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1770-1786 
STRASSBURG, F R A N K F U R T 

WETZLAR, W E I M A R 

EN GRÅ, T U N G S I N D I G M O R G E N 
(Ein grauer, truber Morgen) 

En grå, tungsindig morgen 
bedækker jordens ring; 
i tågen dybt forborgen 
er verden rundt omkring. 
Ak, sad jeg, Friedericke 
hos dig min søde ven, 
gav et af dine blikke 
mig sol og sang igen. 

Af træet i hvis stamme 
jeg skar dit navn ved mit, 
snart høstens vinde klamme 
det sidste løv har slidt, 
den sidste engkærminde 
nu falmer hen som jeg; 
den ser ej solen skinne, 
og jeg min pige ej. 

Alt rankerne man plukker, 
hver høstkarl tager sin; 
i fade og i krukker 
gærer den nye vin. 
Ak, sad hun i min stue, 
så bød jeg straks min ven 
til velkomst denne drue; 
hvad gav hun så igen? 
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Voks stolt mod himlen, stamme! 
Giv mange slægter læ! 
Ej storm og lyn tør ramme 
vor hellige navnetræ. 
Men vil et navn I øde, 
skån det, I øverst ser, 
og lad den digter bøde, 
som laved sangen her! 

V E L K O M M E N O G F A R V E L 
(Es schlug mein Herz) 

Mit hjerte slog; jeg sadled hesten; 
før jeg det vidste, var det gjort. 
Et blegrødt skær stod lavt i vesten, 
på bjergets kam lå natten sort. 
Højt raged egens kæmpebygning, 
utydelig i tågen grå, 
hvor mørket ud fra krattets tykning 
med hundred sorte øjne så. 

Fra månen sived mat, bedrøvet 
en lysning over vejen ned; 
natkold strøg vinden gennem løvet 
og brummed sært, mens bort den gled. 
Med skumle varsler natten trued; 
men jeg red frem med frejdigt mod; 
thi i mit hjerte længsel lued, 
og attrå brændte i mit blod. 

Helt higed sjælen dig imøde, 
jeg vied dig hvert åndedrag; 
jeg så dig, og dit blik, det søde, 
forvandled mørkest nat til dag. 
Omkring dit fine ansigt svæved 
en glorie som et rosenskær; 
var det mon kærlighed? - jeg bæved! 
Måske! Hvor lidt var jeg den værd! 

Da morgnen suged duggens væde, 
kom afskeds tunge øjeblik. 



I dine kys var elskovs glæde, 
i blikket sorg, fordi jeg gik. 
Jeg så mig om: i husets skygge 
du stod, vådt lyste kindens hvælv -
og dog: at elskes, hvilken lykke! 
Og hvilken fryd, at elske selv! 

E N G R O S E N 
(Sah ein Knab ein Roslein) 

Drengen så en rose stå, 
Roselil på engen! 
Morgenfrisk blandt grønne strå; 
glade på hinanden så 
Roselil og drengen; 
Rose, Rose, Roselil, 
Roselil på engen! 

Drengen sa': »Nu får jeg dig, 
Roselil på engen!« 
Rosen sa': »Nu flår jeg dig, 
så du aldrig glemmer mig, 
vogt du dig for flængen!« 
Rose, Rose, Roselil, 
Roselil på engen! 

Og den stygge dreng, han brak 
Roselil på engen; 
rosen værged sig og stak, 
men der hjalp ej ve og ak, 
heller ikke flængen. 
Rose, Rose, Roselil, 
Roselil på engen! 

M E D E T M A L E T B Å N D 
(Kleine Blumen, kleine Blåtter) 

Roser små blandt grønne blade 
strø'de mig med smidig hånd 
unge forårsguder glade 
over dette lyse bånd. 



Flyv nu, Zefyr, gør dig møje, 
slyng det om min egen ven! 
Så med smil om mund og øje 
træder hun til spejlet hen. 

Og så ser hun sig derinde, 
rose selv i rosers flok. 
Dette syn, du tryllerinde, 
er mig alt belønning nok. 

Kan min ømhed du besvare, 
ræk mig så din kære hånd! 
Båndet mellem os skal vare 
længer end et rosenbånd. 

M A J S A N G 
(Wie herrlich leuchtet) 

Hvor underskønt sig 
naturen ter! 
Hvor stråler solen! 
Hvor engen ler! 

Der bryder blomster 
af hver en kvist, 
og tusind stemmer 
fra krattet hist, -

Og fryd og jubel 
af hvert et bryst! 
O jord, o solskin, 
o fest, o lyst! 

O elskov, elskov, 
så gyldenskær 
som morgensky 
over højen dér! 

Du hyller herligt 
med kærligt sind 
i blomsterdampe 
al jorden ind. 



O pige, hvor jeg 
dog elsker dig! 
Hvor svarer øjet, 
du elsker mig! 

Så elsker lærken 
sin sang og luft 
og morgenblomsten 
sin himmelduft. 

Hvor jeg dig elsker 
med ild i blod! 
Du gi'r mig ungdom 
og lyst og mod 

til sang og dans 
og alt godt, jeg véd. 
Gid lykken lønne 
din kærlighed! 

E N U N G D O M S V E G , V E M O D I G 
K U M M E R 

(Ein zårtlich jugendlicher Kummer) 

En ungdomsveg, vemodig kummer 
drev i den øde egn mig ud. 
End i en fredfyldt morgenslummer 
sig jorden hviler. Blæst og slud 
får skovens tørre grene til at knage; 
det er som melodien til mit hjertes klage. 
Naturen sørger stum, i stille gru, 
dog mindre håbløs end min hu. 

Thi snart, du solgud, møder dig, i glansen 
af vår, jo på din bane tvillingernes kuld 
med gyldent hår og lysblå øjne, favnen fuld 
af rosenkranse, og på nyfødt eng til dansen 
med nye bånd om hat 
ynglingen med sin skat 
går pyntet, og i nys udsprungne krat 
violer pigen plukker, mens hun ser i løn 
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mod tvillingebarmen, ser med sjælefryd det under, 
at mere fuld og yndig den sig runder 
end sidste maj, da skoven sidst blev grøn, 
og drømmer, håber. 

Gud velsign den mand 
I haven hist! Hvor tidlig har i stand 
han fået den! Alt bedet frøet gemmer. 
Knap river marts vinteren styg 
sneskrudet fra de magre lemmer 
og jager ham på flugt, mens bag sin ryg 
han kaster tågens slør, som hyller ind 
mark, flod og skov og bjergetind, 
straks går han - ak, hvor må jeg ham berømme! -
med sjælen fuld af høstens drømme 
og så og håber. 

V I O L E N 
(Ein Veilchen auf der Wiese stand) 

På marken stod en blå viol, 
beskeden i sin mørke kjol, 
stilfærdig, blufærdig. 
Hyrdinden gik, det unge blod, 
så glad i sind, så let på fod, 
så let, så let 
hen over engens græs. 

Violen tænkte: »Var jeg kun 
den skønneste en flygtig stund, 
en rose, mimose! 
Så havde hun nok plukket mig 
og i sit bælte stukket mig 
en stund, en stund, 
Å, blot en flygtig stund!« 

Hyrdinden dansed frem og så 
ej blomsten, som hun trådte på. 
Den blegned og segned. 
Og mens dens blade spredtes ad, 
den hviskede: »Nu dør jeg glad 
så sødt, så blødt 
for hendes lille fod!« 



CHRISTEL 
(Hab oft einen dumpfen dustern Sinn) 

Mit sind er ofte trist og gråt 
og blodet tungt som bly, 
men er jeg hos min Christel blot, 
bli'r alting lyst påny. 
Jeg ser kun hende fjernt og nær, 
men véd kun ej med ord, 
hvordan jeg først fik hende kær, 
hvorfor, hvornår og hvor. 

De brune skælmske øjnes ild 
under de dunkle bryn -
min sjæl bli'r både ør og vild 
ved dette undersyn! 
Har nogen vel så sød en mund, 
så elskovsrund en kind? 
Og brystets bugt, end mere rund, -
dér ser man helt sig blind. 

Og går vi i de unges ring 
til dansens lette lyst 
og drejer rundt i raske sving, 
da fyldes ret mit bryst; 
og blev så selv hun øm og varm, 
da traf det vel, hun kom 
og lagde sig ind i min arm, -
min skat, mit kongedom! 

Og glemmer så hun alt tilsidst 
og rækker mig sin mund 
og kysser mig så fast og vist, 
så helt af hjertens grund, 
da risler det ad ryggen ned, 
ned i den store tå; 
først bli'r jeg kold, så bli'r jeg hed, 
først kæk, så angst derpå. 

Og mer og mer jeg tør og vil, 
og dagen bli'r for kort, 
og det var ingen skade til, 
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om natten med gik bort. 
Jeg kommer vel engang i havn 
og finder dér min trøst, 
men stilles ikke så mit savn, 
dør jeg ved hendes bryst. 

D E N U T R O S V E N D 
(Es war ein Knabe frech genung) 

Der var en svend så fræk og vild, 
fra Frankrig var han draget; 
dér havde han en pigelil 
til hjertenskær sig taget. 
Han kyssed hendes mund og kind, 
han dåred hendes unge sind, 
så svigted han den arme. 

Da pigebarnet det erfor, 
blev hun forrykt af smerte, 
hun lo og græd, hun bad og svor, 
så brast det pinte hjerte. 
Dengang de sænked hende ned, 
da skælved knøsen, kold og hed, 
og sadled brat sin ganger. 

Han red mod hver en verdenskant, 
til skov, til by han søgte; 
men ingen steder fred han fandt, 
hvor langt han monne flygte. 
Syv døgn han red den trætte hest, 
i lyn, i torden, regn og blæst, 
og gennem flodens bølger. 

Og som han red ved lynildsskin, 
en grå ruin han skued. 
Han bandt sin hest og krøb derind 
i ly, mens vejret trued. 
Han fandt sig frem med hånd og fod; 
da revned jorden, hvor han stod, 
han faldt vel hundred klafter. 




