
Jeg ved en Lærkerede. Og de to gamle Lærker, Foraars-Lærken.
Jeg siger ikke mer. de flyver tæt omkring. Lærkelil, Lærkelil!

öen findes paa en Hede, Jeg tænkte nok, de mærker, Ak, Marken er bar,

et Sted, som ingen ser. jeg gør dem ingenting. og her er Sne og Is,

og dog kommer du atter, og atter du har 

I Reden er der Unger, Jeg lurer bag en Slaaen. din Røst fra Paradis.

og Ungerne har Dun. Der staar jeg ganske nær. Dig knuger ej den øde Jord

Qe pipper, de har Tunger, Jeg rækker mig paa Taaen i Vinterens stivnede Dragt,

og Reden er saa lun. og holder paa mit Vejr. men jeg husker jo ogsaa fra Vaaren i Fjor

 ̂ * din sælsomt rige Magt.

For Ræven han vil bide, j^aar B]omster, der blunder saa dybt under Sne
og Drengen samle Bær. kan ane blo{ d}n Sang>

Men ingen skal faa vide, maa 0 p̂  maa de frem for bedre at se :

hvor Lærkereden er. Hvorfra den søde Kkmg?

Harald Bergstedt. Men kommer de først frem af Skjul

herop, hvor du Trillerne slaar,

„DE FIRE AA RSTIDER“ . j3) saa tror de, saa tror de, du herlige Fugl,

Den sidste Ejteraarsstorm. j0 straks, at det er Vaar. ?

Lavt i den nordlige Himmelrand Træernes def bIundef , Svøb

stiger en jerngraa Sky, . Læ [M v in te re lu (1
stirrende stift imod Danmarks Land -- de km  høre de per]eiide Triner

trænger del ikke, fra Strand til Strand, de ^  ^  ^

fluks til at ødes paa ny. ^ et væ^ ;er Foraarslyst,

, naar snetunge Skyer de ser,
Ruller den sig over Himlen ud, . ,

. r1 , „  men, velsignede Fugl, har de hørt blot dm Røst,
sætter Guds Sol paa Port, ’ . “

de kan ej blunde mer.
sender til Stormen et Magtens Bud, —

Stormen, der vælter med Regn og Slud —  Men naar Knopperne brydes og Blomsterne gror

saa bliver Gerningen gjort. for hver en Dag, der gaar,

og vil pryde og pynte den fattige Jord,

Danmark har klædt sig i Høstens Dragt, saa er det netop Vaar.

Løvet og Blomsters Hær Du Lærke vented ej paa Bud,

har den smykket af al sin Magt; men for imod Himmelens Hvælv,

men over brændende Farvers Pragt og du jubled og jubled din Frejdighed ud

sortner det fjernt og nær. og skabte Vaaren selv.

Tungt at tænke, hvad nu skal ske Sommernat.
under saa besk en Strid___ ^ar du 804 de v*de Egne, naar en Sommersol gaar ned?

ikke standser nu Dødens Le, Har du set> hvordan de hæves mod et Skær af Evighed ? |

førend Stormen gaar ind i Sne, Har du set den sidste Skælven svinde hen i Eng og Krat ?

Jorden er stille og hvid. Har du bøjet dig til Hilsen? Det er Danmarks Sommernat.

Har du set den sidste Luftning standse i sin lette Flugt,

Vintergækkens Vise. synke ned bag tavse Blomster, der staar tyst med Øjet lukt?

formene tror, at alt Frostnatten, skarp og klar, Hundred Tusind sære Drømme da begynder en Tagfat

Livet var slut, ligger paa Vagt, over disse stille Egne —  det er Danmarks Sommernat.

' ' ftr ^ an^’ ^ øvet mener forvist den har Blege, smidigt bløde Taager dukker da af Engen frem,

omsten blev brudt. alt i sin Magt Elverkongen ler og bygger paa sit hvide Koglerhjem. I

jvlystent jog de rundt, kunde dog aldrig tro, Vogt dit øje> stille vandrer ! thi faar han først Dansen sat,

gende vildt og ondt, dybt i vort Slummer-Bo, Elverpiger ler imod dig —  gennem Danmarks Sommernat.

ea ej, at Livet gror væves i tryggest Hvil

Vbt under Jord. Sommerens Smil. Blegt °§ sPeilblankt ser du Havet lan§s en hvid °g ensom Strand.
Men derudefra en Tone klinger længselsfuldt mod Land.

N e r e n , stolt i Hu, Højsommers glade Raab Fra de' ukendt ,ierne er den’ den s,ukkes vildt °S brat- “
'silende ler, blev ej min Lyst • det er HavfrusanSens Kla§e _  gennem Danmarks Sommernat. 1

*0lri blev jo Verden nu, her mellem tusind Haab, Som en Fuldstændiggørelse af Digtet aftrykkes nedenstaaende ^

v°r den end ser, —  nynnende tyst, —  V e rs ; dette er ikke medtaget i Kom positionen:
r ei> i Jordens Bryst her, midt i Vinter hvid, Vildt du lokkes, og du drages, og du stivner i et Gys.

^ m e s  al Livets Lyst, fandt jeg min Sommertid, Alt er dunkelt, men det svømmer i et Himmelhav af Lys.

^ ØI*irnes en mild og øm her blev jeg Livets Gæst Alt er lydløst, men det pusler overalt i Eng og Krat. I

^nierens Drøm. herligst og bedst. Alting bliver et Vidunder —  det er Danmarks Sommernat.

Kappel Bøcker.
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