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Grandeur, »avoir, renomée, Amitié, plaisir et bien, Tout n'est que vent, que fumée: Ponr mieux dire, tout n'est rien. 

Hvad er en Digter? Et ulykkelig Menneske, der gjemmer dybe Qvaler i sit Hjerte, men hvis Læber ere dannede saaledes, at idet Sakket og Skriget strømme od over dem, lyde de som en skjøn Musik« Det gaær ham som de Ulykke-lige, der i Phalaris's Oxe langsomt pintes ved en sagte Ild, deres Skrig kunne ikke naae hen til Tyrannens Øre for at forfærde ham, for ham fode de som en sød Musik* Og Menneskene flokkes om Digteren og sige til hams syng snart igjen; det vfl sige, gid nye Lidelser maae martre Din Sjæl, og gid Læberne maae ved-bitre at være dannede som forhen; thi Skriget vilde blot ængste os, men Musiken den er liflig* Og Recensenterne træde til, de siges det er rigtigt, saaledes skal det være efter ^Esthe-tikens Regler« Nu, det forstaaer sig, en Recen-sent ligner ogsaa en Digter paa et Haar, kun har han ikke Qvalerne i Hjertet, ikke Musiken 
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paa Læberne. See derfor vfl jeg hellere rære Svinehyrde paa Amagerbro og være forstaaet af Svinene, end være Digter og være misfor-staaet af Menneskene« 
# # 

Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væse-ner; men de, der ere blevne det! Herre Jemini! # # 

Menneskene ere dog urimelige* De bruge aldrig de Friheder, de har, men fordrer dem, de ikke har; de harTænkefrihed, de fordreYtrings-frihed* # # 

Jeg gider slet ikke* Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaæ, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke* Summa Summarum jeg gider slet ikke« # # 
Foruden min øvrige talrige Omgangskreds har jeg endnu een intim Fortrolig — mit Tung-sind; midt i min Glæde, midt i mit Arbeide vinker han ad mig, kalder mig til en Side, om jeg end legemlig bliver tilstede* Mit Tungsind 




