, fordi det fik aldrig ro,
om vinden var godveirs, om den var stri.
Frem uten stans over hei, over mo
og vidre forbi,
til 6er er intet at BUBe i."
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 Saa underlig, far! Men si mig det du:
Hvorfor klager saa ikke skogen mer?"
 Øde og fattigslig, naken og streng
6s6BB^^6t vidde, saa langt som du ser,
Der ingenting gror, tier livets sang.
Men hører du fuglen, min egen knop?
Den synger om lykke i redens fang
høit fra granens top.
Hører du, barn, hvor den kvitrer op!"
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Skyer

 Hvad er det, som IvBer saa deilig og rødt
og gjør, at jeg undrer mig paa, nvad det er?"
 Det er skyer mit barn. Slik lyste det støtt
og vil støtt det lyse, naar mørket er nær.
Det er slot av brændende skyer, du ser,
hvor eventyrkongen hver kveld holder fest
i saler av guld, naar sol gaar ner
langt, langt i vest
paa den andre siden av havet."

 Og hvad er det, som kommer saa tyst og graat
og gjør, at jeg syns, her med ett blev saa stygt?"
 Det er mørket mit barn. Da blir stort til smaat
og sviktende alt, som var hjemvant og trygt.
Det er sorgen, som kommer og altid kom,
hver gang eventyrkongen os bød som gjest.
Vi ante noget, ingen vet om
langt, langt i vest
paa den andre Biden av navet."
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Er vaarkvelden blek

Det var skjælv i en røst,
det var lokk, det var sang.
Og alt nu driver dugg
langs med skog, over vang,
Den, som glitrer og ler,
blir tidt stille mot kveld.
Der «taar hun nu og ser
dypt ind i sig selv.

Tungsind og drøm.
Skyet og slørt.
I brystet spændt en streng,
som smerten har rørt.
Trods elskov og lek
saa jomfruelig skjær.
Er vaarkvelden blek,
har jeg vaaren mest kjær.
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e F^/a?/^6 7lc/^ FTNQtt Ftt/7F6

De BicjNiv6li6S) 8lna» »an^V)
som nynner sig selv —
hvor jeg elsker deres klange!

De slynger sig om sindet,
saa det næsten gjør ondt.
Der er noget, som tynger.
Jeg gaar her og synger . .
De slynger sig om sindet
som et fjernt, litet minde
om godt og om ondt.

Ak, livet det flyr
med vildt økende fart.
Nætter og dager
jager
langs med en avgrund gaatesvart.

Nætter og dager.
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De skjælvende, sange,
naar livsdagen gryr.

De skjælvende, smaa sange,
som ingenting betyr.
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Dag

kke sandt, lille ven ! Det gir haab, det gir spænding
ver morgen at trække gardinet frase og se —
)er staar vi som saa tidt og nikker til en kjending.

Og undrende spør jeg: Hva6 mon i6ag vil ske?
La ske, hvad det maa! La det bære eller briste!
Jeg nyter av din skjønnet, din uro, din ro.
En dag var jo min første, en dag blir min siste.
Du er som en kvinde, jeg ikke helt tør tro,
og som jeg dog er BicjsLiv6ii66 rse<l for at miste.

Hvem skiftet her i verden som du, lille ven?
Sol og spil igaar og Baa uv6irBm«rlc igjen.
Du hvisker i mit øre: Stat op, du, som sover!
Og jeg reiser mit hode som mand iblandt mænd.
E n ting vet jeg sikkert : Den seirer kun, som vover.

Du smigrer og egger, du truer, og du lover.

Et billed skjær mit sind med en svalevings kast
og slukkes i et smil til en hemmelig viden.
Jeg trækker gardinet fra med skaperens hast,
en hersker over rummet og tiden.

G
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Ikke sandt, lille ven! Det gir spænding, gir lykke
hver morgen at trække gardinet fra og 86 —
Er det 801, er det mørkeveir, klart eller tykke?
En dag til at graate i? En dag til at le?
Vaarens første iltre? Den første kyske sne?
Det gamle og kjendte fortrolig aabenbaret
under nye himles skyer. O dagfriske gry!
Den kjendte, gamle jord liver morgenstund forklarei
av sandhetslys, som tændtes i sindet paany.

Hver morgen blir vi til, mens unge guder danser.
Frem springer jeg paa gulvet med skjerpede sanser,
Noget har jeg foran mig, noget er forbi.
Og frister ikke dagen med vaarlige kranser,
saa løser den det bundne, gjør tankerne fri.

l^t nav av kjerne blaaner, jeg Btvrter mig i.

Blcjierpede BanBer og i olodet et gvB . . .

trselclcer gardinet kra. Og Be, det dlir 1v8!

Og Btille i mig Belv. I min Bjsel er det Btille,

en Bpeilende BG, iiclce Blcvggd av oegjser,

Bom en Bvale, min Bvale, med BpiBB av en Heer
nar r«rt ved og B^apt glitrende veir.

Det klinker i en rute. Vindene er milde.
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917 — Collett Vogt.

in

Saa griper jeg om glasset
og fører det til munken.
Jeg nyter denne stunden,
av lykke ikke indfridd
til allersiste rest:
Min skat blev ikke hævet,
mit liv er ikke levet,
men hvad jeg dypest lirsevkt
slaar mig med sang i møte
fra vinens yre fest.

O vin, du, i hvis havdyp
jeg sænket sorg og møie
som i et kjærlig «is,
hvis varme gaar til hjertet,
hvis væsen er musik —
La kun de andre vinde
sig ry og hjem og kvinde!
Jeg tør mig ikke binde,
men kysser r)so^erran<i6n
med drømmen i mit blik.
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?^ei, ilclce l)sLgerranden
og ilclce ruBenB nete
og ilclce druenB vsete,
nien Btunden lia jeg f«rer
op glaBBet til min munli!
Den blomst, som ei blev plukket
Det maal, som ei er rukket —
Og vinen ikke drukket —
Jeg løfter den mot lyset.
Det er en hellig stund.

En ukjendt klang mot hjertet,
som blir til nye klanger . . .
Jeg er en gammel sanger,
som i forventning smiler
til det, jeg ikke vandt.
Min længsel aldrig stillet —
Det flammet, og det spillet —
Aa gud, dit søte billed,
som op av vinens bølger
i guldglød kom og svandt!

krvder Big mit njerte,
dot vinterlige tunge,
det lnvlce, evig unge,



nu jeg
med glasset i min haand.
Snart løses skal det bundne,
sol falde paa det svundne.
Og over alt det vundne
gidd av min ungdoms stjerne.
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Da Georg Brandes døde

Derute hven nordosten kveldskarpt. Og jeg
i vinduet og saa, hvor sneen pisket
forbi en lyktestolpe i dens søilero.

Et budskap hadde slaat mig. Hjertet stanset.
Den siste av min ungdoms mestre død!
Det kom til mig saa brat, at knapt jeg sanset.

Da jeg var gut, tok mestren mig ved haand
og førte mig fra land til land, hvor «sine
saa paa mig spillende av vidd og aand.

Ufattelig! Jeg stirret frem og hvisket:
Den siste av min ungdoms mestre død!
mens utenfor i gaten sneen pisket.

Et lys, som for min ungdom hadde brændt,
et I)aal, som pustet gnister op mot natten,
var slukt for ikke mere at bli tændt.
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Vls6 hat til alt det flyktige og lette
itod han i stormen tro^si^, rank og haard,
jn søile, samlende det maalløst spredte.

?ra tjeld og vidde og fra svarten sjø
seg fattigslig nu mørket ind i gaten . .
Den siste av min ungdoms mestre død!

3a — som jeg stod der avspændt, smertebundet
sprang ut av mørket pludselig en gnist.

iaa trolddomspludselig. Verk av sekundet.

VLig for det hett til hjertet. Og det kjendtes
jom bud fra ham. Og var dog intet andet,
md at i skumringen en lykte tændtes.

Ct lys, som skinnet rolig, trygt og fast:
Løft hodet, mand! Spænd viljens rygg i stormen
Dg icjZLiup dig frem mot BN6SNB tunge kast!
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Kraaker

Hun fik et barn i vuggen
uten vigsel av prest,
og alle Bla6ronB aan6or
fra øst og til vest,
de stevnet rapt til Icraalc6tiii^.
Aa heisan for fest!

Har I hørt det! Har I hørt det!
Kra kra, kra kra, kra kra!
Nei, nu Såar det snart for vidt!
Det er allikevel litt stridt!
Hun renner rundt med ungen,
hun gaar med det omkring,
som var det ingenting.

Kra kra, kra kra! Ha ha, ha ha!
Hun er en skam for kjønnet, som altid vi sa

Og klædt er ungen paa,
som en prins er klædt paa.
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Kom ikke her og nekt det!
Vi såa, hvad vi saa.

Og den, som hende hilser, det sier vi fra,
har selv ikke skam. Kra kra!
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0$ J e vcekkes —

Og jeg vækkes til dag og, til dagverk op
av de kurrende duer.

Dernedenfor byen med skifferblaa tak,
som gnistrer og luer.

Jeg smiler, jeg rækker dyptaandende ut
mine icrsovonliG liNNlisr.
Hvert lynsvangert tak er en hilsen til mig
fra livet, som brænder.

I herrer og damer, som altid har visst
med en krittstrek at skille

mellem uret og ret, mellem ondt og godt:
Hør englerkens trille!

Jeg skygger med haanden og stirrer til veirs,
dit et blik ei kan BpeenliV.
/ vet, hvad I vet, og / ser, hvad I ser.
Naar lot / jer dleen6e?



Dog vit, der er noget, vi aldrig fik se
og slet ikke kan fange.
Usynlige fugl i det blændende blaa!
Slyng ut dine sange!
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Oasen

Paa reise gjennem søvnens ørkenlande
kom jeg forbrændt og stump til en oase.
Sval strøk en kveldfrisk luftning mot min
Det rislet fjernt og nær av lcolde vande.
En kvinde rakte mig en vinmæt klase
av røde druer: Vil du bo og bygge
med mig i aftenfred og palmers skygge?

pande

Jeg spurgte undrende: Hvem er vel du?
Hun lo og fristet: Husker du mig nu?
Og er du syk, saa vil jeg gi dig hvile.
Og mørkner sindet dit, saa kan jeg smile.
Jeg er din Elskede fra hine dager,
6a jorden, som i morgenckugglans laa,
var dåre til kor at dli danset paa,
da lirsmmen over lien var kvslc og lager
og tremtilien en stjerne i det l)!aa.

Irods «aare lstter og trods srlcendranden
mig vinlcet noget nist dale nimmelranden.
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Jeg fandt slet ingenting i hast at svare.
Jeg prøvet stammende mig at forklare:
Liv er at vandre. Liv er at forblø.
En sjæl, som ikke higer, den er dø!

Saa hig da vidre, gamle sjæl! Adjø!

Oasens trygge ro, dens bløte vaner?

Jeg vælger luftsyn, skjønhet, som jeg aner
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Landeveien

Op vaaknet jeg som barn en julinat
forvirret, underlig beklemt, betatt.
I drømmens skin

mot himmelbrynet salig smeltet ind
stod gamle trær urørlige og tunge
og blandet dypt sin aande med de unge.

Forbi

det lille huset, som vi bodde i,
gik under løvet
den brede landevei forlatt og støvet.
Hvorhen? Hvortil? Jeg speidet mot det fri

En verden, som jeg aldrig hadde kjendt.
Der sat jeg høitidsfuld og smertespendt.

Hvortil? Hvorhen?

Til sorg, til bittert avgrundsliv kanhænde.
Fjernt hørte jeg en hulken gaa igjen.
Hvem graat saa sjælsopgit? Sorg uten ende
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Og denne veien hadde jeg fra nu at gaa.
Jeg sat og saa
ut i den lyse nat, til den blev træt og graa.

Og alle sov de — søsken, far og mor.
Jeg ensom vaaket paa den stumme jord.

Og angsten kom.
Hvad vilde livet mig? Hvad spaadde natten
Hvad skulde ske?

0!N?

Jeg foldet mine hænder for at be.
Sorg, navnløs sorg, saa langt jeg kunde se.

I nat var niinien Btjernele>B oS tom . . ,

Dog samme dag gik atter leken frit.
Men mindet blev, er siden trofast diit.

Og veien har jeg gaat, den lange vei.
Hvorfor? Hvorhen? Jeg vet det ikke, jeg.

er en tirsln.
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Seiren og Døden

Det spretter, det gror i flammen
av vaarsol, som leker og flommer.
Nedover veien kommer
Seiren og Døden tilsammen.

Og Seiren han spør : Hvem har vundet ?
D u dræper, men j e g fornyer.
Se bjerkens svævende skyer,
hvor skogen stod rotfast bundet!

Hør alle de larmende bækker!
Jeg er deres gjenopvækker.
I rike, skapende stunder
fuldbyrdedes vaarens under.

Men hvem sitter hist og grunder

Og Seiren og Døden de stanser,
den ene smykt med kranser,
med blomster fra mark og eng.
Den anden tør og streng.
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En kvinke som lutende sitter
i aftensolglitter :

 Aa, det var jo nok det, jeg visste!
At seire det er at miste.

Forventningens liv er omme.
Jeg stirrer ind i det tomme.

Mens bjerkenes topper svæver,
spør jeg, hvorfor jeg lever." —

Avsted paany! byr Døden
med blikket mot kveldsolrøden.
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Vaarstjernen

Og jeg var ung og hadde gaat og gaat
med alle kræfter løst paa vaate veier
net og lyksaliggjort av sol i vaatt,
berust av tro paa livets makt og seier.

Det sprutet høit, det rislet, og det sang,
til ned jeg satte mig litt træt kanhænde.
Da var det stjernen, at min stjerne sprang
bak aasen frem. Jeg ser den endda brænde.

Og der kaicit helg og stilnet paa mit sind.
Det var, som alt det løste og det spredte
med ett blev samlet i dens myke skin :
Mit sinli en stjerne av de aldrig sette.

I,a mig kaa lov at <1« i vaarens tili,

den vaar, som Btraaler op og seirrik kjæmper
naar eiter dag i bækkebrus og strid
en Btjerne Bpringer krem og clulmer, 6«omper!
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Collett Vogt

Og gid jeg av dens høihet da faar del,
glans av dens renhet i det gyldne fjerne!
Ja, gid den lyse vil sin skjønne sjæl
ned paa min egen! Stjerne imot stjerne.





NARREN
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Raadhuspladsen i en liten, tysk residensby. En flok unge,
stklædte hofmænd staar sammen og snakker og ler.
Folk, som gaar forbi, skotter bort paa dem med dulgt eller

pen uvilje.
Det er et stykke ut paa formiddagen.
Handlingen i det syttende aarhundred.

Første hofmand.
Saa møtes vi paa samme flek igjen.
Det var en herlig nat, I gode mænd!

Anden hofmand.
Vi slåp os løs. Vi gjorde, hvad vi kunde.

Tredie hofmand.
Mon ogsaa vore borgermøer fandt
den fuld av herlighet, da solen randt?

Første not in an cl.

0 tømmermænd, hvor er I sterke, sunde,
naar efter rus i daad og vin og tanker
1 vaakner op ved hanegal og banker!

nolmand.

Og morgenvinden yr og frisk og bisk
os snerter med sin tvnclV, lange pisk,
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der ut vi tumler i en nyfødt dag
til nye seire —

iioklliali6.

Eller nederlag.

Første hofmand.

Jeg drikker av dens luft i dype drag.
Mig perler endnu nattens rus i kroppen
og gjør mig kaat i sindet, vild i toppen.
Det er jo karneval.

Fj erde hofmand
Vi slaar et slag!

Et vældig et.

Femte hofmand

Hvad skal vi finde paa?
v Jeg synes, alle gjerninger blir smaa

mot dem, som jeg har icrZLkt6r til at øve.

Første hofmand.
Ret saa min altid tørste ørkenløve!
Hvad vil saa du?

Femte hofmand

Med bøn og salmesang
vi røyer kvinder, rykker tappen ut
av tønderne i raadhuskjeldrens mørke.
Saa tar vi os i vinens røde sprut
et gudbad efter morgenstundens tørke.
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noklnan<l.

Jeg bøier mig. Det var en daad av rang.
Og hvad de herrer borgere tør mene —f

Femte hofmand.

Det gir jeg djevlen. Øver den alene.
(Slaar festlig ut med haanden.)

Krigens blodørn truer
fredens hvite duer.

Første hofmand.

Godt midt i ulivstider at faa le.
Vi skulde bare hat vor hertug med.

iiokiiiali<l.

Vor lille herre sover. Jeg er bange,

regjeringssorgerne snart blir for mange.
Alle ler.

Fjerde hofmand
(med patos.)

Jeg vet en anden sang, min egen sang,
som gir min sjæl en het, vellystig dirren.
Og det er ikke bægerklang,
men sabelraslen, sporeklirren.
Nu er det narrestreker, narrespil.
Der kommer vel en dag Naa, som I vil!

Første hofmand.
nvor er narren?
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noklnand.

Han var ogsaa sterk
i nat og vilde krig og manddomsverk.
Han slog i bordet, sa, han var en svane.

O tsNuiVriiiSLnd !

Tredie nokinan6.

Ved gal av morgnens hane!

Anden hofmand.
Men det — det var der ingen, som forstod.

Første hofmand.
Nu husker jeg. Og da vi alle lo —

noklnan6.

3aa ravet nan i natten ut. ttan vil6e

ilsre Big Bin Bvanenain.

Første nc»klnan6.

li BtMe!

Der kommer han. I svanehammen. Hei!
Nu blir det moro her. Det lover jeg.

(Dæmpet.)

Gjør som jeg sier. Ikke mæl et ord,
men stir med sorgens miner bent i jord.
Og Bi6enelter: Snak mig ekter munden.
Det gjælder jo at korte morgenstunden.

Første hofmand.
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Tørhænde blir det noget at fornøie
vor lykkes skaper med. Sorg i hvert siv!

Hans Nar kommer. Han er lang og blek med et indadvendt
ttryk, naar han ikke agerer. Narrelue. Narrekappe. Bjelder
»a lue og kappe.

Hans
(rusten i maalet.)

Tunge og gane, gane og tunge
— lyt til et visdommens ord av Hans Nar! —
det var støtt et uadskillelig par,
hver gang morgnen gryr. To gærne unge.

(Plirrer hemmelighetsfuldt.)

Maate paa alt. La os skille de to!
En eneste draape av druens blod —

(Undrende.)

Jeg speider efter en bisp, en prest.
Hvad er vel dette? Begravelsesfest?

(Bønlig.)

Aa gi mig litt vaatt! Jeg har Mat saa langt.
Min tunge Sr tyk og svelget trangt.

(Med ett.)

Saa dystert I stirrer. Hvad er det? Saa tal!
I ser jo, jeg vrir mig i kval.

Første hofmand.
DSt VSt 6u NSBt Bvlv.

Hans.

Hvad vet jeg? Jeg vet
slet ingenting om, hvad i nat det hændte,
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bare at hjernen som ildmørje brændte,
et rykende baal, da jeg gik hit avsted.

nokinanli.

Bvanerne

Hans.
Nei. (Rykker til.) Har jeg siaat dem ihjel

Første hofmand
Det vaager du spørge!

Femte hofmand.
Hver eneste sjæl

Hans.
Slotsdammens svaner . . Svaneblod brænder
paa mine hænder

(I vildelse.)

En blaasende morgen,
et dryppende stråa,
et rimfrossent blad mot det kyske blaa.
Alt det, som er kjølig

I lyver. Det er noe, som bare I sier.
Saa snak da, for fan! Hvorfor staar I og tier?
Hvorfor staar I og skuler. Det er ikke sandt.
Jeg er vel menneske jeg ogsaa iblandt.

liokmanli.

Menneske du ogsaa. Jo, nu var du god!
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Anden hofmand.

Med hænderne røde av uskyldsblod.

HanB.

Et menneske paa jord, skapt i guds billed,
skjønt ikke jeg vet, hvad med mig han har villet,
født av en kvinde, min egen mor.

Første hofmand.
Uten at blunke.

Tredie hofmand.
Du minds vel, de sang?

Hans.

Nu ligger hun kald i den raakalde jord.
Sang de?

Første hofmand.

Saa vidtom det klaget og klang.
Med halserne strakte mot morgenrøden
sang de i døden.

Hans.

Og jeg?

Første hofmand.

Aa, du sjoflet dem gang efter gang,
spyttet og skrek, at kvad de ei bedre,
lik de sgu rappe sig til sine fædre.
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Tredie hofmand.

Og eggene, alle svanernes egg,
dem klasket du kneggende mot en væg.

Hans.
Aa gud, for et avskum!

Første hofmand.
Bevidnet.

Hans

si,

hvorfor prøvet slik udaad I ikke at hindre?

Første li(ikliiaii6.

Hindre et avgrundskryp, just sluppet fri
fra helvedes inderste osende indre!

Hans.
(0m Ii«.)

Nu øiner jeg utvei.

Første hofmand.
Hvad da?

Hans.

Jeg vil dø.

Første hofmand.

Men hvor, det er tingen?
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Hans.
I 86iv8alNMV 8«,

hvor svanerne myrdedes, styrter jeg ut mig.
Saa tar i sin favn den aHcjsLrli^o gud mig.

Første hofmand.

Vorherre! Jeg tror, du er rivende gal.

Hans.
Mot ilden hermde er helvedes sval.

(Stille.)

Slik skulde det slutte. Jeg angrer det meste

Første hofmand.

Da svanerne døde, saa lot du forståa,
at du kunde synge. Det bandte du paa.

Hans.

Synge, naar sjælen av fnysende hester
i smaastumper slites —

Første hofmand.

Det første, det beste

Hans.

Jeg synger i døden.
(Synger.)

Jeg hadde mig en gang en mor.
Hun tørket taaren av mit icinli

og gav mig smil og ømme ord.
(Brister i graat.)

Jeg kan ikke synge. Jeg er saa tørst.
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nolinanli.
Vin skal du faa. Men visen først.

I^aNB

(synger.)

Jeg hadde mig en gang en ven.
Hun lao tcin^St mot mit lcinli
og hvisket, at av alle uiZLn6 —

Sætter sig paa hok med
hænderne for ansiktet.

Første hofmand
Syng ut din svanesang, natsvarte svane!

Hans.

Jeg kan ikke mer. Min tunge . . . Min gane

Første noklnanli

Og hvisket, at av alle mænd — ?

Hans
(næsten uhørlig.)

Var mest jeg efter hendes sind.
I^ktSriia^nden er folk
kommet til.

En borger.
Hvad graater han for? Hvad er her paafærde?

Første hofmand
Hys ikke spørge!

Anden hofmand.
Det er knapt til at bære.
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Første hofmand.

t syn uten like. Med benene op —

Tredie hofmand.

3g ryggen i vandskorpen —

Krop ved krop

Første hofmand.

Over dammen i nat, saa bred den er,
"øk det og røk det med blodige fjer.

Fjerde hofmand.

>ak svartskyen gjemte sig maanen ræd.

Første hofmand.
lu dækker de dammen fra bred til bred.

Tredie hofmand.

Ved solopgang sluttet den vilde lek.

Første hofmand.

Lav steg dagen. Skummel og blek.
Sluk smilene, venner! La taaren falde!
Hans Nar har vridd halsen om paa dem alle

Første borger.
81ot86ainuien8 «vaner!

Anden borger.
Det uhumske svin!

Anden hofmand.
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Første hofmand.

Og nu staar han her og forlanger vin.

Tredie borger.
Vin! Hæng ham op i det nærmeste træ.

Fjerde borger.
Gi ham paa snuten !

Femte borger.
Nei, hent en strikke!

Dingler han der, saa kan han jo drikke
sig utørst paany i regn og sne.

Første hofmand.

Det skyldes et umenneskes lumske svik,
at slotsdammen nu driver fuld av Hk.

slanB

(reiser sig.)

Tilgi mig, borgere, at jeg blev født!

Femte borger.
Selv om det ikke smaker saa søtt.

I^anB.

Kunde ikke for det. Snart er det slut.
(Ser frem for sig.)

De kaldte mig begge sin egen gut.

Første borger.
Hvad væver han om?
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Hans.

Og jeg skulde lære,
•r lærdom gir rv og makt og ære.

3g saa naar min læretid først var endt
(BorFul6t.)

Hlev iicice an6et Sn6detlerBtu6eiit.

(Nikker.)

ogen, som ogsaa har holdt litt av mig.
(Hidsig.)

Itaa ikke der og jop og si nei!
(River trøien op og spænder neglene mot sit bryst.)

»e, jeg har klør! Jeg stinger med dem,

ulv, saa bloddraapen pibler frem.
(Biter sig i læben.)

ie, jeg har tænder! Hugger med dem,
n tiger, saa blodflommen velter frem —
'iSren og ulven, apen og snogen,
rnen deroppe, som speidende flyr —
Ivorfor fødtes jeg ikke av gud til dyr,
t vilddyr i tætteste skogen?

(Frem til én.)

Ijend paa min pust! Vilddyrets aande,
et av lyster i brand og vaande.

(Til en anden.)

lånt mig i synet din hare næve!
u vet du det, mand! Jeg vil ikke leve.

(Vrir sine lisenser.)

vorfor fødtes jeg vel i menneskeham,
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Iliig Belv til korargeiB6, gru og Bl<aili!
t^vortor l)1ev jeg vel illlce —

dorger.
Aa, hold din mundl

Du vet det best selv, at du er en hund.

Hans.
Sier du det?

Anden borger.
Hvad du var. Hvad du blir.

Fj erde borger
Dit aandepust luktet av siste svir.

Hans
Er ingen hund.

Første borger
En med logrende svans,

som danser paa to, naar de vil ha dans,
men kryper paa fire med sut og hyl,
hver gang utsikten er til stokkeprygl,
en, som gjør kunster for storfolket her.

I^anB.

Jeg er ingen hund.

Femte borger.
Saa si, hvem du er.

Første hofmand.

I>luvel) la 08 lisre!
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Hans.
Sier det ikke.

Første hofmand.
Ut nu med sproget! Dig venter din dom.

Hans.
Drikke. Jeg taalte jo aldrig at drikke.

Jeg har noget i mig, ingen vet om.
(Rørt.)

Alle mine glæder — kald dem kun smaa!
En blinkende bæk, et dugget stråa.
Og vaarSn, naar det blir Bolt>alcli6varilit !
Barnelek kanske. Nævn det kun armt!
Jeg lægger mit øre mot naken jord
og hører det gro. Det gror.

(3milSr kjsilit.)

En sommerfugl flyr med et kast forbi.
Den første i aar. Jeg er glad, jeg er fri.
Jeg følger den efter med nyn og sang,
som frem av et smilehul sprang
Og alt dette gode maa jeg gaa fra?
Aldrig saa fagert som nu da jeg ser
det le bak en taare! Det glitrer, ler
med vinkende hænder . . . Hvad var det, du sa?

Første hofmand.
3vanornV, llan8!

(Løfter hodet.)
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noklnanli

Husk!

tianB

(farer sammen.)
l3vanerne, ja!

Første borger.

Vi Kjen6er 6eln, 6ine IlrulNBpring og talcter.

Anden borger

Uskyldighets morder.

Tredie borger
Svanernes slakter.

Hans
(med løftet stemme.)

Hver den, der som jeg har hatet sig selv,
han blir til sin dødsdag en nar, en træl.

Fjerde borger.
Opsendt til j ordrik av helvedes makter.

Hans.

Thi elsker hverandre fra samling og sans

uten pust, uten stans,
men først og fremst dig selv. Sier Hans.
Det gir reisning, den, jeg aldrig har hat,
at elske sig selv. Gir stolthet, gir styrke.
Og dumhet, som vet, hvem er værd at dyrke
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I kvinder og mænd, ta et ord til trøst:
Elsker hverandre ved dag og ved nat —

dig selv over alt. En døendes røst.
(Tar sig til hoelet.)

Jeg tror, jeg blir gal.

Femte borger.
Det var du jo før.

Hans.

Vet ikke mer, hvad jeg sier og gjør.
Kan ingenting minds. Det er, som jeg
mellem jord og nathimmel uten vinger.

Bvinger

nokinancl.

Du kommer nok paa det, naar først du grunner.

llanB.

I lnig gill en IvB6gr«n vergen un^er.
le 6ere dåre! vet Bp6lgeB nolc:

Belv naar jeg ler, vil 6e bratte i 2olc.

Røster.
til <3auun6n!

HanB.

larvel alleBaininen !

noklnanli.

Og nu da du vandrer til dødens land —
nar du i døden et ønske, en bøn?
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Første borger.
Jeg hadde nu heller set narren dingle
i høieste træ —

Anden borger.
Hørt bjelderne ringle

i diaaLten hver nat —

Første hofmand
(lægger sin haand paa hans hode.)

Tal du frit, min søn!

Hans.
Jeg tænker at dø som en ædru mand
og lar mig nøie med slotsdamvand.
De B«Ltt6r sig i k6v«LSoI«s. Hans Nar først. Efter ham

hoffets mænd. Tilslut alt folket.

I det samme tar kirkeklokkerne paa at kime.

Første hofmand.

Hør domkirkens drønnende, tunge slag!
Middagens time.

Anden hofmand
Din sistfødte dag!

Hans.

Kort er den vei, som vi fik at gaa.
Jeg kysser jorden, jeg saarte mig paa.

De gaar videre.
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Hans
(standser og sier i vemod.)

Hvor jeg var troskyldig, da nit jeg kom!

Første hofmand.

Vi minds det. Du kom hit med flasken tom

Den fyldte vi kjærlig med røden vin.
Vi klædte dig op, du blev ny og fin.
Gav dig narrebjelder og narrestikker.

Hans.

Der er da vel tider, jeg ikke drikker.

Første hofmand.

Hver morgen vaaknet du op hos en taske.

nollnan<l.

Og der saa du ildfluer paa en flaske.

Hans.

Jeg indrømmer, at jeg er uten værd.
Men kanske jeg kunde ha dlit en lærd.

Første hofmand.

Eller on krigsmand med tand til at bite.

llanB.

Gla' i var jeg at læse. Sat i min krok
natten til ende, bøid over en bok.
Det var saa mangt, som jeg maatte vite.

(Tørker en taare bort.)

0 Horntid! 6a dlo6ot til njsrtot kor
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Baa tvingende naardt, at tidt jeg det kjendte,
BOln var sn UBigelig Ivkke i vente

paa denne UBigelig Bkjsnne jord!

Og løy Bkal sprette, smaa knopper vil briste
i duft, naar jeg ligger stiv i min kiste.

Første hofmand.
Du mener nok heller paa dammens bund.

Hans.

Og vaarfugler fløite i busk og lund,
mens letklædte piker tripper til dans.
Og efterpaa vanker der en til mands.

(Stamper med føtterne.)

Vilde at alt skulde visne, forblø
med mig, som er dømt til idag at dø.

(Derpaa rolig.)

l^ordi er lordi. Alm 8i«el vsor dere6t!

6sr i BlotB<ianuneN) livor 6et er Bket.

Allikevel . . . skjsnt jeg lauiler og leter,
jeg kan ikke nuBke —

Første hofmand.
tlva6 Belv 6u neter.

dorger.

Din Beier i nat dlev din BalignetB tap

I^anB.

Btirrer mig Bvk i et tolnru!NB gap . . .
ltvein er jeg? Og nvorkor niaatte 6et Bke?
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Alt gaar ihop. Kan ingenting se .
Og ikke engang en likkiste» fjæl!
Gud trøste min djevelbesatte sjæl!

(Snur sig.)
Nogen, som lo —

Første hofmand.
Blot en taarS) som lal6t!

Hans.
En klukkende lyd. Var det mig, det gjaldt?
Nu ler dere alle. Fra hjertet en sten.

(Gir et skrik.)
Bvanerns lever. Uver en«Bte en

(Med et dypt pust.)
Bvanerne lever.

Første hofmand.
De lever, tlans Nar.

HanB.

Og jeg lever med.

Første hofmand.
Umulig at nekte.

I^anB

(juliloillio.)

La gaa, at det svir i de gamle arr.
Jeg merker, de heles. Lattren var ekte.
Mit er nu alt, jeg Kra?ven6e ser paa>
hver kvinde, jeg vil, jorden jeg trær paa.
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nolinand.

Din kreuitid du Ber i kiernlvB6tB dlaanen.
nok, at du takker 08, HanB.

Hans.

erne, stjernerne, solen og maanen . .
Saa tak da for dødsgru, fliret og liaauen!
Min fremtid jeg ser i et BlniloliiiiB glans.
Venner! Vi lever.

Første nollnan6.

Der nevnte du tingen.
Ikke saa høistemt. Bruk nu din forstand!

Hans.
Jeg ser dem. Med brysterne spændte mot
den samme, som stryker mig over Icinden,
kløver de brusende BiotBdainuienB vand.
En ungsvale furer det hastig med vingen.
Og løyet, herregud, løyet, som speiler
sig lutende tungt, mens de seiler, seiler
med kongelig holdning fra strand til strand.

vinden,

(Svinger luen.)
3vanerne lever.

nokinand.

den Bauini6.

kjalt eller klainine.



133

HanB.

Pjalt, det er sandt, naar rusens bølger veg.
En gvlden flamme, naar de atter steg.
Svanerne lever, og jeg lever med
Vin Baa det flommer! Her trænges at le.

(Mot dem alle.)

Et opkomme i mig av gidd og blaat.
Vet slet ikke, hvorfra jeg har det faat.
Men synker det, ak, da blir verden graa.
Jeg sleper mig frem med en sæk paa ryggen,
det usleste kryp, du nogen gang saa.
Helst staar jeg og fryser i skyggen.
Av tærende sorger er sækken fuld.
Det er andet end smil og rislende guld.
De presser mot brystet. Jeg knuges i knæ
og tør ikke frimand i øinene 8e —
Et sitrende løv, en hutrende stakker.
Hvad er det, som blinker? Jeg aander saa let.
Og sækken? Det var, som den sprakk med ett.
Stolt løfter jeg hodet og takker.
Tt gniBtrende IvB gjennein aarerne «laar.
vet «trsnuner til njertet, mot njertet det «preenger,
og nsit paa den reneBte nlaanilninel nZsnger
Binaa l)jelder og «vinger
og toner og ringer
til keBt og vaar —

(Tindrende.)

'lil keBt, I or^dre, idag Bom igaar!
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(Trykker hænder.)

Narrer deroppe, narrer hernede.
Narrer i Borg, narrer i glæde.
Alle Baa er vi jo narrer for gud.

Der bringes vin. Han tømmer sit bæger i et eneste
drag.

Hans.
Aa gud, hvor det smakte! Et gudsens bud!
Gane og tunge, tunge, gane
skiltes i kulde som svane fra svane,
naar elskovs klæbrike tid er forbi.
Nu hver for sig. Og slik skal det bli.
Jeg smekker med tungen. Befriende lyd
av seier og fryd!

(Synger.)

Lykken det er en umælende ku,
og den som vil malke den — huttetu!
Selv har jeg gjort det. Paa ære og tro
der sprang ikke melk, men blod.

I^«rBte oorger.

(sint.)

ttva6 Btaar vi ner kor og somler og glaner.

Hans
(i triuiuk.)

Karnevaisvaner. XarnevaiBBvaner.
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Første borger.

Aa, hold din kjeft, der du glisende staar!
Hvis ikke Baa hænder det, at du faar.

(Til hoffolket.)

Det er synd at drive med slik en fant
saa tidlig paa dagen.

Hans.
Karnevalstant !

Kårnevalsløier ! Karnevalspryd !

Og pest slåa det kvindfolk, som gjør i dyd!
Pas selv eders horn!

Anden borger.
Ja, nu skal du faa.

(Ind paa ham.)

Første hofmand.

<3aa hjem, I nisens, og d6Bikt eders smaa!

Tredie borger.

Din fæling, din liderlige kumpan!

Anden borger.
I fraadsere, liderlige kumpaner!

Første hofmand.
(myndig.)

Hvem mukker i rækkerne! Stille for fan!

Puss paa dem, Hans, saa det spraker og smelder!
Vis, du er kar for din hat, naar det gjælder!
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HanB.

KarnovaiBvanor ! KarnovaiBBvanor !

Murrende gaar borgerne

Hans
I herrer av adel —

Fjerde hofmand.
(hen for "sig.)

Jeg vet en sang,
som gir min sjæl en het, vellystig dirren;
det er —

Hans.
svir og drik og bægerklirren

samt vilde jenter hele natten lang.
Tilgiv mig, mester! Jeg har snakketrang.
I herrer av adel, har I erfaret,
hvorledes det er at bh født paany?
Man staar der i smil av on morgensky
solgjennemskinnet, forklaret.
De lekreste spiser, de herligste viner . . .
O, hjerter av guld, hvad har I at by?
Jeg tilstaar, jeg tørster. Og vintørst piner.
Er hk en skog, fuld av bristende knopper,
som ingen vet om, av svaiende topper.
Latter og nyn og lek og spillopper . . .
Mer vin! Den slynger sin sang gjennem aaren
saa klingende muntert som bæk om vaaren.
Mit blod av knitrende solflammer tændt!
Vin det er sol, som Gud Herren har sendt.
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Spring ut, du min grønne, min egen verden
av mørke og tvil ! (Slaar sig for brystet.) Herindenfor er den,
nvor nelvedeB avgrundBluer nar brændt . . .
Er en slags trærot, tæt gjennemstukket
av sorgminders makk, før jeg har faat drukket,
Men har jeg drukket, da skyter jeg op
palmerank, høivekst med ørn i min top.
Tørsten slukket. Sorgerne slukket.
Mairegns glitrende draaper paa støv.
DKorpaa VoBt6livin6B kys i løv.

(Blunker.)

 Tørt er tørt og vaatt er vaatt.
Uten litt væske blir alting graat."
Et vers av mig selv.

Fjerde hofmand.
Nu brauter Hans nar.

Hans.
Han funkler som vin i et guldblankt karr.
Saa nogen paa jord en gladere dag?
Jeg elsker dens luft og sølvskyers jag.
Hvad skal vi vel bruke kræfterne til?
Drik og jenter og hor og spil.
De kræver at brukes. Lyd villig kravet!
Hvis ikke saa rinder de ut i havet.

er Baa glad over alle ting.

Kling mine gjelder, kling!
(Kaster hodet tilbake.)
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Det er min ungdoms fyrstelige vilje
at ta i eie denne lyse jord.

IcvBBer roBe, og jeg vseter lilie

!ne6 glse6eBtaarer — alt, Boni gror
Hvor Bical 6ere nen?

Første hofmand.

Nu er spasen slut.
Vi skal et sted, dit du ikke er budt.

Hans.

Og jeg? Skal jeg bli her alene igjen?
Pest slåa den mand, som forraader sin ven!

Nokinan<3.

Vær nu litt varsom, Hans Nar, med din mund!

Hans.

(med noget ondt i «insno.)

En nar! En nar! Al verden roper nar.
Saa er jeg vel en nar da, edle venner.
Men glem det ikke: Gjennem mig du kjenner
dit eget væsens værd. Jeg er en nar.
Og luBlcer narren narrelcl«e6t korvi,
BtralcB lcneiBer I.

3e, <ler gaar narren! lila na na!

Og alle er I Iclolce nsnB. liurra!

(Med et bredt armsving.)

XranB niig mcli laurvker! Onislvng mig lne^ Bang!

80ni nar un<lt jer viB^cilNBuglerB rang.
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(Iltert.)

 Vær nu litt varsom, Hans Nar, med din mund."
Jeg gjør, hvad mig lyster, er stri og sund.
Jeg orker at drikke hver døgnets time.
Mer vin! Jeg vil drikke til tøndens bund.
Jeg vil drikke hele hoffet i svime.
Der var en, som sa, at jeg var en hund.

Fjerde hofmand.
Og nar? Er du nu ikke narren heller?

Femte hofmand.

Vi putter ham inti i et hundehus.
Der kan han sove ut ras og rus.

Hans.

Jeg er ingen nar, men jeg vet om lus.
Gi mig til avBlcea" et nredluldt krus.
Det tømmer jeg, og saa gaar jeg min vei.
Landeveien og jeg.

Første hofmand.

Det nar 6u Baa otte villet oS Ba^t.

Vendte vdlnv^t tilkaice i KllerB pralct.

Anden hofmand.

Gik som en herre med storlige lader.

Tredie hofmand.
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l'»rBte nokinan6.
akt!Og bad om? tivack bad du om, Hans? Gi

Rap dig nu litt! Du svarer. Vi hører.

Hans.

ltvor jeg teater 6eni alle, nater, nater!
(Nsit.)

ua6 oni min t^organile narre6ralct.
(Trodsig.)

Jeg har sunget for mat ved godtfolks dører.
Mat var det smaat med, men hvor jeg kom,
har aldrig endnu en bolle staat tom . . .
Fra dalbundens skygge til bakkens top —
Landeveien og jeg. Ned og op.
Snart uveirsbarske, snart glitrende dage.
Ensomhets vellyst. Ensomhets plage.
Jeg snur mig. Syntes jeg hørte mit navn
bli ropt med en kjærlig lcal6en6s stemme.
Det var ingenting. Og forbitret av savn
trasker jeg vidre. Har ingensteds hjemme.
Drømmer en nat om et kys paa min mund
og vaalcner i graat. Det var hende, det var
som utræt jeg søker til livets ende,

hende

nien aldrig i liv vil lsere at kjende

Sleng efter mig nar og Blcjsel<l mig for hund!
Min Elskte kommer i midnattens stund
og hvisker mig til med saa myk en stemme
ord, jeg ikke tør glemme.
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Det er pike, som ingenting koster en mand
Hun bor i enB hjerte; der tok hun land.
Slåa hul paa en tønde! Gi er at faa.
Jeg takker slet ikke, uten jeg maa.

Første hofmand.
En hund slikker haanden, som hunden fø'r.
Saan er det i livet. Og vil du drikke —

Hans.

Saa har jeg at række tunge og slikke.
Gid tørst maa fortære dig, til du dør!
Nei, takke for livet det gjør jeg ikke

Tredie hofmand.
Uten du maa

Hans.
(ryster sorgfuldt paa hodet.)
Aa Gud hjelpe mit liv,

som har været til godtfolks tidsfordriv,
han skotte i naade ned til min sjæl,
som blev trampet paa av saa mangen hæl
og svale mit hjerte fattig og slitt
av at gaa og gaa unødige skridt!

(Opfarende.)

Kom ikke til mig! Jeg kan dere godt.
Har længst fra mit bakhold set og forstaat.

I7srBte kolmand.

Hvem er vi da, Hans?
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Hans.
(spillende.)

'lni Byar ini^, I venner:

Er lykken trofast, I, som lykken kjender?

Hvem er vi da, Hans?

Hans.

Thi svar mig, I venner:
Gav lykken lykke, I, hvem lykken blænder?
Jeg har et litet indfald! Tampen brænder.

(Pludselig.)

Der kommer Naaden vor!

Alle skynter sig at indta underdanige stillinger.

Hans.
(ler.)

Ha ingen frykt!
End sover vor høie øvrighet trygt.

(Med kommandosmeld i røsten.)

I smigrere, I smygere, I krypere !
Mayen ind! Buk dypere!

Uvilkaarlig gjør de, som han sier.

Hans.
(godmodig.)

Hvem er saa narrifasserne, venner?

Første hofmand.
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(Synger.)

or lykken er en umælende ku,
som helst lar sig malke av skjelm og skjøge.
\fandt aldrig dens gunst, men det gjorde dv.

Peker paa første hofmand, og holder samtidig venstre
•p for ansigtet.

Hans.
(roper.)

Man slaar ikke narrer.

Første hofmand.
Jo, du skal faa vin!

De slaar ham og gaar sin

Hans.
(med blodig mund.)

an i Bvanvrn6!
(Derpaa.)

?ræt er jeg til døden. Kan knapt nok staa.
Jt i verden! Bare gaa. Bare gaa.
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