
Där går älskogs unga hingst, Men vid pilens nakna stam
ljus och grann som sol i pingst, som en svart och spöklik ham
prydd med bröllopstömmar. sorgens fåle dröjer.
Betslet är en blomsterrad, Blicken stel mot rymden går,
sadeln vävd av rosenblad, huvut med dess dunkla hår
silverskir till sömmar. han mot marken böjer.

Lustigt gnäggar lyckans sto, Sist med man och mule grå
guldsmidd sele, guldsmidd sko, som den sista dagen på
Längtar ut mot drömda land, ålderdomens himmel,
röda aftonhimlars brand, hovens slag mot sten och stock
gyllne solars glitter. dovt som mull mot kistelock

dödens isgrå skimmel.
Långsamt haltar fram därnest
nödens gula, blacka häst. Staffan, Staffan stalledräng
Matta släpa stegen. vattnar sina hästar fem.
Ögat glåmigt utav svält Festligt blänka himmelns bloss,
letar hackelse och spält Jesus huldrik hjälpe oss
på den frusna vägen. uti nyårsnatten.

Oscar Levertin.

EN BÅT MED BLOMMOR

E n båt med blommor glider bort mot havet 
med blad, som hösten bränt, kring toft och master 

och däcket i förbleknad prakt begravet 
av slocknad vallmo och av vissen aster.
Blott tubarosen står där marmorstel 
och doftar om förbrunna kärleksöden.
Min levnads älskade, min tankes själ, 
säg, om vi slumra eller del är döden?
En båt med blommor glider bort mod havet. \

Kring floden le i kvällsol livets länder
med ljusa hus i vita körsbärslundar. \
På ängarne till ringdans knytas händer, 
med barnet ljuvt vid modersbröstet blundar, 
och aftonsvalkan dör i fågelsång.
Vad ölet läskar gott den gamle 1 Skratten 
från gröna gärden klinga kvällen lång.
Se, älskade, snart skymmes allt av natten. £
För evigt sjunker soln bak livets länder.

Nu slottets spira, parkens poppelkrona «
ren töcknet höljt. Varthän då bär oss båten?
Ty tornets klockor jag ej mer hör tona.
Mot vilken okänd ocean går stråten?
Ack, är min hand så kall som din? Så domnat 
mitt leende, som det jag svagt ser smeka
din slutna mun? Säg, är då allt fullkomnat ;
och vi fått sluta sörja, sluta leka — 
ej någon klocka jag hör längre tona.

1 svarta mörkret står nu allt begravet.
Nej, intet avsked, intet tack, du kära!
Vi skiljas ej, som förr, på dunkla havet 
mitt hjärta skall ditt hjärta vara nära 
och samman segla vi i natten, samman.
mer oupplösligt än oss världen unnat. I
Den stund, som släcker sista stjärneflamman 
beskär en högre fröjd än livet kunnat. —
En båt med blommor glider ut på havet. —

Oscar Levertin.


