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Tallarnas barr och björkarnas blad
på ditt vissnade torvtak dugga.
Sov på din halmbädd, sov lugn och glad 
i midnattsskyarnas skugga.

När vintern fram till din fönsterkarm 
som en vitklädd giljare träder,
dröm en dröm som kan hålla dig varm 
där inom väggarnas bräder.

Dröm om lekande sommarsus, 
då stormen kämpar och larmar; 
dröm att i björkarnas gröna hus 
du somnat i mina armar.

Erik Axel Karlfeldt 

SERENAD
Vildmarks- och kärleksvisor (1895)







Nu lyser månen klar och kall
som min stolta älskades öga,
och vinden går fram med dån och skall, 
och löven från kronorna snöga.

Nu skymtar emellan ekarna fram
det vita tvåvåningshuset.
Där sover bland buskar rudornas damm,
så still i det gnyende bruset –
likt ett kvinnohjärta, kyligt och lugnt,
fast lidelsen andas däröver tungt.
Bak en mörk gardin som en brandgul punkt 
skiner det ensamma ljuset.

Hon vakar där inne, den svala mön, 
madonnan, den dägliga, blonda,
som log åt min dyrkan, min brinnande bön 
och njöt av min själavånda.

Och jag drömmer hon sitter med håret fritt 
och händer mot ögonen tryckta
och lyss till nattens vinande ritt,
medan tankarna komma och flykta.

”Det skall irra en man i den svarta skog. 
Tyst, var det en hand som mot rutan slog? 
Nej, stormen virvlar med grus och sten; 
och gården är tom, och timmen är sen, 
och dörrarna troget lyckta”.

Erik Axel Karlfeldt

NU LYSER MÅNEN KLAR OCH KALL
Vildmarks- och kärleksvisor (1895)





Det var som den tidiga, svala vår, 
då än all jorden är stum,
fast mänskorna ana att rymden står 
av sångers andedräkt ljum.
Då var som en vårsvan den stolta sol 
som sjunger där han far,
och månen en drömmande gök som gol 
i fjärran för stjärnornas par.

Vi möttes, jag såg dig, din barm, som steg 
likt en visa i jamb efter jamb.
Din mun under rosende insegel teg,
men din blick var en hög dityramb.
Jag vet att ditt väsen sjöng med i det hav 
som svallar jorden runt –
i jungfrurnas blod och i kvistarnas sav 
och i allt som är ungt och sunt.

Jag vet att vi sutto vid samma bord
vid drömmarnas hemliga fest,
där allt som vi kände vart sagt utan ord, 
och så vart det vackrast och bäst.
Jag kunde ha räckt dig en ros som kvad 
min längtan, hur rik den var,
och hört från violen bland ekarnas blad 
ditt skygga och trogna svar.

Vi möttes, vi skildes, vi möttes igen 
till de tigande sångernas fest,
vi skildes för alltid och visste ej än 
att vi fått vad all världen har bäst. 
Det var i de tidiga ungdomsår,
då själarna dikta den sång,
som livet skall sjunga men aldrig förmår 
att ge röst, som den anats en gång.

Erik Axel Karlfeldt 

DE TYSTA SÅNGERNA
Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)





En höstens kväll, en stormens kväll, Malena, 
vart du som sörjde åter stolt och ung,
och längtan drev dig på bevingad sena
långt ut på stigen genom öde ljung.
Och samma afton gick jag ut allena
och fri och djärv som alla drömmars kung 
och tänkte: Kom, låt hed och höst förena 
två vilsna hjärtan som en brand i ljung.

Jag vet det väl:
du kände mina tankar 
tungt som ett ankar 
häktas vid din häl.

Erik Axel Karlfeldt 

EN HÖSTENS KVÄLL
Hösthorn (1927)









Det gror i de gamla skogar en ört 
med blågröna, späda strån.
Hon växer dold av grenarnas skört, 
djupt under vindarnas dån.

Det sägs att ej mången den gömda sett, 
men den som i skogen gått
har kanske, fast akt ej därpå han gett, 
en dag hennes stänglar trått.

Då har han känt, som bak grönskande mur
all världen där ute försvann,
som han och den sköna drottning Natur 
vore brudgum och brud med varann.

Vid hennes, den endas, ledsagande hand 
han gått som i mystiskt rus;
allt djupare in i sagornas land
han lockats av toner och sus.

Erik Axel Karlfeldt 

VILLGRÄSET
Vildmarks- och kärleksvisor (1895)





Brusalaljus,
du är floden med ström och brus,
du är morgon på vida slätter som jagar med lösa tyglar.
Du är kvällen som målar
med den sista av sina strålar
den stoltaste poppelspiran och krönen av höga hus. 
Brusalanatt,
du är tärnan som vaken satt
och försover sig ljuvt och länge under träden kring låga flyglar. 
Du är drömmen som älskar dröja
under pilarnas mjuka slöja
och gå kring på de gömda gångar där dagern är mild och matt.

Brusalavår,
du är en svanklang som plötsligt går
i en snövind över heden, där bäckarna börja tala.
Du är vinet som brister
genom fönsternas vita lister
och gnyr som en ljudlig giga och förgår som en suck förgår. 
Brusalahöst,
du är ett slocknande sken, en röst
som fly bort genom rummen som en kvällssky med en svala. 
Du är hjärtat som gråter,
som om aldrig det komme åter
till sitt näste under teglen, under flöjlande gula röst.

Erik Axel Karlfeldt 

BRUSALA
Hösthorn (1927)
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DE TYSTA SÅNGERNA



806 ROSE COAT  -  606 TIGHTS 104 SANT SWEATER  -  607 BELINI TROUSERS



216 KURASO DRESS  -  606 TIGHTS 202 VIMLA VEST  -  221 NAGGAD TROUSERS  -  602 T-SHIRT



802 YMLA COAT  -  607 BELINI TROUSERS 801 YRROL COAT  -  220 NARA SKIRT  -  606 TIGHTS  -  610 SLEEVES



103 SIMBA SWEATER  -  218 NYTTA SKIRT  -  606 TIGHTS  -  111 LEGS 403 NOJSAN SKIRT  -  602 T-SHIRT  -  610 SLEEVES  701 TOX SWEATER  -   220 NARA SKIRT

207 JUVA JACKET  -  218 NYTTA SKIRT  -  602 T-SHIRT  -  610 SLEEVES 402 KORINT DRESS  -  610 SLEEVES



211 KRUX DRESS  -  606 TIGHTS  -  602 T-SHIRT  -  610 SLEEVES  

602. ROLLA Outerwear ASTA knitted cap



804 YXIS COAT  -  215 KOLANDA DRESS  -  606 TIGHTS  -  111 LEGS   215 KOLANDA DRESS  -  610 SLEEVES



213 KALLAS DRESS  -  606 TIGHTS 203 TABU TOP  -  220 NARA SKIRT 219 NOJJE SKIRT  -  901 PONGO BELT  -  602 T-SHIRT 

212 KAST DRESS  -  219 NOJJE SKIRT 226 BALT TROUSERS  -  603 POLO



214 KNOCK DRESS  -  606 TIGHTS 208 JOMLA JACKET  -  221 NAGGAD TROUSERS



503 RAKEL JACKET  -  603 POLO -  606 TIGHTS  -  610 SLEEVES 504 KARBIN DRESS  -  610 SLEEVES  -  111 LEGS 505 NICKA SKIRT  -  109 SNURRA SCARF  -  902 PARISER BELT  -  111 LEGS

507 NAGGAS TROUSERS  -  602 T-SHIRT 506 NANNY SKIRT  -  602 T-SHIRT



803 JABBE JACKET  -  225 BAGY TROUSERS  -  602 T-SHIRT 106 SPADER SWEATER  -  607 BELINI TROUSERS



210 JUNDRA JACKET  -  205 TICKA BLOUSE  -  223 BONSA TROUSERS 205 TICKA BLOUSE  -  223 BONSA TROUSERS



404 BRAVAD TROUSERS  -  902 PARISER BELT -  602 T-SHIRT 605 KRICKOS DRESS 604 TRUGA TUNIC  -  607 BELINI TROUSERS

220 NARA SKIRT  -  602 T-SHIRT  -  606 TIGHTS  -  902 PARISER BELT 223 BONSA TROUSERS  -  602 T-SHIRT



703 TAMMAS SWEATER  -  608 BABO TROUSERS  -  610 SLEEVES 702 TULLE SWEATER  -  608 BABO TROUSERS



704 TYGLA DRESS  -  606 TIGHTS  -  602 T-SHIRT 105 SPJUVER SWEATER  -  223 BONSA TROUSERS



401 VAKEN VEST  -  403 NOJSAN SKIRT  -  602 T-SHIRT  -  606 TIGHTS  -  111 LEGS 101 SOPRANO CARDIGAN  -  403 NOJSAN SKIRT



301 NIGA SKIRT  -  603 POLO  -  610 SLEEVES 502 JOJJ JACKET  -  302 BUBBEL TROUSERS  -  902 PARISER BELT  -  603 POLO



508 BANDER TROUSERS  -  903 SIV BELT  -  109 SNURRA SCARF  -  602 T-SHIRT 501 TOK TOP  -  221 NAGGAD TROUSERS  -  610 SLEEVES



502 JOJJ JACKET  -  221 NAGGAD TROUSERS  -  902 PARISER BELT  -  610 SLEEVES  -  602 T-SHIRT 805 UGGLAS COAT  -  105 SPJUVER SWEATER  -  223 BONSA TROUSERS



217 KLOCKY DRESS  -  606 TIGHTS 807 RUBBE COAT  -  102 SAFIR CARDIGAN  -  223 BONSA TROUSERS 102 SAFIR CARDIGAN  -  223 BONSA TROUSERS

222 BIRKA TROUSERS  -  109 SNURRA SCARF  -  901 PONGO BELT 206 TRASA TUNIC  -  223 BONSA TROUSERS  -  610 SLEEVES



808 REPA COAT  -  606 TIGHTS209 JERAS JACKET  -  403 NOJSAN SKIRT  -  401 VAKEN VEST  -  610 SLEEVES



304 VALON VEST  -  608 BABO TROUSERS  -  902 PARISER BELT  -  602 T-SHIRT 303 TRALS TUNIC  -  607 BELINI TROUSERS  -  602 T-SHIRT



201 VILJA VEST  -  225 BAGY TROUSERS  -  602 T-SHIRT


