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VII.
Än vandrar gudar över denna jord.
En av dem sitter kanske vid ditt bord.

Tro ej att någonsin en gud kan dö.
Han går förbi dig, men din blick är slö.

Han bär ej spira eller purpurskrud.
Blott av hans verkan känner man en gud.

Den regeln har ej blivit överträdd:
är Gud på jorden, vandrar han förklädd.

VIII.
Tror du att fåren skulle
beta i morgonglans
på gräsklädd jordisk kulle,
om inte gudar fanns?`

Tror du att våren skulle
binda sin blomsterkrans
på alla dödas kulle,
om inte gudar fanns?

IX.
Bjuder ett mänskoöga
till stilla kärleksfest
oss, kyliga och tröga,
	 som folk är mest,

lägger, som himmelsk läkning
för djupa själasår,
en vän, fri från beräkning,
	 sin hand i vår,

synes en ljusglans sprida
sig kring vår plågobädd –
då sitter vid vår sida
	 en gud förklädd.

Hjalmar Gullberg
ur Kärlek i tjugonde seklet (1933)



Psalm 150:1-6
Halleluja! Lova Gud i hans helgedom,
lova honom i hans makts fäste.
Lova honom för hans väldiga gärningar,
lova honom efter hans stora härlighet.
Lova honom med basunklang,
lova honom med psaltare och harpa.
Lova honom med puka och dans,
lova honom med strängaspel och pipa.
Lova honom med ljudande cymbaler,
lova honom med klingande cymbaler.
Må allt vad anda har lova Herren. Halleluja!

ur Psaltaren

Ordspråk
Som spegelbilden i vattnet liknar ansiktet,
så avspeglar den ena människans hjärta den andras. (Ords. 
27:19)

Bättre är att bo i en vrå på taket än att ha hela huset ge-
mensamt med en grälsjuk kvinna. (Ords. 25:24)

Nordanvind föder regn och en tasslande tunga mulna
ansikten. (Ords. 25:23)

Som en gyllene ring i svinets tryne, så är skönhet hos en
kvinna som saknar vett. (Ords. 11:22)

Dörren vänder sig på sitt gångjärn, och den late vänder sig
i sin säng. (Ords. 26:14)

Som glöd kommer av kol, och eld av ved, så upptänds kiv
av en grälsjuk man. (Ords. 26:21)

Som spegelbilden i vattnet liknar ansiktet,
så avspeglar den ena människans hjärta den andras. (Ords. 
27:19)

ur Ordspråksboken ( 1917 års rev övers.)

För vilsna fötter sjunger gräset
För vilsna fötter sjunger gräset:
jag är din matta var du går
– räds ej, att natten förestår!
För vilsna fötter sjunger gräset:
mot hemmet styr jag dina spår.

För vilsna fötter sjunger gräset:
under mitt täcke sänks din bår
– räds ej, att natten förestår!
För vilsna fötter sjunger gräset:
du går mot hemmet var du går.

Hjalmar Gullberg
ur Att övervinna världen (1937)

Förklädd gud
Ej för de starka i världen men de svaga,
ej för krigare men bönder som har plöjt
	 sin jordlott utan att klaga,
	 spelar en gud på flöjt.

	 Det är en grekisk saga…

I.
Vem spelar på en pipa
en låt av gryningsluft
för himmelsk att begripa,
höjd över allt förnuft?
Vem äger lösenorden,
flöjtvisans dolda text?
Vem spelar på jorden
	 för djur och växt?

Vem är den gode herden
som för sin flock i vall
och som med gräs förser den

och toner av kristall?
Vem går på betesängar
i sommardagens kvalm
och sover bland drängar
	 på jordisk halm?

II.
Apollon bor i ett tessaliskt stall.
Ej bär han lager kring sitt gyllne hår:
han sändes från Olympens gudahall,
dömd att försörja sig som dräng ett år.
Det bor en gud i ett tessaliskt stall.

Bland tjänstefolket vandrar han förklädd.
Längst ner vid bordet är hans sked och skål.
Bland kreatur i ladan är hans bädd.
Han äger inget jordiskt föremål.
I herdekappa går en gud förklädd.

III.
Kring höstlig vaktelds bränder
församlar han frysande får
och sköter med kloka händer
	 de djur som har sår.

Hans sanna hem är sagan,
hans själ är lyra och dikt.
Dock gör han utan klagan
	 sin jordiska plikt.

IV.
	 Välsignelse följer
	 i gudarnas spår.
	 Om kappan än döljer
	 hans gyllne hår,
så blomstrar den mark där han går.

	 Han spelar för djuren
	 som följer hans takt,
	 för solen, för skuren
	 i nyplöjd trakt,
där döden förlorar sin makt.

V.
Husbonden må vi prisa säll,
Tessaliens monark.
När han står upp vid hanegäll,
är han på helgad mark.

Ty den som bland hans drängar bor
och äter deras mat
är solens herre, månens bror
och stjärnornas kamrat.

VI.
Vad faller över träden
	 för silverglans
vid pipans bröllopskväden
	 och djurens dans?

Vad är det för ett rike
	 han kommer från,
han som ej är vår like,
	 men blott ett lån.

Erinrar han sig, fången
	 vid äng och vik,
en värld som är förgången,
	 en glömd musik?

Erinrar han sig lyra
	 och jungfrukör,
ett liv av helig yra
	 som aldrig dör?


