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I n d l e d n i n g .

P u b liu s Ovidius Naso er fodt -en 20de M arts Aar 43 for Thristi
Fsdsel (711 a. u. c.) L S u lm o , en smuk Bye i -et peligniste D i
strikt, hvilken senere ve- Ior-ffjelv er bleven odelagt. I dette Gebeet
eiede hans Horoeldre en ikke ubetydelig ^.andgaard, hvor Digteren til
bragte en stor Deel as sine senere Aar, og som han, isirr i sin 6»an-stygtighe-, omtaler me- rorende Veemod (kpist. ex konto I, 8, 41—
48). Han var af fortrinlig S t a n - , eftersom han ikke blot horte til
Riddernes Llasse, men en-og til -et aengere Udvalg af -isse, som,
un-er ^kavn af o^nitos 11Iu 8tro 3 , node et betydeligt Hortrin fremfor
-e Ovrige af samme S tand.
Hans Horaeldre oplevede -en Oleede, at see deres S o n i hans Digternavnkundighcds stjonneste Periode, eftersom Haderen -ode i sit 90de
A ar, og Moderen, stjondt betydelig yngre, temmelig kort derefter,
p a a denne Maade var Skjebnen dem begge saa god, at de kom til at
sige Sonnen det sidste le v v e l, ssrend denne maatte tage Afsted med
Rom og med Alt, hvad han paa Jorden havde kjert. Dette folte ogsaa
Digteren selv, naar han med dyb Holelse udbryder (i klagesangenes
IV. X, 81):
Held E d e r, elskede To! betimeligt gik I til H vile;
Saasom i Graven I sank for min 6.andstygtighedsdag.
Horoeldrene selv lcerte med stor Omhyggelighed saavel denne vor
Digter, som hans mindre begavede Broder, de fsrste Grundelementer i
den barnlige Opdragelse. Dog varede det ikke loenge, for de kom til
Erkjendelse af, at denne Underviisning blev lidt for indskrænket, og de
sendte derfor begge deres Sonner ind til Rom, for at nyde Underviismng af Datidens meest udmoerkede Loerere.

Men allerede tidligt viste sig , hvad Naturen havde villet med
vor Digter, saasom denne, medens Broderen, alt som han blev aldre,
lagde sig efter -et practisk Nyttige, stedse meer og meer heldede over
til at leve i Nydelse af det Skjonne og i Fremstilling af det ved Digte.
h v i l k e disse barere have v a re t, vilde vare en ganfte interes
sant, men paa vor Tid neppe erholdelig. Oplysning. M an har anfort
L . Julius Hygums, og det er Skade, at Tidsregningen ikke faa ganske
tilstader, at lade denne bekjendte Mythograph i Digterens Ungdoms
dage vakke Ideen om et Forvandlingsdigt i den Larvilliges og Rigtbegavedes Jdeegang. Hygums kommer nemlig forst 727 u. e. efter
at Alexandria er indtaget, som puur Yngling, til Rom; men alligevel
fortjener -et at bemarkes, at han af Svetonius (idetmindste af Forfat
teren til vits; U1u8trium Ornmiuatiooruin) anfores L Mythographens
senere Aar som en fortrolig ven af vor Digter.
Den p la d s , som i vore Dages Opdragelse Studiet af de nyere
S prog og -isses Litteratur optager, bestemtes i hine Dage til det
g r å s k e Tungemaal, saasom Romeren, med alle sine hoie Tanker om
sig selv og om sit verdensherredomme, dog snart kom til Erkjendelse
af, at uden Homer havde han neppe eiet sin virgil, at dennes Hyr-emelodier dog kun vare svage variationer paa Thcocrits fortrinlige Thema,
og at selv H oraz, hvem Musen syntes at have givet saa rigeligt
Fond, at han ikke behovede at laane, -og selv tyede hen til Alccrus
og Sappho, bag hvis harvdede Rye han kunde, idetmindste paa sin begyn
dende Digtcrbane, staae i Lye mod Datidens critiffe Storme. Medens
saaledes v o r Tids dannede Dame, i sit Boudoirs Allerhelligste, indvier
til Muser eller Venus, hvad dennes Oemahl ofte kunde gjore naermere
R rav paa, enten en fransk Sonnet eller M adrigal (hvis ikke den nyeste
franske Aksthetik forlanger noget mere u b u n d e t ) da sad den romerske
Sabina i sit penetrale, o g , med hsi Foragt for det almindelige Latiumssprog, producerede hun, som en lykkelig S appho, uanfcegtet as
critiffe Lesbierinder, de fljsnneste Oder, -er kun altfor snart bleve fortaerede af Tidens uartige Tand.
Hvad vi derfor kunde vente os af Vvid, naar han kom ti! Rom.
gik meget hurtig i Opfyldelse. Han agtede og roste sin Broder, fordi
han var saa ivrig i Alt, hvad der tjente som Indledning til J u ra og
Eloqucnz; men udbad sig tillige, at han selv maattc lade det blive
ve- den blotte Agtelse for bemeldte Discipliner. Derimod studerede han
med Iv e r det gra-ffc Sprog og Litteratur, og det nicd en faa h«i
Grad af Interesse, at han cndogsaa talte Sproget med Færdighed,
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medens dette Lands Digtere kun altfor oste gave ham LeMghed til at
sende Afbud til sin Rhetor.
Selv Digte ffrev han i det graeffe S prog, og det er ikke usand
synligt, hvad vi nedenfor ssulle see, at det just var Musen, som gjorde
ham bekjendt med Venus, en Gudinde, der siden udgjorde hans L ivs
Lykke, men tillige dets afgjorte O val. Loenge for han bliver bekjendt
med Torinna, sinde vi ham saaledes i den modtagelige Alder af tyve
Aar, som oesthetist 'Suusven hos en digterist Perilla — og neppe er det
blevet ved den ene. 'Sos hende sinde vi nu vor Digter fungere som
Dommer, ja (hvad man kunde vente sig) som veileder og Laerer (sDpv
zut l vx kui, 8DPL lULALster ernm) saatidt som bemeldte Dame n n u
p a t e in eurnLinu i n o r e ounit. At vor Digter maa have gjort Lykke
i dette Lag, tor jeg naesten formode; thi han forsikrer Damen, at hen
des Digte ere ganste fortreffelige; tilstaaer, at „snlu vstvs lursbin"
kan gjore hende Rangen stridig, og med saa overbaercnde en Dommer
kunde selv den forfængeligste Perilla i Rom umulig voere misfornsiet.
I det sydlige Llima bliver alting tidligen modent, og hos vor
rigtbegavede Forfatter kan det neppe undre o s , at han er P o e t, for
han har antaget to^rr virilis, en D ragt, som Romerne heel betydnings
fuldt kaldte toAN lib e ra , fordi den meddelte et enrto blnnclLv til et
friere Liv, som vedkommende selv maatte udfylde, i Overensstemmelse
med deres Formue, aandelige kapaciteter og moralste Fslesie.
rllen allerede lcenge forend vor Digter antog denne D ragt, hvilken
ungdommelig Selvraadighed let kunde betragte som et Friepas til at
folge egen Lyst, uden at aendse det bestemtere Formaal, den vordende
Statsborger bor have for G i e , havde hans Fader givet ham alvorlige
Formaninger, at lade Helicon og Muserne fare og derimod tamke paa
Forum og den borgerlige Ret. Men havde disse Formaninger virket
saare lidet f o r Togatiden, synes de at have gjort langt mindre virk
ning ef t er at han havde antaget en D ragt, som dog burde tyde hen paa
et modnere Livsblik. Med alt dette kunne vi dog ikke andet, end smile
over den naive Oprigtigbed, med hvilken Digteren undskylder sine
Drcngeaars poetiske Retning, naar han siger:
Tcenkte jeg Noget, det faldt af sig selv behorig i Tactcr;
Alt, hvad jeg yttrede hsit, blev uformoerket til v ers.
og is<rr naar han tilstaaer, at han ikke blev synderlig klogere, uagtet
han stedse blev crldre:
Skuldre« jeg deekkede vel med Purpurkappen og Broemmen;
Men, hvad jeg syslede med, blev dog det rsamme som for!

Imidlertid, hvad enten nu Faderen har taget det mere alvorligt
med sure Advarsler, eller en modnere Indsigt kan esterhaanden vcrre
vaagnet hos vor Digter, eller den mere betænksomme Broder ved Raad
og Exempel har virket paa ham — vist er det, at Digteren Tid efter an
den synes at have med storre Noiagtighed freqventeret Rhetorernes Skoler.
Betragter jeg tillige lidt nsiere den scerdeles gnavent henkastede A ttring i tin o res I, 3, 10. temporal et s u i n t u 8 pareus uter^ue purens, finder jeg det ganske rimeligt, at Faderen har maattet bruge det
sædvanlige inciterende Middel, at holde Remisserne noget tilbage, hvoraf
man altsaa seer, at ogsaa i Oldtiden blev Pengeforlcgenhed brugt fom
et gavnligt M iddel, for at opvaekke bysten hos unge Mennesker til
at tage alvorlig fat paa deres Brodstudium.
Med Hensyn til hans nu begyndte rhetoriffe Studier, er -et ikke
uden Interesse at lagge Mcrrke til det, som hans Samtidige, den a l
dre Seneca, ansorer, at han svede sig i Datidens yndede lleelLnirtliones under to bekjendte barere Arellius Fuscus og den endnu mere bekjendte M . porcius il-atro. Seneca roser (6ontrover8. II, 11.) i det
Hele hans T aler; men tilfoier -og om hans juridisk-rhetoriske Maneer
et Trak, der characteriserer vor Digter, at han uden Orden lob hen jgjennem Momenterne, og at han udpillede sig saadanne partier, som vare
modtagelige for en storre Grad af oratorisk pynt. Philofophen tilfoier
endvidere, at Ovidius holdt meest af at udfore de saa kaldte ckeclirina1ione3 suasoi'LD, eller saadanne E m ner, hvor den blotte Sprogsvada,
uden stringente Beviisgrunde („uiolestn errrt illi omnis urAniuonIntio") kunde fore til Maalet, og at han var en Mester i dette Fag, vise
mange partier af hans Forvandlinger tilfulde, saasom Medea, Byblis,
M yrrha, Ajar og Ulysses, o. Fl.
For imidlertid at give sin Digtcraand Ncrring, og for at tilveiebringe N oget, som paa en behagelig Maade kunde afvexle med hine
Sysler, som dog aldrig bleve ham kjere, finde vi at han i denne me
get unge Alder foretager sig en Reise til Datidens Musascrde Athenen
(Rlages. 1.2. 77) ligesom han ogsaa, paa en saerskilt Reise, besogte LilleAsien og navnligen det vidtberomte Trojas R uiner, samt Sicilien og
isaer Syracusa, i hvilken B y han opholdt sig ncrsten et Aar (ex konto II,
10, 29). At disse Reiser virkelig ere blevne anstillede i Digterens me
get unge Alder, seer man af kn8ti VI, 417—24, ligesom det ogsaa bli
ver k lart, at en fornem og riig Mand (Pomponius?) Maccr har be
kostet, etter idetmindste geleidet ham paa den sidstnævnte Reise.
v o r Digter havde endnu ikke fyldt sit 21de A a r , da han baade

mistede sin elstede og flittige B ro d er, og tillige begynder at fungere
som Embedsmand, idet han bliver Triumvir (Rlages. IV, 10, 34). Af
bisse gaves der, som bekjendt, tvende S lag s, de saakaldte IH ninviri
enpitales og IH univiri monetales, hvilke Sidste havde med Montvcesenet at gjore. Til de Forstes Departement horte derimod at domme
criminclle Forbrydere iscer af lavere S ta n d , Tyve, Slaver o. s. v.
hvorfor Digteren strcebte at erholde et Embede, der syntes at vwre
lidt uheldig beregnet paa hans ejendommelige Retning vil man kunne
forklare sig, naar man veed, at begge disse Triumvirater vare for
eyuites Illustres et S lag s Anbefaling eller Indledning til at traede
over i Senatorstanden, hvortil allerede tidlig vor Digter synes at have
narret en Begjerlighed.
Blev man imidlertid noget forundret over at see vor Digter i saa
ung en Alder blive Trimineldommer, da bor det ikke mindre fordanse os, at
den 21aarige D igter, som allerede dengang synes at have vundet sig
mangen perillas Gunst, heel uventet i sin pure Ungdom gifter sig, en
lioentia poetieu, som han ogsaa meget snart fortrod. Jhvor ung han
nemlig v a r , synes Forstanden snart at have sagt h a m, at han havde
grebet feil i V alget, og at det Hele langt hellere burde vaeret ugjort.
S aavidt jeg kan forstaae hans Z ttring (Rlagest IV. 10, 69):
A<rsten som Dreng man gav mig en Viv, unyttig, uvcerdig;
Heller ei sige hun kan, at hun var larnge min Viv.
synes d et, som om hun enten har varrct ham paatvungcn (clrrtn milli),
eller at det har vieret en Mesalliance med et Fruentimmer af lavere
Stand (inlli§nn), oprunden fra en opbrusende Elstovslue, der senere
dode ud as Mangel paa den behorige Airring.
Men uagtet Digteren selv tilstaaer, at han greb betydelig feil,
maa ALgtestab selv og den Ting at vcrlge have fornoiet ham; thi det
varer ikke lcrnge, for han igjen prover sin Aykke, men faaer atter et
A it. Uagtet han tilstaaer selv, at hun var et meget stikkeligt Fruen
timmer, (yuainvls s i n e e r i n r i n o ; hvoraf man ncesten kunde drage
nogen Formodning om Grunden til at han forstjod den Fsrste) blev
heller ikke denne Rone synderlig gammel i Huset (non tnrnen in nostrn
liriuu kuturn torv). Da det stråledes, uden at vi kunne indsee Grun
den, aldeles ikke vilde lykkes vor Digter at blive lykkelig gift, kom
han paa den Formodning, at Feilen stak deri, at han henvendte sig til
unge Piger; han forandrede altsaa Farven og valgte sig en Enke, som
allerede havde B o rn , og over hende, som blev hans sidste Rone, har
han i sine Digte, saa ofte som hun omtales, intet at klage, tvertimod

„avner han hende overalt med hoi Grad af Hengivenhed og Kmhed.
(Rlages. I. 3. 81—88. IV. 10. 73).
Gik det ham imidlertid slet i det andet Trin af hans Akgteffab,
gik det ham desto mere heldigt i andet Trin paa hans Embedsbane;
thi han var endnu rkke 23 Aar, da han, cfterat have varet Triumvir,
bliver Decemvir, igjen en p o s t, s.'M laae indenfor det Digintivirat,
fom stod narmest op til Senatorpladscne. Del veed jeg, at G ravius
har yttret den form ening, at disse Decemvirer vare kun private Folk,
udgjorde ingen Gvrighedspost, der gav Stemme eller S ad e (iloeeinviri plivnii, nulli iuu^L8trutu3, 8LN6 Iinpvito 6 l polosluto) altsaa vare
ikke videre, en- et S lag s eligerede Borgere; men at dette ikke er Til
faldet, vil man lcttclig kunne skjonne. Ikke blot finde vi dem som As
sessorer hos p ra to r, men tillige som selvstandige Dommere; ja allerede
Aar V 6 ». u. e. mode vi rleevinviri 1itibu8 ju^iouiulis in8tituti, og,
hvad mere er, man laser tillige om „tropILi rer" som bleve indstavncde
for bemeldte Decemvirat.
At overhovedet bemeldte Embede maa have varet af temmelig
overordnet A rt, kan man see deraf, at Digteren rofir sig af den udmarkcde H adersplads, han havde faaet ved de Mcgalenfiste A»ege
(I»8ti IV, 383) med Tilfoicnde, at han har erhvervet sig denne just
ved at vare Decemvir. Denne Plads kan naturligviis ikke have varet
de 14 Ridderbanke; thi en saadan plads fulgte jo med hans S tand,
og det kunde aldrig have faldet Digteren i nd, at udhave som noget
usadvanligt, at en eyuos og navnligen en vyn68 illustris indtog det
S a d e , som tilkom ham ifslge hans Riddercensus. Det bliver altsaa
k lart, at Embedet gav ham plads i Orchestra blandt Senatorerne;
thi da Decemvirerne valgtes ikke af Ridderstandens Medlemmer ialmindelighcd, men kun blandt dem, som aspirerede til at trade ind i oiclo
souatorulu, var det ogsaa rimeligt, at de toge Deel i disses prarogativer, uden derfor at sortere under dem, som virkelige Medlemmer.
Men over alle disse Embeder, som rimeligviis have givet ham
storre udvortes Anseelse, end de have stassct ham virkelig llleilighed
eller betydeligt Arbeide, glemte han ikke sine elffede M user; thi allerede
et p a r Aar tilbage i Tiden finde vi ham recitere sine Digte paa Forum.
. Over tyve Aar har han neppe v a re t, da han selv meget aabenhjertig
tilstaaer (Rlages. IV, 10, 56) at han ikke var seen (nou turrlo) med at
bekjendtgjsrc publikum, hvad han hidtil producerede. 6'ost tout ooinuio
obo/. nou8, ligcsaa hos os, og derfor er hans aabenhjertige Tilstaaelse gan
ske interessant, naar vi sammenligne den med, hvad vi opleve i vor Tid

Dengang jeg fsrst recitere- mit Varrk, som jeg -igte- som Zngling,
E engang — muligen to — hav-e jeg raget mit Skjceg.
Dog maae vi lade vor Digter, at han besad en hoiere Grad af poetisk
Selvfornægtelse, en- vi ellers ere vante til at trceffe, eftersom han, selv
om -en T i-, siger:
Vistnok hav-e jeg -igtet en Deel, som tyktes mig -aarlig t;
Dette Vulcanus erhol-t; h a n critisere- -et be-st.
^ v a - n u alle-isse Digte han-le-e om? jo -erom spsrger kun -en, som
ikke kjen-er ynglingen, og navnligen -en yngling, yuem Alvlpomene
nasoentein xlaeilln lumine viklerit. Skjenkcr l^ivet og -ets Lorholham ikke en virkelig Torinna, hun v<rre forresten llen mnfnruiu eller
minoruin Pentium , han vil -og vi-e at -anne sig en Usynlig, for
hvem han kan ne-lcegge sit poetiske Gffer. Dog om Digterens Torinna
ville vi ikke anticipere vor Beretning; hun kommer, i-etmin-ste efter
Manges antagne Mening, til at spille for vigtig en Rolle i Digterens
jor-iske D ram a, til at vi for Ti-en skul-e bringe hen-e paa Scenen.
Men her trarffe vi allere-e paa en af -e flere Dmstam-ighe-er i
hans i^iv, som bliver os uforklarlig. D a vi nemlig, uagtet hans meer
eller min-re hel-ige og gjentagne Besog hos Muserne, -og have fun-et, at
han gjor-e bety-elige Fremjkri-t paa Embe-sbanen, og at han me- alle
sine Lorbcre-elser siensynligen hav-e til Formaal at trce-e in- i Senatorstan-en, blive vi li-t un-erligt tilmo-e ve- at erfare, at han meeet renoncerer paa A lt, hva- han saa hurtigt og tillige me- saa uven
tet Virksomhe- hav-e in-le-et. Det Uforklarlige foroges en-vi-cre -erve-, at Digteren allere-e gik i sit 24-e Aar, i hvilket -et var ham tilla -t at soge (lXvarsturet, -et forste Trin a- Senatorveicn.
Turiet sto- mig tilrest; -og tog jeg -en smallere Brcemme,
Ach! en Senatorpla-s fal-t mine Skul-re for tung.
hverken min Aan- eller Rrop var istan- til at bcere -ens B yr-e,
2Eren gelei-es af Angst, hvilket er ikke min A»yst.
Magelig Roe gjor tryg; - e n var -et, Aoniens Sostre
Raa-e- mig; magelig Roe tjener mig sikkerlig be-st.
S aale-es u-bry-er han selv (Rlages. IV, 10, 35) og Lolgen bliver, at
han, u-en at mangle -en behorige Senatorcensus, blot, som -et synes,
af poetisk Magelighe- renoncere-e paa -et, som han saa ivrige« hav-e
efterstræbt. Mange have fun-et -enne Beslutning saa hoist uventet, at
-e fra -e forskjelligste R il-er har villet hente -en forno-ne Mplyoning,
u-cn at tcrnke paa -en neermeste R il-c, -en psychologiske. 'Zva- bevaege-e vel Theocrit til at ombytte ptolomall Phila-clphi pragtful-e

Hof mod Hieros mere sparsomme, uagtet baade Digter og Fyrste vare,
selv fra de yngre Dage, saa noie forbundne? Mg dog forlod han det,
uden at Nogen stal kunne ncevne os de E ru n d e, som rimeligviis gik
med ham selv i Mraven. Runne vi finde Andet, end den hos en Dig
ter ikke sjeldne Lyst til Forandring, som bevirkede, at Anacreon allerede
tidligcn ombyttede polycratcs' Hof mod Hipparchs? Det vil vaere for
gaves at lofte det sjunkne Forhceng, for at opdage de fine Traade,
som i det zarte og fintfolende Digterhjerte fik ofte den, som var stor
som D igter, til at synes svag som Menneske, og bringe ham til enten
at forstyde eller idetmindste med tilsyneladende Ligegyldighed at bort
bytte, hvad der i de yngre Dage tykkedes ham kjert. Ikke fom om
d e t t e var af de Trcek, vi helst mode hos den hoitbegavede Digter, men
blot for at gjore opmoerksom paa, at vi kunne langt lettere forklare mangen
paafaldende Omstændighed i en Digters Levnet, naar vi gaae psychologist tilvcrrks, end naar vi, fjernende os fra hans personlighed, lade
os lede af Autoriteter, og uden Lritik bygge paa Udsagn, som ikke
engang paa Historiens Dargtstaal kunne tillægges nogen Betydenhed.
p aa denne Maade, ved at tcenke os den uroligt syslende Digteraand, der strcrber ester Noget, som der tykkes maa vcrre bedre, uden
derfor at finde det, eller, naar det er fundet, altid at erkjende det, kunne
vi bedre forklare bemeldte Phcenomen, end ved at antage at han ikke be
sad den fornsdne Senatorcensus. Deels havde Digteren neppe gjort
det forste Skridt til at forstaffe sig en Senatorplads, naar han ikke
vidste sig i Besiddelse af de ydre Midler til at fortsoette en Larriere,
som kun indvortes Orunde bevcrgcde ham til at opgive; deels maa
man erindre sig, at Augustus, da de borgerlige Rrige havde gjort saa
betydelige Indgreb i de Riges Eiendomme, saae sig foranlediget til
at nedscrtte bemcrldte Lensus til firehundredetusind Sesterzer (Sveton.
August. 41) og i den Lapitalbesiddclse maatte jo Digteren vcere, da
han, som eynes illnstris, iforveien adspirerede til Senatorplads.
Men uagtet han saaledes afstod fra det borgerlige L ivs hsiere
og mere glimrende Lobcbane, finde vi ham dog, selv efter den T i-,
mellem Lentumvirerne, et S lag s borgerlig Re t , som blev sammensat
idet man udvalgte tre af hver Rode, og som synes at have afgivet
Meddomsmcend til prcetorerne.
Fra denne T i d , det er at sige fra Digterens sexogtyvcnde Aar,
indtil hans halvtredsindstyvende og lidt derover, finde vi in te t, som
kan tildrage sig vor Opmærksomhed. I-etmindste turde intet af de
mellemliggende Aar vaere v ig tig t, undtagen hans 42de (2 Aar for i
V
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Lhristi Fsdsel og 752 rr. u. e.) da han udgiver sit bekjendte D igt cke
arte amancU, som, efter Manges Formening, har havt en saa indgri
bende Virkning paa de sidste Aar as hans L iv.
Dog er jeg overbeviist om, at denne Indvirkning mere har existeret i Digterens Indbildning, eller, rettere sag t, er mere bleven brugt
af poeten til at dcekke noget vigtigere, end den har havt nogen
egentlig Realitet. Lad ogsaa Augustus have havt nok saa megen 2Ergrelse af hiin Tids Udsvævelser i Rjerlighed og i Akgtcstab, havt nok
saa megen Anledning i sine noermeste Slaegtforhold til at anke der
over, straebt nok saa meget efter, ved Love at hcrmme disse Udsvæ
velser , han havde dog neppe, med det velvillige Hensyn, han stedse
tog til poeten, luget dennes Have saa ubsielig stramgt, om han
ogsaa ryddede Ukrudet op as det borgerlige Samfund. At dette vir
kelig forholder sig saaledes, uagtet Digteren paa flere Steder forvandffer det, seer man af hans egen Tilstaaelse, som han ikke kan fordslge,
at Digtet var allerede t i A a r g a m m e l t , da Landflygtighedsstraffen
blev ham tilkjendt. Det vilde dog v«re en hsist uforklarlig S a g , om
Augustus sorst efter ti Aars Forlob vilde straffe Digteren for et Voerk,
hvis Tendenz og Virkning, ifald man vilde tilskrive det nogen, allerede
stra>' ester dets Udgivelse maatte vcrre faldet baade Reisererr og den
Tids publikum i (Dine.
Hertil kommer, at han, ved at tale om dette Decennium, anforer
til sin Roes, at han, ved den saakaldte ieeotznilin eciuiluin (et S la g s
inveetio, Forbiridning eller Monstring), som aarlig fandt Sted under
August! egne Vine, som bestaltet Scededommer, ikke fik mindste Dadel,
men forblev „sine nota et inuletrr yuietus." (Dg denne aarlige M øn
string maa dog ikke have vceret saa ueffen, naar Svetonius beretter
os (August. 27) at han tog ti Senatorer til Hjelp, og lod derpaa hver
Ridder aflcegge sig Regnstab for sin vandel (unuinyueinhuo eyuitunr
rationens vitse reclclere eoe§it). S a a ganste lempeligt synes Reiscren
heller ikke at have taget paa dem, eftersom bemeldte Skribent beretter
o s , at han ved disse moralste Mønstringer uddeelte baade poena og
lAnominia.
Dette purret bringer os imidlertid narrmere til det egentlige Hovedpunct i Digterens Levnet, hvilket, ligesom Torquato Tasso's L«ngfling, vil formodentlig ogsaa i Fremtiden vorde en uoplsselig Gaade.
Det vil nemlig altid blive uforklarligt, hvad der kunde bevirke, at en
D ig ter, som i -en egenligste Forstand var bleven Nationens Digter
(thi Virgil blev dog aldrig andet end Hoffets) kunde i en Tidsperiode

r hvilken poesien blev saa ivrigen dirket, under en Fyrste, som lo- sig
Digtekunst varre saa angelegen (ogsaa deri ligner Mvids Begivenhed
Tasso's) kunde blive saa ilde behandlet; og, hvad jeg sinder allermcrrkeligst, ikke kunde sinde Bistand, uagtet han satte alle sine Hjelpemidler
igang, men maatte forblive otte Aar i Landflygtighed og -se i det fremmede Land, uden at see sit inderlige, let opfyldige og for det Hele saa
uskadelige Onske opfyldt.
Beklageligt er det, at v! blot have Digterens egne Angivelser at
bygge p a a ; thi eftersom disse ere indklcrdte i et digterisk Sprog,
er det ham naturligviis le t, at indsvsbe Sandheden i Billeder, som
blive et reent Thiffrcsprog, hvortil han ikke paa et eneste Sted har
givet os Nsglcn. Overhovedet vil man ikke kunne andet end rose
Digteren for den hsieste Grad as Delicatcsse; thi var der noget at
skjule (og noget m a a der have v « re t, som tramgte til at -crkkes
med Hemmelighedens S ls r) da har han skjult det i sit L ivs otte
sidste og bittre Aar med en Forsigtighed og en Lircumspection, som i
hsieste Grad er mcvrkelig. Selv i saadanne Breve, hvor han synes at
m a a t t e komme frem med det vigtige Hovedspsrgsmaal, selv paa
saadanne Steder, hvor han taler paa det bestemteste om sin Uskyldig
hed, ja selv i de sidste tre Aar, hvor hans Straffedommer Augustus var
dsd, veed han med den stsrste Delikatesse (mod Reiscren mere, end mod
sig selv) at omgaae, hvad Enhver, der har Digteren kjer, dog saa
gjerne gad vide.
Hvad der ved den hele Begivenhed forekommer mig meest forun-krligt, rr, at han i Rlagesangcnc (IV, 10, 99) tilstaacr, at Grunden til
hans Forviisning har v«rct det hele publikum bckjcndt:
Grunden til dette mit Fald, den kjende, desværre! jo A l l e ;
Ikke fornsdent det e r, at jeg bekjendcr -en selv.
og dog er der ikke en Historiker, ingen Epistolograph, ingen Forfatter
overhovedet, enten fra den Tid eller den paafslgende, som leder os paa
S p o re t, uagtet dog Flere omtale den navnkundige Digter og hans
D sd. Hvad der endvidere bsr udhaeves, er -en Omstændighed, at
der have vceret flere V i d n e r til den Scene, som bevirkede hans Forviisning. p aa det forhen anfsrte Sted omtaler han nemlig „eomiInin nekns" og „kamulos noeenles" saa at altsaa hvad der er skert,
maa voere skeet i Fslge med Andre, hvilket paa den ene Side kan have
gjort Tingen mere utilgivelig for Vedkommende, men burde have let
tet Indsigten deri for os.
Den egentlige Grund til hans Forviisning vil altsaa, tamker jeg.
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stedse blive en Gaade og en vedvarende Gjenstand for subjcctive For
modninger. Eftersom Spsrgsm aalet altsaa ikke, uden nye og sikre Do
kumenter, k an bringes til et R esultat, maa jeg nsics med at anfore
de hidtil existerende D ata, Andres derpaa byggede Formeninger og en
delig min egen subjektive Anskuelse. Denne sidste vilde vakre den, at
Sagnet om ars ainaniU's skadelige Indvirkning er en F ab el, meget
sindrigt udbredt af ham selv, for at bortlede Mpmcerksomheden fra det
egentlige Hovedpunct, ligesom Enhver, der har noget at dcekke, gjor
meget viseligt i, at lede Dpmcerksomheden bort fra det, som ikke maae sees.
At dette er lykkedes vor Digter, ihvor usandsynlig den opfundne F a
bel maae syruD, skjonner man af de mange nyere Skribenter, der med
troende Sind bygge paa denne Angivelse, og som holde Digteren
en alvorlig Straffeprædiken, fordi han kunde vaere saa ubesindig, at
give de fromme og kydske Romere saa farlig en Haandbog, uagtet jeg
skulde troe, at Bogen just ved dette Eftersnak har faaet sin vcerste Skam
plet. Gjentage hvad der ovenfor er sagt om det Urimelige r denne
Anskuelse, ville vi ikke, men blot endnu eengang lcegge Lceseren det
Usandsynlige paa Hjerte, at en, midt i Rom levende, Forfatter skulde,
for et almeenbckjendt og strrdeles yndet Voerk, som allerede havde rul
leret i 10 Aar i Bye og p ro v in d s, blive paa det ellevte draget til
Ansvar og straffet.
Id e t vi altsaa ikke lade os blcende af Digteren, der med Villie vil
fore os bag Lyset, holde vi os til den anden (8rund, som angives,
nemlig det, som han med et staaende Udtryk overalt kalder en error
(Vildfarelse) og ligesaa ofte modscrtter ladnus (en med Mvcrlcrg udfort
Forbrydelse). Hvori har den bestaaet? J a deri stikker den uoploselige
Gaade. R un saa meget bctrocr han os, at det ikke har vaeret Noget,
han har udovet eller g j o r t , men noget han har seet, og navnligcn
noget han uafvidende (imprullens) og ved en Hamdelse (e.is,is) har
faaet at see, en Angivelse, som gjor Tingen mere indviklet, da det ikke
bliver os muligt at indsee det rigtige Forhold mellem Broden og dens
S tra f. Vi komme nedenfor til at omtale noiere de forskjellige Menin
ger om h v o r i denne error kan have bestaaet, men noget hoist „oergaaende maa det have vceret, eftersom Begivenheden synes, eller ret
tere sagt ligefrem af Digteren siges, at have voeret en p e r s o n l i g For
nærmelse mod Reiseren (ultus es o k k o n s n s , ut lleeet, ipse tu n s). At
den ikke kom for Lyset e f t e r Augusts Dod, som dog skcete tre Aar for
Digterens, er mig ligesaa mærkeligt, som at Augustus i de fem Aar, L
hvilke han levede efter Digterens Forviisning, hverken ved egen E f-

tertanke eller ve- Jntercession af Digterens mange og formaaende Ven
ner, kunde stemmes til Eftergivenhed, og at hans Eftermand Tiberius,
der begyndte med Blidhed i det 'Sele, fortsatte den Forfslgelje og
'Zaardhed mod Digteren, fom hans Lormand havde begyndt.
Efterat jeg saaledes har yttret min subjective Anskuelse, at det
har varet en personlig Fornarmelse, som var R eiseren tilfoiet af D ig
teren , som har bestaaet i , at han uafvidende kom til at vare vidne
til noget, som vi paa vor Tid ikke kunne bestemme, samt at Sagnet
om urs uinaulll er kun et fingeret Skjul for at dakke det varre S a a r,
gaae vi over til at see, hvorledes man ialmindelighed, vildledet eller
veilcdet af Digterens egne Opgivelser, har tankt sig cSagen. p aa
denne Maade vil jeg kunne meddele den behsrige Oplysning, hvorfor
den trcdie Orund til hans Forviisning er sorbigaaet, som man ellers
angiver, nemlig ubetænksom Rjerlighedsforbindelse med en af Reiserfamiliens nærmeste Slægtninge. Da jeg nemlig finder denne Formodning
at vare aldeles greben af Luften, agter jeg det for rettest at begynde
med d e n , forsaavidt som den indeholder den mindst beviislige.Anke
mod Digteren.
Allerede tidligt, omtrent i Digterens tyvende Aar finde vi at en
Corinna bliver Ojenstand for hans poetiske Udbr ud, og i hine Ung
domsdage maa hun, idctmindste i hans D igte, have udgjort hans Alt,
hvilket man seer af hans Tilstaaelse
HI, 12, 45):
Sangstof havde jeg nok i Lasar, Theben og T ro ja ;
Ene C o r i n n a var -og den, som begeistrede mig.
At hun, hvad man allerede den Tid formodede, var et fingeret Navn
paa en virkelig Dame, har man ogsaa i de nyere Tider antaget, og
det er denne Omstændighed, som har givet de meest extravagante For
modninger et srit Spillerum. Uagtet man finder, at der i Digterens
levende Live gaves D am er, som ve- Digterens Hjclp vilde skaffe sig
en egen S o rt Renommee, som om d e vare den, af den yndede petrarca besjungne, Laura, og som derfor gave sig selv ud for at voere
Corinna (^m or. II, 17, 29) vidste Ovidius dog med saa megen S n u 
hed og Delicatesse at skjule den virkelige Corinna, at han, over tyve
Aar derefter, da han udgav urs amunLl, (III, L38) kunde sige: et
mult!, HUD sit nostru Dorinna, roALnt.
Ethvert publikum pleier at yttre megen Lyst til at efterspore beromte M ands svagere S id e, isar deres Forhold til det andet R jsn,
og det har ofte varet Skik, hvor intet saadant lo- sig udfinde, eller
rigtig forklare, at man selv leverede Matcrialier. Det kan derfor ikke

forundre os, at man allerede i det femte Aarhundrede efter Lhristi Lod
se! finder det angivet som en uomtvistet S a g , at Digterens elstede
Corinna er — August! Datter Ju lia. Her-Hid horer ister Sidonius
Apollinaris' bekjendte ^ ttrin g :
Lt te earniina per libillinosa
Xotum, Xaso! tenet, l'omos^uo m!s3uiu,
^
tzuon6am O ses a r e D ninirs xu el l es
'
kalso nomine sub6!tum Oorinnre.
' et Udsagn, som af mangfoldige Skribenter, uden videre Tritik, er
l endog i den nyeste Tid blevet gjentaget. vistnok var Ju lia genegen
' til Rjerlighed og det i en saa overdreven Grad, at det blev nodvenl digt for 2tugustus at sende hende bort fra Ro m, og navnligen til
' den ubeboede Ae pandataria (8anta A laura); men uagtet Formod' ningen i denne Henseende holder S tik, glemme man ikke, at Torinna
Z fremstilles overalt af Digteren som en u n g , u a f h a n g i g og u g i f t
- Pige, medens Ju lia er gift forst med Marcellus og senere med Agrippa.
t
Hertil kommer, at isaafald vilde hverken den kunstige Abort (^iuor.
II, 13 og 14) heller ikke den i ^inor. I. 5 omtalte fuldstændige E ro - bring af hende vare passelig. J a om den ogsaa passede, forsaavidt som
man gjerne af Ju lias udsvavende Lharacteer kunde vente fig Alt, vilde
/ Aldus M anutius isaafald have Ret i den Bemarkning, han gjor i Digte
rens A.evnetsbestrivelse, at Saadant ikke kunde kaldes en error, men en
virkelig kaeinus, ikke en B ro d e, som han uafvidende kom til at see,
men en Udaad, som han med vidende havde begaaet. Hvad der eni delig, som mig synes, aldeles modbeviser Sagnet om Torinnas og J u ! lias Identitet, er, at han selv bekjender (i Rlagesangenes IV, 10, 93) at
- det var ikke som A "§ling, men som aldre M and, ja lange efter Ju lia s
- Forviisning til pandataria, at han kom til at begaae den error, som
! styrtede ham.
Hvad derimod Aldus M anutius', og efter ham Fleres, Formodning
! angaaer, at det turde sigte til et uanstandigt Forhold til den anden
J u l i a , der var lige saa berygtet fom den forste, en Sosterdatter af
: Augustus — vi vide fra Svctonius (Aug. 65) at, han kaldte dem begge
fine pcstbylder — da kan det vel vare, som vi nedenfor stulle see, at
hun har havt nogen Indvirkning paa Digterens Skjebne, men som
Torinna kan hun umulig vare at anerkjende, af den meget simple
Grund, at Ju lia nexti3 var endnu ikke fodt, da Gvid begyndte sine
Elstovsqvad til Torinna.
Den sidste Formodning, man har yttret er den, at der har varet en

snvilla, en af Augustus zmdet og elffct Slavinde, som Gvid har ind
ladt fiks dybere med, end Xeiferen fandt fin Hegning ved. Nlen fclv
denne Hypsthcsc har kun lidet H ol- , uagtet man anfsrer som Bcviis,
a t han sammenligner sig (Rlages. II, 1,105) med Actocon, -er er kom
men ind paa et Rcvier, hvor han ikke havde noget at gjsre, og hvor
fra han ikke uden Mcen kunde igjen slippe ud. Hvo vecd nemlig ikke,
at flige poetiske Billeder (iscer hos en Digter -er lever saa meget i
Billeder og Lignelser) ikke godt kunne bruges som historiske D a ta ?
Desuden vilde Augustus, den kloge, forsigtige og altbercgnende Au
gustus, Giveren af Lp-ffhe-eforordningcn, ncppe have indladt sig s-s
dybt med en Trerne, eller idetmindste, om det havde v«rct Tilfecldet,
ncppe saa aabenhst og »forbeholdent viist sit N ag mod den bcromte
Digter, om han var kommen in- i Revieret.
Lorinnas egentlige N avn, S la g t og Stilling bliver os altsaa en
Gaade, men vist er -et, at hun hverken har varet ^ulia Mia eller
nepti8. v i forla-e altsaa -enne Undersøgelse som et uoplsseligt Curiesum, hvis Interesse bestaaer -eri, at en bersmt Digter har formaaet ,gjennem sit hele Liv at bevare uop-aget en Piges virkelige N av n , som
han saa offentligt erkjendte som sin E !ffe-e, og tillige har vi-st at
st'jule Begges frie og ubun-ne Rjerlighedssorhold, hvilket i en Bye,
som Rom, neppe syntes at vare muligt, v i optage -erpaa Traaden,
som Lorinna fik os til at flippe, og ville nu betragte -e tven-e Grun
de, som angives til hansLorviisning, ars amanlli og hans berygtede error.
E fterat Digteren hav-e en-t sine lilrri ainornm, hav-e un-erkastet -em en gjentagen Revision og u-givet -em paanye, hav-e tillige
bekjendtgjort sine Herolder, samt pro-uceret A-ffilligt i -et Tragiske,
as hvilket Me-ea van-t -en. strangtdsmmende O-vinctilians ubetingede
B ifald , kom han en-elig frem i sit 42-e Aar me- Digtet
arts
ainanlli. Uagtet bemeldte D igt ingenlun-e er frit for Lascivitet, maae
man -og erindre sig (blot fra Horazes Skildringer deraf i sine Oder)
hvor dybt Romerne vare sjunkne me- Hensyn paa dyrisk Sandselighed,
saa at en- ikke August me- alle sine Love kunde virke noget betyde
ligt. Paa -enne Maade vil man in-see -et Taabelige i at anflaae dette
mere skalkagtige og badinerende en- obscoene og sorforeriske D igt til en
saa hsi politiff vigtighed, at -et skulde paadraget Autor en saa folelig
S tra f. Desuden have vi seet, hvad man ikke noksom kan udhave, at
t i Aar vare forlobne, u-en at Nogen hav-e ymtet om poemets ska
delige Indflydelse, eller hav-e tiltankt Digteren i -en Anledning nogen
S tra f. En-elig kommer hertil, hvad for mig har noget' sårdeles bc-

visende, at, om Digtet havde vaeret Grund til Straffen, vilde han neppe
(da Mennesket dog nsdig vil omtale fin egen Brsde) have ideligen (jeg
har eftertalt otte forffjcllige Steder) og med saa siensynlig Mphcrvclse
omtalt og ncevnet den. Balder rsrer man ikke ved; allermindst stiller man
dem til offentlig Skue, og Dvidius vilde rreppe saa indstændige« have
peget hen paa denne, om der ikke var en anden i Nærhed, som var langt
mere farlig. Runde endelig Taligula senere uden videre Grund jage den
maadeholdne og forsigtige Virgils Digte ud af de offentlige Bibliotheker, da kan det vel ikke gjcelde for andet, end et S la g s offentlige Tonfiscation, som fulgte med Relegationsstraffen, at hans B s g e r bleve
udelukkede fra Stadens trende offentlige Bibliotheker, Apollo palatini,
Bibliotheket i Mctavias Buegang og i libertastem plets Forsal, byg
get af Asinius pollio.
Betragter man derimod Digterens berygtede error, hvilket frit
Spillerum faaer da ikke phantasien, naar mair virkelig vil forssge paa
at adsplitte det mystiske Taagestsr, i hvilket han med Forstrt har svsbt
f ig ! ^ovedstedet angaaende denne error, om hvilket de mange svrige
meer eller mindre dunkle Zttringer dreie sig , bliver Rlagesangenes
II, 1, 103.
6ur aliyuiil vick i? eur n o x i n l u i n i n n kooi?
6ur i m p r u c l o n t i oo^nitn onlpn m ilii?

Jeg indseer nok, at man slap nemmest fra Tingen, naar man antog,
hvad ikke Laae have antaget, at han havde seet Augustus i et uheldigt
Gieblik nred Ju lia. Alen lad nu ogsaa Rydffhedens Bestytter og l o v 
giver, samt Uscedelighedens med Forordninger og Rescripter udrustede
Lorfslgcr, have vaeret saa svag, eller, rettere sagt, saa unaturlig (thi
Talen er om Julia lilin, ikke om Ju lia noptis) saa vilde vel her gjelde, hvad Cicero siger om Dejotarus i et lignende Anklagetilfcelde: non
^ucvro, ^uuni vorrsiinilo s i t , yui in tnntn ro elioto nu6ions non
1'uissot, v in o to s (in exsiliuni ojoetos) osso potius, ^nnin n o o n t o s .
Jage ham i landflygtighed vilde vcere en meget betænkelig S tra f,
eftersom han just d a kunde udsprede, hvad man ikke g;crne vilde have
videre udbredt; og nu J u l i a — den saa laenge og saa haardt straffede
Ju lia — kunde h u n ikke taenkes, om Sagerne stode stråledes, at have
taget sig en billig 'Zevn, ved at udbrede hvad der var ffeet? Alen lyk
keligvis behsve vi ikke at beklage, at Gvids M yrrha, der allerede L
den digteriske Behandling kun lidet behager os, ffulde vaere optraadt
i Virkeligheden; thi om vi ogsaa vilde antage at selv det Unaturligste
kunde finde Sted, saa maa vi dog ikke glemme, at August var dengang
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en Olding pas halvfjerdsindstyve Aar, og Ju lia allerede over sit fyr
retyvende Aar, og i deN Alder pleier man dog ikke at treede Lov og
N atur under Fsdder for at gantes. Ikke at tale o m , a t , naar hun
Forklaring attsaaes fom den rigtige, det da vilde vcere hsist ubegribe
ligt, hvorledes Digteren kunde omtale enten k am u l o s nooentos eller
e o i u i t u i u uokas.
D a det derimod just traeffer sig, at Ju lia neptis forvises af Augustus paa saMme Grund som Datteren fra Rom, og-denne Forvisning
indtræffer i det samme Aar, i hvilket Digteren vises i Landflygtighed,
have Andre fundet Alting i Orden, naar man tamkte sig Sosterdatterdn, Nte8 hvem hiin error havde fundet S ted. vist er det, at de Ud
tryk, soM Digteren bruger (lasNere, vulnera, inNolere c^e ) passe overmaade vel til den Bestrivelse som Svetonius (Aug. 65) giver os om
Akaaden, hvotpaa Reiseren tog sig af disse tvende Juliers Udsvcevelser.
D et maatte da vcere, at Digteren enten har staaet i Forbindelse med
Ju lia neptis' Elffere (Svetonius fortcrller jo, at hun nedkom med et
B a rn , efter at hun var bragt til sit Forviisningssted, Gen Trimerus
paa den appuliffe Ryst) eller at han havde udbredt noget , som han i
den Anledning vidste. Men uagtet denne Anskuelse af alle de angivne
turde synes den rimeligste, er der dog saare meget tilbage, som viser, at
Oplysningen er ingenlunde tilfredsstillende. D a vi altsaa ikke crc istand
til at lose Gaaden, ville vi heller ledsage vor Digter paa hans sørge
lige vandring fra sit elskede Rom, som han aldrig mere fik at sce.
Dog maa jeg forinden gjore opmærksom paa en Omstændighed,
som jeg regner som et af de smaa Glimt, hvilket, lagt sammen med andre,
muligen kunde tilvejebringe lidt klarere Lys. Lipsius (til Tacit. Anna
ler I. 6) har nemlig gjort opmcerksom paa den tredobbclte M aade,
hvorpaa man viste Folk i Landflygtighed. Den forste og strcengcste
Maade, som forudsatte storst Brode, og som levnede mindst Udsigt til
Naade, var, at forvises ifolge et Senatsdecret, hvilket man seer af det omtalte Lapitel i Svetonius, hvor Reiseren, opbragt over den unge Agrippa,
„cavit senatus eonsulto, ut eolleru loeo in perpetuum eontineretur."
Denne strcenge Forviisningsmethode brugtes egentlig kun i politist'c Til
falde, hvor det syntes som om S t a t e n kunde krerve sin Ret moden
Forbryder. Mildere, men dog stramg nok, var den strdvanlige Lands
forvisning ifolge Lov og Dom. Den mildeste M aade, hvilken ram
mede vor Digter, og som derfor ikke engang existerede under Benæv
nelsen af exsilium , vor rele^atio > som steete umiddelbar af Statens
Overhoved- mere fom en Folge af auetoritas end af jus, mere i G va-
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I!tet af Statens Laber (pater patrir«) -er revser det enkelte mindre lys
dige Barn efter sit eget Tykke, en- som juclex, for nemlig -erve- at
la-e ham siippe fra -en stramgere Retskjendclse. Skulde ikke heraf
kunne u-le-es nogen Suspicion om Brsdens U b e t y d e l i g h e d , som
kun var blevcn stor ved den (Dmstcendighed, at det var Xeiserens p e r 
son li gh e d, der var blevcn foriurrmet? Var han aktioneret som Udbreder
as Skrifter, der sigtede til Skedernes Forfald, vilde han neppe vcere
sluppet saa mildt, eftersom Augustus, tirret ved begge Iuliernes og
den unge Agrippas Ryggeslsshed, just tog det meget strcengt, hvor
Skederne syntes at vcere i Fare, st'jsndt det paa den anden Gide maa synes
desto mere ubegribeligt, at han ikke, som blot rvlc^atus, kunde udvir
ke, »tt han efter et p ar Aars Gphold blev tilbagekaldt.
I December UIaaned af Aaret 9 cft. Thr. F. (762 u. e.) drager
Digteren over Adriaterhavet i en Alder af 51 A a r , en A lder, som
gjsr os det mere begribeligt, hvilken (lXvide han maa have solt ved
den heel uventede Bortgang, og som han med gribende Sandhed skil
drer os r klagesangenes I, Z. Fra Brundusium kom han gjennem J o 
nerhavet til den corinthiste sandtunge. I fav n en Tenchreae tog han
atter et Skib, og fortsatte Reisen til Rystcn af Sam othrace, hvorfra
han videre drog igjennem Hellesponten til sit Bestemmelsessted ved pontus Eu^rinus. S tad et selv heed ^oini
af
fordi det var der, som Sagnet gik, at Medca havde splittet sin Broder
Absyrti legeme paa Flugten for 2leetes) rimeligviis det senere Temesvar. Hvad Digteren d er maatte physisk og aandelig lide, i et raat og
for ham hsist uvant Tlima, mellem Seter og Sarm ater (uagtet han
selv hos disse erholdt saa stor en Anseelse, at han, paaS rund af et i
gotisk Sprog affattet D igt, blev offentlig kronet) adskilt fra sin Rone,
fom han saa hsiligen elskede, bortreven sra sin eneste Datter (ikke perilla, som man, taabeligt nok, vil gjore til hans Barn) der paa den
Tid var med sin Mand i Asrica, kan man lcese i hans dybtfolte k l a 
gesange og Breve fra pontus.
Dog udholdt han denne sin piinlige Tilvcerelse i henved otte Aar,
og dsde i sit 59de Aar i Tomi, hvor de Indfodte bcgrove ham strax
uden for Byen paa et udmcerket S te d , efter at have viist ham den
Deeltagelse, som man ikke viste ham i Rom.
Det var at formode , at en saa uventet 'Begivenhed , som havde
en saa odclceggcnde Indflydelse paa hans borgerlige Tilvoerelfe, maatte
tillige virke skadeligt ind paa hans litteraire og poetiske S ysler, og
dette var ogsaa Tilfaldet. Ikke blot bramdtc han i den forste Gpbrus-

nmg en betydelig M<vngde Digte, som han selv tilskriver ikke liden Vcrrdie, men, hvad mere er, han havde ligeledes overgivet ncerveerende D igt
til buerne, Havde det ikke allerede dengang teisteret i )tfstrifter, st'jondt
ikke ganske fuldendt, vilde det aldeles vcere blevet tilin tetg jo rt, men
ifolge klages. I. ?, 13. bcvcegedes han af Flcres Anmodninger til at gjennemgaae Digtet igjen og aldeles fuldende det.
Hvad Digtet selv angaaer og dets Gjenstand, da erindre man
§rg, at det var en fuldkommen religjos Overbeviisning hos (Orcrkerne,
at (Suderne kunde forvandle Ulennesker til forskjcllige Figurer og For
mer , enten for at straffe Skyldige, eller for at hjelpe Uskyldige, som
vare stardte i Nod. Havde prcesterne forst opstiller denne il^cere, og
var den forst ved Hjclp af disse udbredt som en Troeslcerdom iblandt
Folket, da var der naturligviis aabnct Digterne en ubegraendsct Ulark
til felsomme Digtninger, ikke blot i det alvorlige, men selv i det ko
miske Fag. Hvor hsit denne Anskuelse gaaer op i Tiden, kunne vi see
deraf, at Metamorphoser allerede forefindes i den homeriske og hefiodiske Poesie. Som en Repræsentant for stige Forvandlinger opstiller
Homer den bekjendte Ssegud proteus, og denne Digter kjender Niobes Forvandling til en S te e n , hvilken han gjentager med Alcinoi
Skib, der forte Ulys;es ril Hjemmet. I Hcsiodi Virker og Dage om
tales pandion's Datter som Svale, og i Thcogonien fremkommer Thrysaov
vg Pegasus af Uledusas Blod. Endelig har Simonides havt den comist'e Idee, at udfore de forst'jellige Fruentimmcrcharacterer L Analogke
med saadanne Ting, som de iforveien havde vceret, men ved Forvand
ling havde ophort at vedblive.
D a vi saaledes see, at denne S lag s Digtning behagede Datidens
laksere, afgav et rigt og tilgjengeligt S to f for Digterne, havde til
lige den vigtige Egenskab, ar vcere troet af Oldtidens publikum, kan
man let tamke sig, at Stoffet maatte voxe i Omfang, og at der snart
maatte opstaae Samlere, som ordnede de forhaanden vcerende talrige Digte.
Dog erindre man sig, at vi som oftest besidde paa vor Tid den blotte
Titel paa disse Arbeider, af hvilken det ikke bliver let at afgjsre, hvor
vidt der naevnte Vcrrk har udgjort en blot Samling af de existerende For
vandlinger, eller Autor har selv leveret S to f. For at vise, hvilke rige
Samlinger Ovid har kunnet bruge — ikke at tale om de mangfoldige
didhorende l)«rker, hvis Navne Tiden har berovet os, men som h a n kunde
benytte — vil jeg anfsre Titlerne paa nogle af disse Darrker, af hvilke,
som udtrykkelig berettes, vor Digter har ost. Saaledes vide v i, at
Toriima — uvist paa hvilken T i d — har skrevet
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Lallisthenes fra Oly,irhus ^/67«^o^)-M(765§/Atttigonus Tarystius (som
levede paa Ptolomcei Philadelphi Tid)
/ pticander (som
levede under Attalus den 2den)
parthenius
^k-(xxcr-65L§, og naar plutarch endelig omtaler M yrrhas Forvandling
til et Tr^ee eller viraksbust, tilforer h a n : xerr«
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At Digteren har laanr fra disse store Samlinger er natu rlig t,
kun vilde det paa vor Did vcere interessant at vide, i hvilken Grad
og paa hvilken Maade.
D a hine Samlinger imidlertid ere aldeles
tilintetgjortc i Tidens L o b , er det naturligviio umuligt at afgjore;
men vist er det, at man selv i de celdste Tider ansaae ikke faae af de
smukkeste Afsnit i dette vidtløftige D igt at tilhore Digteren som hans
fuldstændige Eiendom, saasom de fortrinlige partier om philemon og
Baucis, pyramus og Thisbe, In o s Folge o. st. Fremfor 2llting glem
me man ikke, at dette D igt har iscrr een fortrinlig Egenstab, som uom
tvistelige« er Digterens Eiendom, nemlig den smagfulde Indfletning af
den ene Myrhc i den anden, hvorved Digtet faaer en Runding i For
men, der minder os om Looeneeio's Oeeamerone og stere fortrinlige
Digterværker fra den nyere Tid.
Det er fsrstegang at dette D igt trceder frem r en danst metrist
Oversættelse, uagtet det er rigt paa Interesse for Tamkeren, for E l
skeren af det Skjonne, for Enhver, som vil see, hvorledes phantasiens
ubundne productioner kunne ved en kunstfuld og ret humanistisk Behand
ling forcrdles, og endelig for den plastiske Runstner, der hos vor D ig
ter vil finde et brugbart og rigeligt Stos. Bestemme noget om Over
sættelsens storre eller mindre vcerdie, tilkommer ikke mig, dog bor jeg
paa Sandhedens vegne afvise ethvert henpeeg paa Jilsom hed, eller,
for at bruge den svenske Referents Z t t r i n g , der sorstaaer at referere
om alle Fag i den danste L itteratu r, partiel Skjodesloshed L den
metriske Udforelse. Udspringer saadan Anke af det produceredes blotte
Omfang, da erindre baadc han og Enhver, at der kan gjsres meget
uden Jilsomhed, med den stsrste Roe og den nsiagtigste Anvendelse af F i
len, naar man vogter sig for de trende store hindringer for al litterair
virksomhed, sovnagtig Magelighed, idelige Besog og Rlubdriverier.
Udspringer derimod saadan Anke fra en grundig critist Bedommelse af
det præsterede, da erindre man sig, at dette S la g s Arbejder har den
Egenhed ved sig (hvilket Enhver, der har arbeidet i Faget, vil sande)
at der med enkelt vers, ja med enkelte Udtryk, kan gjores gjentagne,
endog de meest anstrcengte F orjog, uden at just d e n Udver falder
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Oversetteren betimeligt ind, som enten lerige bagefter rinder tilse!digen ham selv, eller endog den udsvede Laeser, i Tanker ved den blotte
Recitation.
Fremdeles vilde jeg selv kunne anfsre enkelte S ted er, h v o r Udtryksnraader og Vendinger turde stsde det danske O re, mensom jeg dog m ed
F l i d ikke har villet forandre, fordi de udgjorde en Ejendommelighed ved den
digteriske Jndklcedning, som ikke burde forvanskes. F o r den blot kur
soriske barser, der, uden a t kjende eller sammenligne O riginalen, gjenuemblader et saadant Vcerk, som om det var et product af og for
v o r Tid, vilde det vel ikke vcere ubehageligt, om slige Egenheder, som
oprinde fra D igterens N ationalitet, Tidsalder og personlighed bleve ud
slettede; men at Methoden vilde vcere grundfalsk, derom er jeg ov?rbeviist. J u s t paa den G rund har jeg beholdt tvende Scerkjender, som
ister dette ovidiske D ig t har, og som neppe tiltaler enhver ^ceser, nem
lig Versenes hsist daktyliske Character, hvilken jeg formoder maa vcere
en F slge af D ig tets livelige og mere rapide end episk rolige Foredrag,
samt de scerdeles korte paa hinanden fslgende S m aaperioder, af hvilke
jeg blot vil anfsre VII,
—7 3 , hvor Digteren har 10 punctum 'er i
16 lin ie r . A t jeg alligevel beholdt dem, v ar n atu rlig t, da Talen ikke
v ar om at rette eller forbedre, men udelukkende om at gjengivc.
A t jeg omhyggelig har strcebt at undgaae H iater, vil, som jeg haaber,
E nhver kunne see; at de aldeles kunde undgaaes i et D ig t af dette O m fang,
og iscer, naar man er bunden, og ikke tor bcvcrge sig med en O riginalforsatters Frihed, var a t formode, dog glemme man ikke, at mange H iater
ere apparente, og mere for O iet end for O ret. Vokalendelsen e med en
paafslgende D iphthong „ e i" frembringer saaledes ingen 'Z ia tu s ; saa lidet
det nemlig gaaer an at sige: „de rystede E g e " saa godt kan man beholde:
„de offrede ei." heller ikke frembringer d e t^ ia tu s , naar „ e " i enkelte O rd
have erholdt ved B rugen en Udtale, som afviger fra B ogstavets G rund
tone, f. E x. „blomstrende E n g e ." M en ligesom det ikke v ar vanskeligt
atu n d g aae idetmindste det S la g s H iater, der vare aldeles forkastelige, var
det mindre let at flippe det ildelydende h med paafslgende Vokal efter en
sorudgaaende Vokal. D ette Sammenstsd maa i en fortlsbcndc historisk
Fortcelling forekomme for ofte, ril at den deraf opstaaende M isklang skulde
overalt vcere at undgaae. D og den billige Bedsmmer, som kjender Tingen
af egen E rfarin g , og som ikke g jsr Anstrig om S kjsdeslsshed, fordi det
^lundgaaelige ikke er blevet undgaaet, behsver ikke stige ^enpeeg; for den
ubillige ville de vcere overflsdige.

S . M e i s l i n g.

Forvandlinger.
Fsrste Sang.
I- S k a b e l s e n .
T i l at beskrive de Legemers Lod, som skjenkedeS nye Form,
Stunder min Tanke. Forunder mig Hjelp (da ved Eder det ffeete)
Guder! i dette mit Vcrrk! Fra KlodenS det tidligste Ophav
Former et D igt, som bcvcrger sig frem indtil denne vor Sam tid!
Lcrnge for Havet og Jord, samt Himlen, der hveelves om Alting, 5
Viste det 2)dre sig blot som en Hob, i den hele Naturkreds«
ChaoS man kaldte dets Navn, en raa og uformelig M asse,
Ikkun en Vcegt, uden virkende Kraft, blot hobeviis lagte.
Stridige Stoffe til vordende Ting, heel ilde forbundne.
Ikke til Verden forlehnedes Lys a f den straalende T itan; 10
Phoebe fornyede ei, ved at oges i Form, sine Ildhorn.
Jorden ei hvilede sig i den rundtom bolgende Luftftrom,
Svingende sig ved sin Vcegt; trint Kanten af Lande saa vide
Strcrkked hun Armene ei, den mcegtige Amphitrite,
J a , i Forening med Jord, udbredte sig Luften og Vandet. 15

/

Ei til at tindes var Jorden beqvem, eller Bolgen til S vom n in g;
Luften var m at, uden G lands; der var In te t, som eied sin
Grundform.
Alt var hinanden imod; om endogsaa kun enkelt var M assen,
Stred dog det Kolde mod det, som var hedt; mod det Zorre det
Vaade;
B lodt mod det, som var haardt; det Lette mod det, som var
vcegti'gt. 20
S n a rt ved en Gud, eller bedre Natur, fredstilledes Kampen,
S aasom han M ed fra Himmelen Jord, fra Bolgerne Landet,
Fjcrncd tillige den tykkere Luft fra den flydende Mthcr.
Altsom de vikled sig ud, og steg' fra den blandede M asse,
Skiltes i Rummet de vel, men enedes dog ved en Fredspagt. 25
H oit i den hvcelvcde, lettere Skyr den mcegtige Ildkraft
Funkled og valgte sig P lads over Jord i den ovcrste Luftegn;
Luften er nccrmest ved den ved sit S ted og tillige ved Lethed.
Jorden har tungere Vcegt; den suged det sveercre Grundstof,
O g, som en M asse, mod Dybet den gaaer. Nundtstrommende
Vover 30
Tage den yderste P lad s, og betvinge den vccgtige Jordkreds.
Saaledes ordnede Een (jeg veed ikke hvilken) af Guder
M assen, og delede flux i forskjellige Parter det Skilte.
Forst han danned vor Jord (at ingen af Delene skulde
Ujevn vorde) fortykket i Form, som den rundede Kugle.
35
Bolgen bcfocl han at brede sig ud, at svulme ved Storm ens
Nasen, og bolge sig frem, trint Jordens beskvulpede Strande.
Foied saa Kilder og Damme dertil og den magtige Landsoe;
Dammed om Floder, som skyde sig frem, ved de skakkede Bredder,
Hvilke, paa farlige Steder a f Jord, snart fluges af denne, 40
S n a rt frcmvcrlde mod S o e ; medens der, i det friere Havsvalg,
B olig de faae, ei Bredderne meer, men Stranden, de banke.

Hl
Marken befocl han at folde sig ud, men D alen at synke;
s> Skoven at dakkes med Lov, de stenige Klipper at stige.
> Ligesom Himmelen selv to Zoner bcgrandse tilhoire,
45
Tvende tilvcnstre, og midt udi dem er den hedere femte,
S a a blev den inderste Vcrgt afmaalt ved den styrende Guddom,
> Og udi lignende Tal afridscdes Skrog paa vor Jordkreds.
L
,
,

D en, som i Midten er lagt, hjcmsogcs as Ingen for Hobe;
Tvende bcdcekkes af taarnende S n ee; mellem Begge han lagde 50
Tvende med mildere Luft, hvor Hede sig blander med Kulde.
Alt omringes af Luft. S a a meget, som Vcrgten af Vandet
Taber mod Tyngden a f Jord, saa meget mod Ild er den vccgtig.
D e r han befoel den taagede Dunst, famt Skyer, at flokkes; D e r det tordnende B rag, som skrammer et Menneskes Hjerte, 55
S a m t Orkanerne selv, som bringe med Lynene Vindkast.

>

Ikke dog vildt udi Flang hiin Skaber af Verden tillod bem.
Luften at eie. S e lv n u er det svart, at satte sig mod dem,
s (Skjondt kun den Enkelte bringer sit Pust fra de farlige Egne)
L At de ei splitte vor Jord; flig Tvist mellem Brodrene hersker! 60

;

Mod Nabataernes Land, udi Ost, sig fjernede Eurus,
Hen imod Persiens Fjeld, som rammes af S o len saa aarlc.
Hele den vestlige, kjolige Strand, mod den dalende S o lild ,
Zephyrus narmcr sig meest: udi Nord og de scythiske Lande
Haver den iisnende Borcas Hjem ; i den Egn, som er modvendt, 65
Drypper en idelig Taagc med Rusk, ved den regnfulde Austcr.
Over det Hele han satte tilsidst den evige Mthcr,
Luftig og let, uden ringeste S p o r af det jordiske Bundfald.
S o m han nu havde fordelct vor Jord med sikrende Grandser,
Flux, skjondt trykkede langst udi M ulm under M assen af Ehaos, 7 0
Finge nu Stjernerne an, paa den samtlige Himmel, at straale.
i«

,
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At der ei skulde bestrides en Egn uden levende Vcrsncr,
Eics af Stjerner det himmelske Land, i Forening med Guder.
Fiskenes flimrende Slcrgt har i Bolgcrne fundet sin B olig,
Jorden mod Dyrene tog; den bolgende Luft imod Fugle.
75
Endnu et cedlere D y r, med S a n d s for den hoiere Tecnkning,
Manglede dog, for at herske med Kraft over Skabningens Rcekke.
D a b l e v M e n n e s k e t f o d t , hvad enten af Himmelens
Grundstof
Tingenes Skaber ham tog, hun Kilde til cedlere Vcesncr,
Eller i Jorden, som nyligen sank fra den svimlende LEther, 80
Endnu der fandtes et Gran af den Himmel, den nys var i Slccgt med.
M lted nu Jord udi Bolgen fra S o e hun S o n af Japetus,
Hvilket han danned i Gudernes Form , som styre det Hele.
M edens de ovrige D yr nedstirre med H iet mod Jorden,
Undte han Mennesket Blik imod S k y e; han bod ham at flue 85
Him len, og hceve tillige sit Blik mod Stjernerne modigt.
Jorden, som nyligen strakte sig tom, uden levende Vccsner,
Wndredes nu, da den Mennesker fik, som man hidtil ei kjendte.

II. D e fire V e r d e n s a l d r e .
Forst der flabtes en Alder af G u l d , som, tugtet af Ingen,
Dyrkede frit, uden Lov, hvad Mrlighcd byder og Nctfcrrd.
90
Frygt for at straffes var fremmed og fjern. Ei truende Lovbud
Lceftes i Tavler af E rts; ei bceved de ydmyge Skarer
For deres Dommeres B lik; thi selv uden Dommer var Tryghed.
Fasided' paa Hjemlandssicld, for at flue den fremmede Verden,
Vandred ei Granerne ned over Fjeld til den bolgende Vove; 95
Mennesket kjendte jo d a mellem samtlige Kyster kun sine.
Ei af en udhult Grav bcfljermedes Byerne dengang.
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Ikke Basuner af udstrakt Erts, eller Horn a f det krumme,
Heller ei Svccrd eller Hjelme de saae; man nytted ei Krigsfolk,
Saasom i fredelig Noe henleved de trygge Nationer.
100
Uden at tvinges til S k a t, ei rort a f Hakken, og ikke .
Saaret af Ploven, den villige Jord afgav det Fornodne;
O g, ved at noics med Kost, som, uden at tvinges, stg frembod.
Plukked man Frugten af Heegebccrtroec, samt Fjeldenes Jordbåre,
Hyben og Brombcerfrugt, som hang i de piggede Buste,
105
Olden tillige, som dryssed mod Jord fra Jupiters Ege.
D a var evindelig Vaar. Under Luftninge lune den milde
Vestvind kjolcd den B lo m st, som var stabt, stjondt den ikke var
plantet.
Ogsaa tillige frembragte vor Jord, uden P lo ic n , skn Markfrugt,
J a , uden Brakken, var Ageren guul af de vagtige Kornax. 110
Nulled nu Floder af Mclk, nu rullede Floder af N ectar,
O g fra den gronnende Eeg ncddrypped den gulige Honning.
Esterat nu (Saturnus var alt udi Tartari Natmulm)
Jupiter styrede Alt, da kom den s o l v e r n e Alder,
Ninge mod Guld i Vcrrdie, men stolt mod det rodlige Kobber. 115
S e c ! da kortede Jupiter flux Forvcrdcnens Vaartid:
D a udi Som m er og vinterlig Tid, udi Hosten saa ujervn,
S a m t i den stakkede Vaar fiirfoldig han dclede Aarct.
D a forst monne vor Lust, fortccret af torrendt Hede,
Glode; da svcrvcde Vand, samknuget af Kulden, som Jistap . 120
D a forst sogte man Lye udi H uus. S lig t H uus var en Grotte,
Kratstov, d«kket med Lov, eller Stcrnger, sercned' med Bastbaand.
Dengang forst udi Furen saa lang blcve Cercris Frokorn
Dryssede ned; nu stormede forst under Aaget en Plougstud.
Fulgte saa tredie Art, under Navn a f den k o b b e r n e Alder, 125
Vildere vel i Gemyt, beredt til de recdsomme Vaabcn,

D og uden Synder endnu.
D en Sidste fik N avn ester J e r n e t .
Frem udi saadan en Lid sig trsengte (thi Aaren blev vccrre)
Alskens Ondt. D a flygtede B lue, og med ALrlighed Sandhed,
Medens istedet for D isse kom S v iig , Underfundighed, Lumskhed, 130
List, tilligemed Vold og fordcervelig Lyst til at eie.
Skipperen heiscd for Vind'cne S c il, men kjendte dem ikke,
O g (hvor de stode forlcengst udi Roe) fra de luftige Bjerge
Fore nu Kjolene ned, til en D ands paa de fremmede Bolger.
Ligesom Luften og Straalen fra S o l, vare Markerne fordum 135
Fccllehs; n u perles de af, ved den varsomme M aalcr, i Lodder.
Ei den nsdvendige Nccring og Korn af det frodige Jordsm on
Krceves alene; man trecnger sig dybt udi Jorderigs Indre,
O g, hvad den skjulede selv, og begrov i det stygiske Natm ulm ,
S k a t t e man drager nu frem , som er Grund til at eggcs til
Slcthcd. 140
N u det forderrvende Jern, samt, hvad der ford.rrvcr end mere,
G u l d e t , man fik. N u avlcdes Krig, som stegtcr med Begge,
O g med den blodige Haand samstoder de rastende Vaaben.
Leve de monne ved Rov. For Vcrten er Gjesten ci sikker;
Ei hendes Fader for Datterens M and; selv M odrene kives. 145
Manden beslutter at myrde sin V iv, hans M age sin H uusbond;
Ogsaa en Stedmoder blander saa fuult den gronlige Gistsast,
Medens om Fadcress Aar ubetimeligt fritter hans Pode.
Fromhed er ferldet og knust. S o m dm Sidste blandt Guderne
drager
B ort fra den Jord, som drypper af B lod, Astreca, den Ungmoe. 150

III. G ig a n t e r n e s S t o r m m od H im le n .
For at den himmelske Luft antaste man skulde, som Jorden,
Har man fortalt, at Giganternes Hob mod Himmelen stormcd,
Saasom de dynged mod Stjerner i Skye hsitstablcde Bjerge.
S ce! mod Olympus' Fjeld udflynged den valdige Fader
Lynet, som styrtede Pelion ned, hvor O ssa var bygt paa. 155
S o m nu de recdsomme Legemer laae under Vcegten begraved',
Har man berettet, at G e , besprangt med de hyppige Blodstcrnk
A f sine Sonner, blev heed. Hun livned den varmede Blodstrom,
O g, for at Mindet ei skulde forgaae om de mistede Sonner,
Nytted hun den til et Menneskes Form. D og ogsaa d e n Afeet 160
Viste mod Guderne H aan, opflammct as gruelig M ordlyst;
Higcd tillige mod V old; af B l o d , man marked, den fodtes.
IV .

L y c a o n.

S o m nu Satu rn iu s skuede S lig t fra sin ovcrste Borgtind,
Sukker han dybt. Hvad nylig var skeet, men ikke bekjcndtgjort.
M indes han n u, den radsomme Siet, som LycLon har budt ham. 165
Altsaa han fatter en Harm, som er stor, og en Jupiter vardig,
Sam ler tillige sit H of. D a de kaldtes, de finke sig ikke.
H oit udi Skye er cn Vei, som man seer, naar Luften er skycfrie,
Hvilken, Galaxia kaldt, ved sin skinnende Hvidhed er synlig.
Her er de Eviges Vei til den mcegtige, tordnende Guds Huus, 170
S a m t til hans drotlige B org. Tilhoire det vrimler og venstre,
Gjcnncm den aabnede D or, i de fornemme Guders Gemakker.
Gudernes ringere Art bortfjernede boc, medens foran
Eie de ypperste Guder et Hjem, som i Himlen har Forrang.
Undcs mig Ret til saa driftigt et Ord, vil jeg ikke betanke, 175
Stedet^at kalde Palatium hist i den mcegtige Himmel.
D a nu de Evige satte sig ned paa S a d er af Marmor,

S e lv , paa en hsicre P lads, udi Haanden et Scepter af Filsbeen,
Nysted han Hovedets rcedsomme Lok t r e gange, ja mere,
S a a at tillige det gjos udi Jord, udi Bolger og Stjerner. 180
Flux, paa den folgcnde V iis, han aabner i Harme sin Leede:
„Ikke sa a meget jeg skjalv for at miste mit evige Scepter,
„D engang, da Kjcmpcr, et Hundred i Lal, med Fodder af Slanger,
„Proved at lecgge den kraftige Haand paa den stormede Himmel.
„Fjenden var sikkerlig trodsig og vild; dog reiste sig Kampen 185
„ B lo t fra den enkelte Slccgt, samt hented sin Nerring fra eet Sted.
„ N u maa jeg knuse, saa vide vor Jord ombuldrcs a f Ncrcus,
„ S am tlige Menneskers M t. Ved Skyggernes Floder jeg svecrger,
„ S o m , i den stygiffe Lund, fremverlte sig dybt under Jorden,
„A lt er forinden forsogt; men et S a a r , som man ikke kan lecge, 190
„B ort maa ffjecres med Kniv, for at ikke det Sunde skal sygne.
„Ringere Guder jeg har (de landlige Guder, som Nympher,
„Faunernes Stam m e, Satyrernes M t, Sylvancr paa Fjeldet)
„Hvilke forundtes vel ikke den G lan d s, udi Himlen at leve,
„M en , da vi fficcnkte dem Jorden til Hjem, bor cic den sikkret. 195
„ S varer nu, M agter i S k y e ! om I troe, at de leve med Lryghed,
„N aar imod m i g , som har Lynet i Haand, samt M agt over Eder,
„Lagdes en hemmelig List af den raae og bekjendte LycLon?"
Mumled nu Sam tlige hoit; med et inderligt Hnske de krecve
S tr a f mod den Frcekke. S a a gjos (dengang en ugudelig Skare 200
Higed at styrte det romerske Navn, ved at myrde dets Ceesar)
Stcedt i en beevcndc Skreck, da man skued den Mergtige falde,
S am tlige Menneskers M t, medens Angst over Jorden sig bredte.
Ei ved d i t kjcrlige Folk blev du mindre beveeget, Augustus!
End, ved de Eviges Kjcrlighcd, Zeus.
205
Ved sit Vink og sit Tilraab
Larmen han dcempcde snart: lydlose nu sadde de Alle.
Eftcrat S toicn var endt, nedtrykt ved den vcrldige Styrer,
Bryder Saturnius selv, paa den folgcnde V iis, deres Lausbed:

„Straffen erlagde han alt (flig S o rg Eder ikke maa cengste!)
„D og, hvad denFrcekke begik, og tillige hans S tra f, vil jeg mcelde. 210
^
l?
-

„O p til mit Hre sig ncermcd et Nye om den skjccndige Tidsold,
„ O g , da jeg haabed, det ikke var sandt, fra Olympen jeg nedgleed,
„M edens, som Gud i en Dodeligs Form, jeg spcided paa Jorden.
„Sinke det maa, om de enkelte Feil og de Synder, jeg antraf,
„Noevnc jeg vilde; det dadlende Nye mod det Sande var lidet. 215

k

-

„M cenalus var jeg forbi, og dets reedsomme Huler for Udyr,
„ S a m t det Cylleniske Bjerg, og Lyceck, det Kjoligcs, Granskov.
» „Dcden Arcadiens Kongcpallads og den grusomme Slotsborg
„ S e lv jeg bctrcedcr; den sildige Q-vcel trak Skumringen med sig.
> „Mcerkcr jeg gav, at en Guddom var ncrr; den menige Skare 2 2 0
„ B a d ; men den ydmyge B on forst spotter LycLon med Haansord;
„ S ig er derefter: „ „Forsoge jeg vil ved en sikkrende Prove,
„ „O m han er Gud, eller Menneske b lo t; stadftestes vil S a n d ,
hed!" "
l
„R sve mit Liv ved et pludseligt Drab i den dybeste Slum m er,
^ „ D e t er hans Mced; d e n Vei har han valgt, til at finde det
^
Sande. 225
„ S e lv ikke d e t er ham nok. Fra M olessernes Stam m er et Gidsel
„Sendtes ham. Denne han stoder en Dolk udi Struben, og myrder.
„Derpaa hans Lemmer, afsjcclede halvt, udi sydende Vande
? „Koger han dcels, og rister dem decls paa den sprcdede Kulild.
„Ncppe han diffcd dog Netterne op, da med hevnende Luer 230
i „Huset jeg styrtcd omkuld; thi Penaterne svared til Herren.
„Skram m et han iler afsted. D a han naaer de rolige Marker,
! „Hyler han hoit, og forsoger omsonst paa at tale: ved Saadant
! „Fraadcn paa Lccbcn ham staaer: hans Lyst til den vanlige Myrdcn
„Bryder mod Faarene los; selv n u ham fornoier en Blodstrom. 235
„Armene vorde til Becn; hans Klceder til Totter afstridtHaar.

„ S e lv som en Ulv, bevarer han S p o r af den vanlige Skabning.
„Farven, som hidtil, er g ra a ; hans Blik har den forrige Vildhed,
„Hincne lue, som for; endnu er han Billed paa Naahcd.
„ S a n k nu det enkelte H uus, dog ikke det Ene fortjente
240
„Doden; saa vide paa Zord har rcedsomme Furier M agten.
„Sikkert de rotted sig sammen til S y n d ! Lad dem hurtigen lide
„S traffen , de have fortjent; saa stander urokket min V ilje."
Lydeligt roser man Zupiters Ord, ja Enkelte tirre
H am , som er frygtelig vred, medens Andre foroge hans Anhang. 245
D og er den jordiske Slcegt, om den ganger til Grunde, dem Alle
S aare til Q-vide. „N aar Menneskets M t den har mistet, hvad
Form vil
„Jorden (de sporge) da faac? Hvo bringer paa Altrene Virak?
„Er det hans M ening at skjcenke det Alt, for at hcerges, til Udyr?"
Dette man frittede vel; men Gudernes Konning forbod dem 250
Utidssorgcr — h a n styrcd jo A lt; og han lovev dem Alle
Atter en Slcegt, paa forunderlig V iis, men den Forrige uliig.

V. D e u c a lio n og P y r r h a .
S c e ! han besluttede alt, over Jorden at sprede sin Lynild;
D og han befrygted, at Gudernes Hjem ved saa talrige Ildblus
Fcengcde selv, og at Luerne greeb i den mcegtige Axel.
255
Ogsaa han mindes, at Skjebnen befoel, udi Tidernes Rcrkke
Komme den Time, da Havet og Zord og de himmelske Borge
Grebes a f Zld, og den segned i O.vag, den kunstfulde Verden.
Lccggcs da Lynene bort, som han fik ved Cyclopernes Kunftklygt,
Saasom han ynder den modsatte S tra f, udi B olgen at qvcrle 260
Menneskets M t, og at sende fra Skye over Jorden en Vandflod.
Hurrig han spccrrer den nordlige Vind udi M oli H uler;

Storm en tillige, som jager paa Flugt de samlede Skyer.
N otus han sender afstcd. P aa de dryppende Vinger han flyver,
Medens i beegsort M ulm han deekker sit recdsomme Aasyn. 265
Skjcegct af Regnen er tungt; selv Barmen og Skuldrene drive;
Taager omgive hans B ryn ; han drypper af Bryst og af Vinge.
Altsom han trykker den heengendc Skye med sin veeldige Haandkraft,
Hores en Bragen, og Regnen i S k y l ncdvceldcr fra M hrcn.
Ir is, i Farvernes brogede Pragt, hun Tccrne hos Juno,
270
Drager nu rigeligt V and, for at skaffe til Skyerne Ncrring.
Axene trykkes mod Jord, hvad den fattige Bonde har svedt for,
Ligger fortabt; hvad r Aarct han flced, er forkoret og ode.
Himmelen ikke forslaaer for den straffende Z eu s; og hans Brodér,
D ybt i den blaalige S o e , maa stande ham bi med sin B olgc. 275
Strom m cnes Guder forsamler han flux. I Konningens Borg de
Trcede; da bryder han ud: „T il en lang og beveegelig Tale
„Trcrnge vi ikke; men bryder kun los med de samtlige Krcrfter!
„ S lig t er behov. Lukker Husene op! gjcnnem sprcengcde Diger
„Giver kun Toilcrne frie til B olgen, som ruller sig fremad!" 280
S lig t er hans Ord. D e begive sig hjem; flaae Belgernc loft,
Hvilke med utcrmt Lob nu styrte sig frem imod Havet.
S e lv med sin veeldige Fork han steder mod Jorden; men denne
Beevcr, og aabncr sin Barm udi S ted et for Vandet, som kommer.
Floderne kaste sig frem over Markernes Flader i vildt Lob. 285
Kornet og Skovene skylle de bort, med Mennesker Q-veeget,
Vaaninger selv, ja Gudernes H uus med de hellige Lonting.
S tod der endogsaa et S lo t, som, uden at rokkes, med Styrke
Trodser den mcegtige N ed, da skjuler et stcrrkere Vandskyl
Taget, og hoien Pallads, ncdtrykt under Bolgerne, vakler.
200
Ei mellem S o en og Land er en kjendelig Gr.rndsc tilovers.
Alting er vordet et Hav, men et H av, som kjendcr ci Strandbred.
Een bestigcr en H o i; i den hulede Baad er en Anden,

O g, hvor han nyligen ploicd i Jord, d e r drager han Aarcn.
Hiin over Seeden og Taget endog af den seenkede Landgaard 295
S c ile r ; en Tredic griber en Fisk udi Toppen af Elmen.
Ankeret kastes paa gronncndc Eng, dersom Hecndclsen vil det;
J a , hvor en Viingaard sank, d e r gnidcr den krummede Skibskjol.
Hist, hvor de nyligen nippede Grces, de Geeder saa fine,
Streckker sig nu med sin dosige Krop en uformelig Scelhund. 300
D ybt under S o e Nerc'iderne see — og forundre sig — Byer,
Huse, tilligemed S k o v ; udi Lundene boltre sig M arsviin,
Springe mod Trceerncs Top, samt stode til Egen, som ryster.
Ulvene svomme hos Faar; bort flyttes den Love saa brandguul,
Tigeren stiler i Vand, og de lynende Krecftcr et Vildfviin
305
Gavne saa lidet, som hurtige Been, da den svommcr, en Kronhjort.
S elv e den flagrende Fugl, som lecnge har sogt om en Jordplet,
Hvor den kan dale, nu synker i S o e med de mattede Vinger.
H oit over Bjerge det rasende Hav fremveeltcd ubecndigt,
O g imod Klippernes Lind slog Bolgcr, som kjcndtcs ei forhen. 310
Mcengdcn af Levende doer udi S o e ; hvem Bolgcrne flaancd,
D isse betvinger den varige S u lt, under M angel af Fode.
Mellem Hccmonia'S Egn og den attiske streekker sig Phocis,
Pppige Jorder, dengang der var Jord; dog vare de hiin Tid
Ikkun af Havet en D eel, og en Mark for de styrtende Vande. 315
D e r imod Stjernen sig hcrver et Fjeld, tvetoppet og taarnct,
Kaldet Parnassus, som lofter sin Top over Skyerne selve.
Medens Dcucalion her (det Hvrige doekkcdc Bolgen)
Heeftedcs fast, da han forte sin Viv i et useligt Fartoi,
Til de corycifle Nymphcr han bad, til Guden i Fjeldet,
320
S a m t — thi hun cied Oraklerne der — til den varslende Thcmis.
Neppe der gaves en crdlcre M and, som elskede mere
Dyden; ci heller en V iv, som dyrkcd saa ivrigcn Himlen.

Zeus, som demarker, vor Jord er en S o e under staaende Bslgcr,
O g som bemcerker af tusinde M and kun det enkelte Mandfolk, 325
S a m t af de tusinde O-vindcr kun seer den enkelte Q-vindc,
Begge med redeligt H u, samt ogsaa gudfrygtige Begge,
Splitter den ruskede S k y , bortfjerncr ved Borcas Regnen;
Viser tillige for Himmelen Jord, og fer Jorderig Himlen.
Havet ei heller beholder sin Harm. Nu Bolgernes Konge 330
Laggcr sin Fork, og mildncr sin S o e . D en blaalige Triton
(S o m over Bolgcrnc hccvcr sig o p ; hvem Skuldrene dcckkcr
Snakkens naturlige Skal) han vinker, og byder ham bleese
Starkt i den tonende Snakketrompet, samt Floderne kalde
Hjem ved det givne S ig n a l.
335
Han griber Basunen, den hule.
Hvilken er slynget, og aabner sig bredt fra den dreicde Spidse.
Denne Basun, naar den fyldes med Luft paa det midterste Havdyb,
Breder fra Vesten til Hst over samtlige Strande sin Tone.
Ogsaa da nu den berorer hans Mund og det drivende graa Skjceg,
S a m t, ved at fyldes med Luft, har b last, som den bodes, til
Hjemtog, 340
Hores af Bolgen i S o e , samt ogsaa paa Jorderig, Tonen,
O g, hvor de Vover fornumme dens Klang, der avedes Alle.
Havet bar atter en Strand; Flodsengen nu rummer sin B o lg e ;
Strommene synke paany, medens Hoiene synes at stige:
Jorden sig hccvcr, samt Egnene med, fra de synkende Vover. 345
Efter saa varig en Frist, gjenviser nu Skoven sin Krone,
Blottet for Vandet; men Dyndet er dog udi Lovet tilbage.
Gjenoprettet var hele vor Jord.
D a han saae, den var ode,
Saasom den censomme Egn henstrakte sig dumpt udi Tavshed,
Lode Deucalions Ord, medens Tsarerne rulled, til Pyrrha : 350
„Soster! o elskede V iv ! du eneste Qvinde paa Jorden!

„Lil'ghed i Skabning mig knytted til D ig , samtFeedrencsSlcegtsbyrd,
„O gsaa vor Kjeerlighedspagt; men nu er det Faren, som knytter.
„ S e c ! over Jorden, saa vide fra Hst og til Vcft den belyses,
„Ere v i tvende de Menneskers H ob; udi S o e er de Andre. 355
„O gsaa endnu til vort Liv jeg ncrrcr ci sikrende Tiltroe,
„O gsaa endnu er jeg ftcrdt udi A ngst, ved at stirre mod Skyen.
„H vis, uden mig, du i Noden var frelst, forterl mig, du Arme!
„ S lig mig: hvad vilde du gjort? hvor kunde du, eensomme O.vindc!
„Beere din Rccdsel? hvo skjeenked dig Trost, naar i Nod du forsagcd? 360
„ 3 a , du kan troe mine O r d : dersom du var begravet i Bolgen,
„Kone! jeg havde dig fulgt, og begravet mig selv udi Voven.
„ O ! gid jeg mergtcde blot, ved Kunsten, min Fader har eict,
„Atter at livne mit Folk, og besjele den dannede Iordform!
„Ach! nu er Menneskers Slcegt tilovers alene ved os to, 365
„ P r o v e r vi ere paa Menneskeform — fligt Guderne bode!"
Altsom han taledc dette, de grced, og befluttcd, at bede
Himmelens Magter, samt hente sig Hjclp fra de hellige Gudsvar.
Begge begive sig flux, uden Toven, til Floden Eephissus,
Hvilken, lidt muddrct endnu, dog randt i den vanlige Flodseng. 370
Denne benytte de n u ; med Stomk af den hellige Kilde
Fugte de Hoved og Kjortel med Vand, samt vende mod Thcmis'
Hellige Borg deres Trin; hvis ovcrstc Tinde ved Flodtang
Skjendedes end, medens Ilden var slukt paa de hellige Altvc.
Just, som de nccrmcd sig Tempelets Trin, nedkasted sig Begge, 375
Boicd' mod Jorden, og kyssed med Angst det iisncndc Marmor.
Dcrpaa de mcelede S lig t: „O m , rorte ved D ydiges Bonner,
„Guder kan boies paany, og de Eviges Harme formildcs,
„Thcm is! en Maade mig ncrvn, som boder igjcn paa vorSlccgtsTab,
„Skjcnk, o Gudinde, saa mild! vore synkende S a g er din B i
stand !" 380
Nort var Gudinden, og yded dem S v a r: „B ortiler fra Templet!

„Hyller om Hovedet L u n ! oploser de filtrede Klcedcr!
„O g Eders M oders, den Mccgti'ges, Becn over Ryggen Z kaste!"
Lcenge forvirrcd' og tavse de staae: men Tavsheden bryder
Pyrrha, og ncrgtcr bestemt, hvad Gudinden bcfoel dem, at lystre. 385
TEngsteligt lod hendes B o n , at skaancs, da saarc hun frygter,
At, ved de kastede Been, hun krcrnker sin Moder i Graven.
Begge nu veie paany udi Svaret, de fingc, hvert Udtryk,
Hvilket forvirret dem tykkes og morkt; nu granske de Begge.
Troste da monne Promethc'l S o n Epimcthc'i Datter
390
Venligt, og moeled:
„V or jordiske Klygt maae vi enten forsage,
„Eller og Svaret er fromt; en Gud kan ei raade til Udaad.
„Moderen — det er vor J o r d ; og jeg tecnkcr, at Stenene kaldes
„Been udi Jorden — kun D i s se man bod, over Skuldrcn at kaste."
Skjsndt ved sin M ages fortolkende Ord Litaninden blev trostct,395
Svcever dog Haabct i T vivl, s a a lidet paa Himmelens Udsagn
Bygge de T v e n d e -d o g p r o v e derpaa, er vel ikke til Skade!
Skilles nu Begge, med Kjortelen lost, og med Hovedet tildcekt,
M ens de befalede S teen over Ryggen tillige de kaste.
D isse (var Oldtiden ei som et Vidne, hvo kunde vel troe det?) 400
Snarligen lagde den hcerdcde S k a l og den vanlige Stivhed,
Mildncd sig lidt efter lidt, og bcvecged sig snart udi Former.
S o m de nu voxcde til, og et mildere Vcescn betog dem,
S e e ! om end ikke haandgribclig just, dog en taalelig, Liighed
Findes med Mcnneskcform; som en S to tte , begyndt udi M ar
mor, 405
Ikke saa ganske fuldendt, men lug en S ta tu e i et Udkast.
Hvad der var fugtigt og vaadt (hvor muligcn kleebed en Vcedske)
S a m t hvad der fandtes af Jord, anvendtes til Nytte for Kroppen.
Hvad der er fast, og bevceger sig ei, d e t bruges til Beenstof;
Og, hvad der Aare var n ys, forbliver, og ncrvnes som S aad an . 410

K

S n a rt er det Hele forbi; ved Gudernes meegtige Vilje
Former sig Stenen til mandlig Figur, naar den kastes af Manden,
Medens at Tabet, som O.vinderne lced, vcdcrlcrggcs af Konen.
Derfor er Mennesket haardt, en W t, som kan doic det Onde,
O g vi erleegge B eviis om den Nod, fra hvilken vi udsprang. 415

VI. S la n g e n P y th o n .
Alle de ovrige D yr, under hccl forskjellige Former,
Avledes atter af Aord, da de forrige Va-dsker, ved S o len s
Varme, sig rotte paany, og de fugtige Sum per og Dyndet
Gjcercd i Heden. D en fugtige Scrd, som er Tingenes Spire,
Necret i fostrcnde Aord, som et B arn under Moderens Hjerte, 420
Voxed, og fik udi Tidernes Lob baade Former og Aasyn.
N aar, med de Mundinger syv, Nilflodcn forlader de vaade
Marker, og kaster sin B olge paany i den vanlige Flodseng,
S a m t i det nylige Dynd det gjocrer ved Himmelens Stjerne,
M onne da Dyrkerne trerffc saatidt i den verltedc Aordklump 425
Talrige Kryb: eet nylig begyndt, eet hen imod Fodflens
Nccrmeste S tu n d ; samt enkelte D yr, som er ikke fuldendte;
Andre med manglende Lecd; ja tidt af det eenslige Legem
Lever der ikkun en D eel, det Andet bestaacr kun af raa Aord.
Aust naar det vaade og varmende S to f have mildnet hinanden, 430
Finder Undfangelsen S te d ; ved D isse forplantes jo Alting.
O g, om end Aldcn er stridig mod Vand, er den fugtige Alddamp
Svanger med Seed; den venlige Kamp er bcqvem til at avle.
Eftcrat Aorden, bedcekket med Leer, ved den nylige Vandflod,
Varmedes op af den himmelske S o l og af Heden fra Luften, 435
Avlcd den Arternes tallose H ob; dcels formcd den atter
Fortidens Veesncr, og dannede dcels, hvad man hidtil ei kjcndte.
Jorden det onskcde ci, dog maatte den, vceldige P y th o !
Vorde din Moder, du fremmede S n o g ! om endogsaa du flrcrmmed
Alle de nysskabte Folk; s a a straktes din Krop over Bjerget! 440

Guden, som altid har Buen i Haand, men aldrig bcnytted
Pilen mod andet, end Daaernes M og den flygtende Vildgeed,
Drccbcr, da Koggeret nccsten er tomt, og den tynges af tusind
Pile, den S lan ge, som sprudler sin Gift gjennem Vunderne sorte.
At saa fortrinlig en Daad ei skulde ved TElde forglcmmes, 445
Ordner han hellige Lege paastand, og bcrommeligt Kampspil,
Hvilke man giver af Pythiffe Navn, efter S lan gen , som ferldtes.
Alle de Unge, som seircde her, udi Lob eller Haandkmst,
S a m t ved den hurtige V ogn, fik Krands af de lovrige Ege.
Laurbcer kjendte man ei, og de yndige Lokker om Panden, 450
Uden at kaare sit Trone, tildcckkedc Phoebus med Lsvvocrk.
V II.

A p o llo og D a p h n e .

Phoebus forelskedes forst udi PSnei Daphne, dog ikke
Virked en Hccndelse S lig t, men Eros, den Krcenkedcs, Harme.
S to lt af den myrdede S n o g , betragter den deliske Gud ham,
Just som han trcrkker den strammede S n o r , for at krumme sin
B ue. 455
„E ia, du lystige Dreng! du sysler jo ogsaa med Vaaben!"
Naabtc h an ; „ S lig t er en Veegt, som tynger alene paa min N yg,
„S aasom mod Fjender og Vildt jeg sender de rammende Vunder,
„ S a m t (da den knuged saa mangen en Mark med sin rccdsomme
Giftvom)
„Fyldte ved talrige S p yd just n u den svulmende Pytho. 4 6 0
„ D u , naar din Fakkel har cgget til Lyst (jeg fatter ei, hvilken!)
„V are fornoict, min Dreng! prov aldrig, at skaffe dig m in NoeSI"
Svared da Cypria's S o n :
„Gjennem Alting trcenger sig din P iil,
„M in gaaer endogsaa i di g. S a a meget de samtlige Vcesner „V ige for dig udi Roes, saa dybt under mig er din Herder." 465
S lig t er hans Ord. Med sin Vinge han flaaer, for i Luften at stige;
Stiller sig flink paa den ovcrste S p id s af den skyggende Fjeldtind,
2

Hvor i sit Kogger, af Pile saa fuldt, han vcclgcr sig tvende.
A f en besynderlig Art — een vcckker — een fjerner fra Elskov.
P ile n , som vakker, den dannes af G u ld , og straaler med skarp
Odd, 470
Pilen som fjerner, er flov, og besidder kun B ly e under Skaftet.
Amor af denne gjor Brug mod PSnc'i D atter; men kraftigt
Jager han hiin i de inderste Becn og i Marven paa Phocbus.
Kjcrlighed vcckkcs i h a m , medens Pigen for Elskeren flygter.
Frydcnde sig ved den dccmrcnde Skov og ved Skindet af Vildtet, 475
Hvilket hun fanged, hun haver kun Lyst til D ia n a , den Ungmoe.
Lokkerne faldt uden P yn t, samknyttcd' af pigeligt Haarbaand.
Talrigcn Beilcrne kom, men de Bedende vendte hun Ryggen,
D a hun ei lced, eller kjendte til M a n d ; udi Skoven hun sysled,
Uden at vide, hvad Kjerlighed er, eller Hymen og S a m liv . 480
Mcrlcd dog Faderen tidt: „Forstaf dig en M a g e , min Datter!"
Merled dog Faderen tidt: „ V iis, Datter! mig eengang din Aflom."
Pigen, der hadcd, (som var det en S y n d ) baade Fakkel og Bryllup,
Farver sin yndige Kind med en Rodme, som vidner om Uskyld,
O g, da hun kaster sig omt udi Faderens kjerligc Favntag, 485
Hvisker hun: „Und mig kun e e t , du elstede Fader! at leve
„Evig som M o e ; D iana jo fik af sin Fader det S am m e."
Oldingen giver sit Z a ; dog hindrer din Skjonhed, o Pige!
D e t , som du v il; din yndige Form er dit Hnste til Hinder.
N u er Apollo forliebt. Hvad han saae, har han Lyst til at nyde; 490
Onsterne vorde til H aab; dog h e r hans Orakel ham skuffer.
Ligesom Stubbe, der fcenge saa let, naar man meiede Axet;
Netsom et Gjerde, der luer ihast ved en Brand, som en Vandrer
S a tte for ncer, eller kastede bort ved det nerrmende D aggry;
S a a udi Luc geraader vor Gud, s a a flammer en voldsom 495
I ld i hans B arm , og han nerrer ved Haab en ulykkelig Elskov.

Skuende Lokken, som bslger saa frit over Halsen, han sukker:
„N aar hun nu krusede den!" H an seer hendes H ine, som funkle,
Ligesom Stjerner: han seer hendes Mund — men alene at see den.
D et er dog sikkcrlig lidt. Hendes Hccnder og Fingre ham rore, 500
S a m t hendes A rm e, som nogne han seer, fast over det Halve.
Alt hvad der bakkes, det rorcr ham mcer. S o m den hurtige
Luftning,
Iler hun bort, og hun standser ci ved den Kaldendes Tilraab:
„ B liv dog, o Nymphc fra PSnc'i Strom ! jeg er ikke din Fjende.
„P ige! D u flyer mig som Lammet en lllv , eller Hinden en Love, 505
„R et som en D ue, der flyer for en Hrn paa den havende V inge;
„K ort, som en F j e n d e man flyer — men jeg er af Kjerlighcd drevet.
„Ach! hvor jeg lider — men snuble dog ei — lad Tornen ei ridse
„ D in den uskyldige Fod, lad mig ikke forvolde dig Sm erter!
„Fjeldet er hvast, hvor du styrer dit Lob — men, jeg beder dig,
lob dog 510
„Ikke saa brat — hold inde med Flugt — jeg vil folge dig langsomt.
„ S p o rg dog cngLng, hvo den Elskende er. Ei boer jeg paa Fjeldet,
„Heller ei Hyrde jeg er, samt vogter ei her, som en Nogtcr,
„Faar eller Drivtcr af O .vag. D u ahner ei — ahner ci, D aarc!
„ H v e m du nu flyer. D et er d e r f o r du flyer. Viid altsaa,
at D elphi, 515
„Clarus, og Tenedus' H e, samt PLtara's S lo t hore mig til;
„ J a — jeg er avlet a f Zeus. Hvad der e r , hvad der v a r , og
flal v o r d e ,
„Aabncs alene ved m ig; jeg knytter til Strengene D igte.
„Sikker er ogsaa min P u l; kun een udi Sikkerhed stak den,
„Ach! i mit Hjerte den bored sig dybt; thi jeg elfled ei forhen. 520
„Lagernes Kunst er et Foster af m ig; gjcnnem Verden saa vide
„ H j e l p e r jeg kaldes, og Urternes Kraft er betinget ved min M agt.
2 ''

„Elskov alene helbreder man ei — det er S k ad e! — ved Urter,
„ O g , skjondt den hjclper Enhver, vil min Kunst » M e s t e r e n
lcegc."

S agten s han vilde fortalt hende meer, men Psnc'i Datter 525
Iler med Angst, og forlader ham der, for han endte sin Tale.
S e lv i sit Lob var hun smuk. Hendes Legem har Vindene blottet,
O g, medens Blcestcn, som stormer imod, hendes Klceder bevccger.
S eer man, hvor Lokkerne vifte saa frit udi Luften tilbage.
J a , hun er skjonnere just ved sin F lugt.
N u taaler den unge 530
Guddom ei leenger, at spilde sin B o n ; ham eggcr end mere
Amor, som folger tillige hans S p o r i den hurtigste Skridtgang.
S o m , naar den galliske Hund paa en rummelig Mark har bcmcerket
Haren, og ssger sit B ytte ved Lob, medens denne sin Frelse:
H un er iftrrd med at hccnge sig fast — just nu er den vis paa, 535 !
D yret at gribe — med udstrakt H als udi Sporet den stryger,
Haren er ncestcn i Tvivl, om ei den er greben; den frelses
Lige fra Bidet, og river sig los fra den M und, som har rort den:
S a a l e d c s iler den hurtige Gud og den ecngstede Ungmoc.
Lettest er dog den Forfolgcndes Lob; thi Elskov har laant ham 540
Vinger; nu trccnger han frem uden N ist; er necr hendes Nakke,
J a med sin Aande bcrorcr han alt hendes flagrende Lokker.
Blegner da P igen ; thi n u er hun troet. Ved det hurtige Fremlob
Svinder tilsidst hendes Kraft; med H iet mod PSnc'i Bolgcr,
Naaber hun: „Fader! o hjclp, saasandt som I Floder har Gud
kraft! 545
„Eller d u aabne dig, Jord! hvor jeg elskes for hoit; i det mindste
„ B ra t du forvandle mig denne G estalt, som er Skyld i mit
Uheld
Hnskct er ncesten ei gjort, da i Kroppen hun mccrker en Tunghed.
B alter af Bark og af Bast hendes Bryster omringe, de blodc,
Lokkerne flagre, som Lov, medens Armene vorde til Grene. 550

Foden, som nylig var let, fastklamres, som dosige Nodder,
Kronen om Hovedet gaaer, og i d e n er der Skjonhed tilbage.
S e lv som et Tra, er hans Pige ham kjer; da han rorcr ved
Stam m en,
Foler han Hjertet, som bankende flaacr under Barken, den friske.
Krystcnde Grenen, som var den et Lem, udi inderligt Favntag, 555
Kysser han T raet; dog selv som et Tra mod Kysset hun stritter.
S iger da G uden:
„Kan ikke som Viv jeg besidde dig mere,
„Vorde du skalst i det mindste m itT rae; jeg vil eie dig, D aphnel
„T il en umindelig Tid, paa mit Haar, paa mit Kogger og Lyra.
„Folge du ffalst med den romerske D rot, naar jublende Stem m er 560
„ S y n g e Lriumph, og det herlige Tog Capitolium sogcr.
„Liig en paalidelig V agt ved selve Casarcrnes S lotsp ort,
„ S ta n d e ved Dorcn du ffalst, for at varne om Eegen i M idten;
„ O g , som mit bolgcnde Haar er evindeligt ungt paa mit Hoved,
„ S k a l du bcstandigen holde dit Lov i en kostelig Friskhed." 565
Pecan ei talede meer. D e nysudfoldede Grene
Vifted i Treeet, og Kronen blev sect, som et Hoved, at nikke.

VIU. I S .
Der, i Thcssalicn, er der en Lund, som dcckkcs af Fjeldffov,
Tempe er Tykningens N avn, gjenncm hvilken Pcneius, som styrter
Ned over Pindus, begiver sig frem med sin skummende B olgc. 570
Just ved at kaste sig ned, frcmvirkcr han Skyer, og danner
Flygtige Dampe, som drysse med S tan k over Skovenes Toppe,
Dovende selve den fjernere Egn ved sin lydende Bragen.
Her er hans Hjem; hans B olig er her, hvor den statlige Flodguds
Hjemstavn findes; i Grotten af Steen er hans drotlige S a d c : 575
Bolgerne lyde hans Vink, ja Nymphcrne selv udi Bolgen.
Didhcn ile nu forst Flodgudcrne der udi Landet,
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O m , for at onske til Held, eller ogsaa beklage, de veed ei.
Her SperchSus med Popler, og hist den Storm er, Enipcus,
Gamle Aptdanus selv, og den milde Ampbrvsus og M a s, 580
Ligesom ogsaa de Hvriges Hob, der (alt som det falder)
Bringe til Roe deres Bolger i S o e , naar de trccttes af Lobct.
Inachus ene man finder ei der. Udi Grotten forborgen,
Hger han Bolgen ved Graad, og beklager med inderlig Sorgsind
I<», sit mistede B arn. O m hun lever, det vced han jo ikke, 585
Eller i Doden hun gik; men, eftersom ei hun er fundet,
Mener han selv, hun er'dod, og formoder endogsaa det Vccrste.
Jupiter oined hans Datter cngLng, da hun gik fra sin Faders
Hjemlandsfiod. „ D u er Jupiter vard," er hans Ord, „og kan gjore
„Hvilkensomhelst til en lykkelig M and. Folg med mig til Skyg
gen, 500
„H en til den deemrende Lund" (han pcgcd paa Lundenes Skygge)
„M edens at S o len er luende hccd paa sin Midicbue.
„Frygter du muligt, saa eensom at gaae mellem Dyrenes Tilhold,
„ V e l! med en ffjermende Gud, er du tryg i den eensomme Tykning.
„E i er jeg Gud af den simplcste R a n g ; thi Himmelens Scepter 595
„Holder min kraftige Haand, og jeg sender den glimtende Lynild.
„F lye mig dog ei — "
Men hun flygtede i'ust. Grccsgangcn om Lcrna,
S a m t den Lyrccriske Mark, som er dcekket med Trcrcr, forlod hun.
S e e ! da hyllcr han Jorden i S k y e , og bedockkcr med Natmulm
A lt, for at standse den flygtende M oe, som han skiller ved Uskyld. 600
Juno betragtede just med sit H ie de samtlige Lande,
Hvor hun bcmccrkcr med undrende H u, at den luftige Taage
Danner om Midicdag et Billed a f Natten, ffjondt ei hun
Marker, den kommer fra S o e , eller stiger fra sumpige Moser.
Hurtig hun seer om sin M and. Er han mulig paa S p i l ? Han
er grebet 605
For udi Kjcrlighcdspuds, og hun kjcndcr hans listige Trakter.

Altsaa, da ikke hun fandt ham i Skye, udbryder hun hastigt:
„Feiler jeg ikke, da drilles jeg nu !"
Fra den overste M h cr
Skyder hun ned imod Jord , og befaler, at Taagen stal svindc.
Marked dog Z eu s, at hans Kone var n a r , og forvandled paa
stedet 610
Inachi Datter fra Aiennrsteform til en kostelig Q vie.
S e lv som en Koc, er hun stjsn. Saturnia roser, men nodigt,
Q viens Gestalt, ja sporger endog, i hvis Eie den findes,
Hveden den kom, og af hvilken en Hjord, som vidste hun intet.
At den er stegen af Jord, flux Jupiter digter, at Juno 615
Ei skal erfare dens S la g t. D a kraver hun Q vien til G ave.
Hvad er at gjorc? Bortstjenke sin M o e, er jo sikkcrlig grusom t;
Faaer hun et N ei, formoder hun S v ig . B lue leder ham herhen,
Kjerlighed did; hans B lue er ifccrd med at segne for Elstov;
M en naar en O-vie (saa uselig Skjcnk!) han vil nagte sin Falle 620
Baade i S la g t og i S en g, kan den synes lidt meer, end en Q-vie.
Skjondt Rivalinden foråret hun fik, dog haver Gudinden
Ikke tillige sin Angst. Hun frygter for ZcuS og hans Snuhcd,
Forcnd hun Argus har stillet som V a g t, hiin S o n af Arestor.
Argus et Hovcde bar, som med hundrede Hine var ziret; 625
O g, udi vexlcnde Gang et Par fik alene sin Hvile.
S e lv i hvad tankelig Stilling han stod, han betragtede J o :
Za, naar hun stucd hans R yg, han havde dog I S for H ie.
G rasning om Dagen hun faaer; men synker mod Aftningen
S o le n , 630
Bindes om Halsen et vammeligt T oug; da sparres hun inde.
Fode hun finder i Tracrncs Lov og i Urter, saa bedste.
Ei udi Sengen — paa Jord (ei stedse bcdakket med Grasstraa)
Ligger den Arme; det dyndcde Vand er den Drik, som hun nyder.
S elv naar hun onsted at strakke sin Arm, under ydmyge Lonncr, 635
Hen imod Argus, hun manglede Arm, fo ra t strakke mod A rgus;
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Aa, naar hun klagede sig, var det Bros, som fra Laberne sode,
Og ved at hore sin Roft, blev hun rccd, og ved Lyden forfterdet.
Ogsaa til Floden hun gik, hvor hun pleiede fordum at lege,
Lige ved Anachi Flod, men knap hun i B olgen har skuet 640
Hornenes ftelsomme Pryd, for hun cengstcs, og flygter med Radsel.
Akke Najaderne veed, selv Faderen Anachus ikke,
At det er hende; dog folger hun Ham og de Eostre tillige;
2r«der de undrende Piger ret nar, og taaler, hun klappes.
Plukker da Oldingen Znachus G ras, for at rakke til Q vien, 645
Slikker hun Haanden, og trykker et K ys paa de fadrene Hander,
Standser ei heller sin Graad, og, vilde kun Ordene glide,
B ad hun om Hjelp, og fortalte sit N avn, ja tillige sit Vandhcld.
- Foden nu kradser, istedetfor Ord, udi Sandet et Bogstav,
Hvilket dem giver et sorgeligt Vink om det andrcde Legem. 650
Naabe da monne den Fader: „ o V ce!" Til den sukkende O-vies
H orn Han klamrer sig fast; med sin Arm om Nakken, saa sncehvid,
Sukker han atter;
„ O Vee! er det d i g , som jeg sogtc, min Datter,
„O ver den samtlige Jord? da du fandtes, var Sorgen ei mindre,
„End da du svandt. N u tier din M und, og min Tale du magter 655
„ E i at besvare; du drager kun S u k fra det dybeste Hjerte,
„Hvilket alene du kan, og mit Ord du svarer med Brolen.
„B ryllup og Fakler og S a n g har jeg Daare beredt dig i Tanken,
„Haabed, at skue dig gift, og engang at betragte din Afkom.
„ N u v i l ! Hjorden du finde din M and, og et D yr vil du fode. 660.
„A ch! man under mig ei, at min O .val udi Doden jeg ender:
„ A t jeg er Gud, er min Nod ; man sparred mig Veien til Graven,
„ O g til evindelig Tid ville nu mine Q-valer sig strakte."
Just som han taler, hun fores afsted ved den straalende Argus
Hen til en fjernere Mark; han river fra Faderen Pigen,
665
Haard, og med Vold, samt fatter sig selv paa den overste Fjcldtind,
Hveden han, hvilende sig, til de samtlige Sider kan stirre.

IX . M e r c u r iu s og A r g u s.
ii
Skue Phoronis saa dybt udi Nod, cl Gudernes Styrer
« Magtede langer. Han kalder sin S o n , som den lysende Plei'as
i B ar ham til Verden, og byder paastand, at han Argus stal
dråbe. 670
,

Hun er ei seen, at binde ved Fod sine Vinger, og gribe
Kraftig med Haandcn den dyssende Kjep, samt dakke sit Hoved.
Alting er ordnet, og Iupitcrs S o n fra sin fadrene Borgtind
- Skynder sig ned imod Jord, hvor han atter forandrer sin Kladning,
S a m t sine Vinger med den, og beholder kun S taven alene. 675
!
!
^
c

Net som en Hyrde, han driver med den sine Gccder ad Marken,
Hvilke han tog, da han kom, samt spiller paa ordnede Norstraae.
Q-vage da monne saa listig en S a n g den Iuuoniske Hyrde.
„H vo du end est, du satte dig her ved min S id e paa S ten en !"
M aler han flux; „du finder ei let saa fortraffclig G rasgang, 680
„Uden just her, og Skyggen, du seer, er til Lise for Hyrden."

?
S a tter sig altsaa Mercurius ned, og fortaller en hecl Deel,
i B lo t for at skynde paa D agen, som gaacr; paa de samlede Norstraae
Spiller han op, for at lokke til S o v n de bevogtende Hine.
Kjemper dog krafcigcn hiin, for at tvinge den dyssende Slum m er, 685
O g, om endogsaa den vinder en S cir over Hinenes Halvdcel
Vaager dog altid den ovrige D eel. D a Floiten er nylig
,/ Fundet, han ogsaa fortallcr i O.vad, hvorledes den fandtes.
.

,

.
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Syrinx.

Under Arkadiens kjolige Fjeld — saa taler nu Guden —
. Saare fortrinligen var, mellem NSnacris' Nympher i Skoven, 690
l En af Najaderne kjendt, som kaldtes af Sostrene Syrin x.
, A f de Satyrer forfulgtes hun tidt, men narrcd dem altid,
Ligesom Gudernes talrige Hob i de skyggende Skove,

S a m t paa det frugtbare Land. Ved sin Ungmoestand og sin Syssel,
Artemis ene hun dyrked, som Gud. Opkiltrct, som denne, 695
Ofte bedraget man ventcd at see en L eM s, om ikke
Buen hos Pigen var Horn, medens Buen hos hun var af puurt Guld.
Hor, hvor hun skuffede dog!
EngLng da hun gik fra LycSus,
B lev hun bemoerkct af P an , som var dcekket om Hoved af Granlov.
S iger da Guden — der restcde kun, at berette hans Lale,
700
S a m t, hvorlunde hun vraged hans Ord, lob bort ad en Afvci,
In d til hun stod i den sandige Jord ved den venlige Ladon;
O g, da hun hindredes her ved de standsende Bolgcr i Flugten,
B ad sin Sostre i S o e , at de vilde den Arme forvandle;
Ogsaa hvorledes nu P an, som ventcd, at favne sin S yrin x, 705
Knuged, istedetfor Nymphcn, saa veen, kun de sumpige Sivror.
S o m han nu sukkede der, han mcerked, at Luftningens Vindpust
Danncd en sagtelig Klang, som var lug med en klagende Tone.
Guden, fortryllet af Tonernes Lyd og den scrlsomme Samklang,
Raabcr: „nu fundet jeg h ar, hvad der knytter for evigt mig til
dig." 710
Klincd med hceftcnde Vox, udi Leengde forskjcllige, Sm aaror,
Knyttcd dem samtlige« fast, og benccvned dem efter sin Pige. —
D e t t e Cyllcnius vilde fortalt, da han mcrrker, at alle
Hinene ere i Noe, og at Sam tlige dcrkkes a f S o v n en .
Ender han altsaa ihaft sine Q vad, og foroger hans Slovhcd, 715
Just ved at stryge sin tryllcnde Q-vift ad de dosige H in e :
Rammer saa hurtigt den nikkende M and med sit krummede Slagsvccrd,
M idt mellem Hoved og H a ls ; og slynger det blodige Hoved
Ned over Fjeldet, samt plectter med Stcenk den ludende Fjcldkant.
Argus, du endte! Nu Lyset cr flukt, som de talrige Hine 720
Gav dig, og Hinene, hundred i Tal, ere dcekked' af eet M ulm.
Tages de dog af Saturnia o p ; som paa Halen af Paacn
Scettcr dem alle; d e r funkle de nu, som de lyse Smaragder.

Flammed nu ret hendes Harm, og sin Vrede hun stjuled ci lcengcr:
Stilled en Furie, rcedsom og f il, for argoliste Pigens
725
Tanker og Blik; med uskuelig Lraad hendes Hjerte hun borer.
Jagende frem den flygtende M oe over Jorden saa vide.
D u var det ydcrste S ted , hvor hun endte sin Jammer, o Nilflod!
Dengang hun ncrrmcd sig did, og med boicdc Knceer paa Flodens
Bredder sig lagde, og stirred mod Skye, ved at drcie sin Nakke, 730
Strikkende hoit imod Skyen sit Blik, da hun havde e! Andet,
S y n tes hun, baade med S u k og med Graad, og med sorgclig Brolen,
Klager at yttre for Zcus, og at bede ham, ende sin O.vide.
Trykker da Jupiter Hera i Favn, medens venligt han beder,
At hun vil ende den rerdsomme S tra f. „ I de kommende D age" 735
S iger han, „frygte du ei! ret aldrig en Grund til at ccngftes,
„Finder hos h e n d e du mecr; fligt hore de stygiste S u m p e!"
M ildncs den Eviges Harm. Hun vorder nu atter, som forhen:
Fanger tillige sin forste Gestalt. Nu Borsterne falde;
Linene mindskes i Kreds, medens Hornene sagtcligt synke. 740
Gabet er ikke saa stort; gjenkomme nu Hcender og Skuldre;
Hoven sig stiller paastand, for at bruges til Fingrene femfold.
Intet hun haver af Q-vicn igjen, uden Farven den hvide,
O g, medens Nymphcn befinder sig vel, ved at noies med to Bcen,
Hccver hun sig; dog tier hun qvccr, da hun frygter, hun atter745
Brolcr som Koe, og standser hvert Ord med et cengstcligt Afbrud.
Nu er hun dyrket som Gud af Folket, som klidcs i Liindragt.
Epaphus fodte hun endelig her, der menes at vire
Zeus', den Mccgtigcs, S o n , som, forenet med M oderen, eicr
Templer i Landet.

XI. Ph a e t h o n .
En Iiv n in g af ham udi Aar og i Tanker, 750
Avlet af H elios, Phaethon var. EngLng da han svarligt
Praled mod denne med Trods, og var stolt af sin lysende Fader,

Harmedes Inachi SEt. „Afsindige! troer du din Moder
„Altsaa i Alt? tor du troe dig" han skreg „ a fe n Fader, hun digter?"
Rodmende Phaethon stod; dog tvang han sin Harme, men skam
fuld 755
Epaphi haancnde Ord han beretted sin Moder, Clymene.
„M od er!" han siger, „det oge din Harm , at du kjender min vilde,
„M odige S j e l — men jeg taug; n u blues jeg over, at Nogen
„B oved, at sige mig S lig t , og jeg mcegted c i, Spotten at svare.
„ H v is du ei digtede selv, at jeg fodtes, som Gudernes W lin g , 760
„G iv mig et Tegn paa den herlige SEt: flaf mig P lads mellem
Guder!"
Altsom han tåled, han Armene flog trindt Moderens Nakke,
O g ved sit eget, samt M cropis Liv, og ved Sostrenes Elflov,
M eget han bad om et Tegn, for at lerre sin Fader at kjende.
Ikke saa lige jeg vccd, om ved Phaethons Bonncr Clymene 765
R ortes, hvad heller af Harm over Broden, man dadled; men begge
Arme hun herved mod S k ye, med et Blik mod den luende Solild.
„ S c e ! ved den lysende Ild , som er klar med de blinkende Straaler"
Skreg h u n , „jeg svccrgcr dig h oit, ved den G lan d s, fom horer
og seer os,
„A t du af S o len , du stirrer nu paa, og som mildncr vor Jord
kreds, 770
„Avledcs. Taler jeg Logn, han unde mig aldrig, at see sig,
„ O g for mit H ie paa Jord S lig t vcere, som Skue, det Sidste!
„Ncppe det koster dig stort, at besoge din Fader i Hjemmet;
„B orgen, fra hvilken han gaacr, er beliggende nccr ved min Hjemstavn.
„Driver dig Lysten og M od — afsted! du kan sporge ham selv
ad !" 775
Phaethon luer paastedct af Fryd, ved at hore sin Moders
Trostende O rd ; mod W hcr og S kye cre Tankerne vendte.
Flux M hiopernes Land, samt Indernes, lccgger han bag sig,
Under den brecndende S o l, for at ile til Faderens Osthjcm.

Anden

Sang.

s o lg u d e n s Konningcborg var stolt vcd mcegtige S o iler,
Lys vcd sit funklende Guld og ved Erts, som lignede Luer:
Tcckkct var Bygningens overste Tind med det glattede Filsbeen,
O g i det blinkende S s lv frcmstraalede S alen es Floldor.
Hoit over Stoffet dog Arbeidct stod; thi Mulciber havde
5
Formet i disse det rolige Hav, som slynges om Kloden,
Derhos hele vor Jord, og den hvcelvede Himmel foroven.
Blaalige Guder i Bolgerne boe; den tonende Triton;
Protcus, broget i Form; W gSon, den gjevc, som knuger
Hvalernes mcegtige R yg med de hundrede kraftige Arme:
10
D oris og Dottrenes Hob. For en Deel man seer dem at svsmme.
Decks at torre det gronlige Haar, da de sidde paa D iget.
Enkelte ride paa Fisk; deres Ansigt ligner ei ganske,
D og er der Liighed i Trcek — saa bor det jo Sostre at vcere.
Jorden er prydet med Stccder og Mccnd, med D yr og med Lunde, 15
Nymphcr i Flodernes Skjod og med ovrige Guder paa Landet.
Over det Hele man Billedet seer af den straalcndc H im m el,
Hele Zodlacus, ligeligt deelt mod Hoire og Venstre.
S o m han nu stod paa den ffraancndc H si, hun S o n af Clymene,
Og udi Faderens B org, den Betvivledes, voved at trcede,
20

Vender han flux sine iilsomme Skridt mod Faderens Aasyn.
D og i det Fjerne han staaer; thi at taale det ncermere Skue,
Mcegter han ei.
Solkonningcn sad i sin purpurne Kjortel,
H oit paa sin Thronc, som funklede stolt af de lyse Smaragder.
Aar, samt Maancd og D ag tilhoire man saae, og tilvenstre, 25
Seclcr og Tidens Gudinder, som stod udi ligelig Frastand.
Prydet med Blomster i Krands man skucd det venlige Foraar;
Som m eren stod uden D ragt, med en Krone paa Hoved af Kornas;
Heller ei Hosten var fjern, end fugtig a f trampede Druer,
O g, med de strittende graalige Haar, den iisnende Vinter. 30
Flux fra sin M idieplads, med sit O ie, der stuer paa Alting,
S o len paa Pnglingen seer, som er reed ved det scelsommc Skue.
„Hvad har bevirket din G an g? hvad soger du her paa min Hofborg?"
S ig er han; „Phaethon — S o n ! som din Fader vil aldrig for
nagle ?"
M aler den P n glin g: „ O straalende Lys for den magtige Jord
kreds! 35
„Phocbus — o F a d e r ! ifald jeg faaer Lov til at kalde dig dette,
„ O g med en udtankt Sogn min Moder ei skjuler sin Brode,
„Fader! da giv mig et Tegn, for at kjcndcs ved dette, som din Slagts
„ M lin g og Skud, for at redde min S jc l fra det skuffende Tvivlsmaal."
Dette han taled; men Faderen tog fra sit Hoved de lyse 40
Straalcr, og lagde dem ned, samt kaldte ham narmcre til sig.
Dcrpaa han siger, og favner ham omt: „A t bcnagtes, som m i n Son,
„E ft du for god; din Moder har navnt, af hvis B lod du er rundet:
„ J a — for at ende din Tvivl — forlang, hvad du onstcr; og snarligt
„Fanger du Gaven af m ig . D en Flod, som jeg aldrig har skuet, 45
„Skjondt den af Guder benyttes til Ecd, bevidne mit Udsagn!"
Ncppe har Faderen endt, da S on n cn forlanger hans Solvogn,

S a m t, for en D ag at regjere som Kudsk de vingede Heste.
» Angrer nu saare den Fader sin Eed. Hcel ofte sit lyse
Hoved han ryster, og mceler tilstdst:
50
b
„E n Daarst'ab er m it Ord
r „Bordet ved di t ; nu onsker jeg blot, at det stod i min Evne,
h „Loftet at cendre; jeg ncrgter ei, S o n ! ikkun d e t t e jeg afflog.
^ „D og har jeg Net, til at raadc derfra. Hvad du onskcr, er farligt:
- „Gaven, du soger, er stor; ret ikke for saadannc Krccfter,
„Phaethon! passer den sig, ei heller for ynglingens Alder. 55
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„ D u er et Menneske fodt; hvad du onsker, er ene for Guder.
„ F a , som en D aare, du krccver endog, hvad der ikke blev tilladt
„Guderne selv. Lad den enkelte Gud af sin Veclde sig rose,
„Ikke dog eier han Krast, til at staae paa den luende Axel.
„D enne besidder kun jeg. Hiin D rot i det store Olympen, 6 0
„ S o m med sin rcedsomme Haand ncdsvingcr den skrcrmmcnde Lynild,
„Styrede ncppe min Vogn, og hvo er vel Fupitcrs Mester?
„ S te il er den forreste Vei, ad hvilken de styrkede Heste
„Neppe kan slccbe sig op; den er hoi paa den midterste Himmel,
„Hveden ved Skuet paa Ford og paa H av, selv je g monne gyse, 65
„M edens en ængstelig Frygt i mit Hjerte bevecger sig oste.
„Enden af Veicn er steil, og forlanger paalidclig S tyrin g.
„ S e lv e Gudinden, som tager mig op i sin B olge forneden,
,/Thetys, er vant til at yttre sin Skrcek, at jeg muligen styrter.
„Tcenk dig endvidere, S o n ! at en idelig Hvirvel omvcelter 7 0
„H im len, og dreier i hurtige S v in g selv Stjernen i Skyen.
„Lige jeg gaaer dog imod, og Kraften, som tvinger de Andre,
„Knuger ei m i g ; jeg kjorer med Trods mod den rullende Kugle.
„S crt, at du Vognen erholdt — hvad vilde du gjore? Kan d u vel
„G aac mod den hvirvlende Pol? Fra den hurtige Axel du nedgledst. 75

„Herlige Lunde maaskee, samt prcegtige B yer og Huse,
>, „Ahner du der i dit S in d , og Capeller med kostbare Gaver.

„N ci! gjennem List maa du trccnge dig frem, gjennem Former af
Udyr.
„ H v is du vil styre din Gang, samt ikke bcsnares ved Afvci,
„Kjore du ffalst gjennem Hornene frem paa den trodsige Tyr, samt 80
„Lovens det radsommc Gab og tillige Thcssalercns B ue,
„M od Scorpioncn, som krummer saa vidt sine radsomme Tanger,
„ S a m t gjennem Krebsen, der boler sin Kloe til de modsatte Kanter.
„Fiirbeensdyrene selv, som er krye ved de meegtige Luer,
„Hvilke de har udi Brystet, og spye gjennem Munden og Nersen, 85
„Aver du ikke saa let; knap taale de m i g , naar de globe
„N et udi Sindet af M od, og de stritte med Nakken mod Toilen.
„D erfor du vogte dig, S o n ! at du ikke forlanger en Gave,
„Hvilken dig bringer din D od. M ens du k a n , du forbedre dit
Hnsse!
-,S e e ! du forlanger paalideligt Tegn, at du sikkert kan troe dig, 80
„A vlet af mig og mit B lod? du crlangcr ved F r y g t e n jo Tegnet,
„ O g ved en faderlig Angst jeg beviser mig Fader. Betragt mit
„ H ie — formaaed du blot dine Blik i mit Hjerte at kaste,
„F or i dets dybeste Grund at sce, hvad en Fader kan lide!
„Kast dog engLng dine Blik overalt i den herlige Verden, 95
„ O g af de talrige Goder i S k ye, udi S o e og paa Landet,
„Krave du Noget, og flux, hvad du beder mig om, du crlangcr.
„Ene for d e t t e jeg beder mig frie, som er S t r a f udi Grunden,
„In gen Belonning — ja, Phaethon! S tra f, som en Gave, du kraver.
„D aare! hvi klynger du dig om min H a ls , under smigrende
Favntag? 100
„Ikke du tvivle! du faaer (ved den bolgende S ty x har jeg svoret)
„A lt, hvad du onsse dig kan; dog klogere vare dit Hnsse!"
Pttret han havde sit N aad; men Pnglingen strider mod Naadet,
Holder Beslutningen fast, samt flammer af Lyst til at kjore.

Faderen tover, saalcenge han kan; men forer on,sider 105
Ynglingen hen til den snffedc Vogn, en Skjenk a f Vulcanus.
Gylden var Axelcn; Stangen af G uld; den svcrste Hjulrand
Ogsaa af G uld; men dannet af S o lv var Egernes Rcckke.
Hen over Aaget var sat udi Rad Chrysolither og S ten e,
S o m , udi S o len , der speklcd sig der, gjengave dens Lysglands. 110
Medens den modige Phaethon seer med Forundring paa Veerkct,
Aabner Aurora, saa munter og flink, i det rodmende Hsten
B rat sin purpurne D or, og S alen e fyldte med Roser.
3le nu Stjernerne bort, hvis Hcertrop Lucifer flutter.
Og fra den himmelske Post h a n gaaer, som den S id ste, med
Vagten. 115
Phoebus, som oincr den rodmende Glands over Jorden og Verden,
Saasom af M aancn de yderste Horn udi Luften forsvinde,
Giver nu Tidens Gudinder et Vink, at bespcende ham Vognen.
Hurtigt Gudinderne gjore hans Bud. Jldfnysende Heste,
Mcetrede godt med Ambrosias S a ft, fra den mcrgtige Krybbe 120
Fore de freni, og belcrgge dem flux med det rastende M undtoi.
Guden berorer nu selv med den hellige S a lv e sin W lin g ,
Hvilken mod Luernes Ild har Kraft til at hcerde hans A asyn;
Lcrgger ham Straaler omkring paa hans Haar, og, medens han
.
.
angstfuld
Drager et inderligt S u k , som varsler om Kummer, han siger: 125
„Vilde blot de t t e mit B ud, som din Fader dig giver, du lyde,
„Pidffen du spare, min S o n ! langt hellere bruge du Tommen!
„Villigen ile de frem; det er Tingen, at ave de Vilde.
„E i gjennem Buerne fem, som er' jcrvncd', du vcrlge din Kjorsel;
„M en, hvor der sijcrrcs paaskraa, i en rigelig B oining, en Tvervei, 130
„M ellem de Tvende af Zoner du gaae! du fjerne dig varsomt
„Baade fra Polen mod S y d , og fra Nord, hvor Storm en har
Hjemstavn.
„ D e r er din V ei, og et tydeligt Tegn vil du see i mit Hjulspor.
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„ D o g , for at Himmel og Jord kan bcredes en ligelig Varme,
„Ikke du stenke din V ogn, men hcev den ei heller i LEthren. 135
„Gaacr du for hoit, udi Himmelens Hjem vil du Husene brccnde,
„Jorden, ifald du er lav; mellem Begge din Kjorscl er sikkrest.
„Hjulet ei drcie tilhoirc dig bort mod den bugtede S la n g e;
„Ikke tilvenstre for stccrkt, at du kommer for lavt imod Altret.
„H old mellem Begge din V ei! For det Hvrige styre nu Lyk
ken! 140
„G id hun vil hjelpe, og sorge lidt meer, end du selv, for dit Bedste.
„M edens vi tale, den fugtige N at, i de vestlige Strande,
„ S ta a er ved sit M a a l; nu mangle vi Net, at betcenke os lcengcr.
„Fremad vi m aa; thi M ulm et er spredt ved den lysende Eos.
„G rib da nu Tommen i Haand, eller (hvis din Beslutning kan
eendres) 145
„ S o n ! da benytte du Faderens Raad, men ikke hans Vognkarm,
„M edens du kan, og du stander endnu paa det fcestnede Grundlag,
„Uden at trykke den V ogn, som du hcel uklogeligt onskcd.
„Skjcrnk mig, at bringe til Jord d et Lys, som du sikker kan stue."
Ach! men han skynder sig op paa sin V ogn, hvor han tynger
saa lidet; 150
Stander nu oven, og tager med Lyst udi Hoendcr de givne
Loiler, og sender til Faderen Tak, som horer den nodig.
S o le n s bevingede Spccnd, P y ro sis, ESus og W h on ,
Phlegon tillige, den Fjerde i Tal, med flammende Vrinsken
Fylde nu Luften, og stampe med Hov mod de standsende Bomme. 155
Tethys, som tcenker sig ei, hvad der truer den elskede Slccgtning,
Skyder til Bommen, og flaffer dem P lad s over Jorden saa vide.
Hurtigt ad Veien nu ile de frem. Gjennem Luften de flytte
Foden, fom klovcr den modende S k y e; paa lettende Vinger
Fare de Vinden fra Hsten forbi, fljsndt de stege tilsammen. 160

k Ach! men han veier saa lidt! Solkonningens Heste formocrkc
»Knap deres Kudff, og den vanlige Vcegt nedtynger ei Aaget.
ligesom Skibene vaklende gaae, uden passclig Baglast,
M am t uden Sikkerhed stingre paa S o e , da de cre for lette,
^Saaledes giver hans V ogn, som tynger ei lccngere, Luftspring, 165
LHopper franeden tilveirs, og ligner aldeles en tom B ogn.
i. ,

Fiirspcendsdyrene mcerke det snart. D e styrte sig fremad;
-Zle fra Sporet, og lobe ei meer i den Orden, de pleie.
Selv er han bange: nu sandser han ei, hvor han styrer sin Tomme;
fjender ei V eien; og kjcndte han den, han aved dem ncppe. 170
- Dengang glodede forst under Straalerne Himmelens Bjorne,
Og i det ncegtcde Hav de proved forgjeeves at dyppes.
Slangen, som havde sin P lads ret nccr ved den iissulde Nordpol,
: N ylig saa treven af Kuld, hvem Ingen just synderlig frygtcd.
Varm es, og fanger ved denne sin Ild en utccmmelig Bidskhed. 175
J a der berettes endog, at du i Forvirring, B ootcs!
Styrted afsted, omcndskjondt du var seen, og din Vogn var til
Hinder.
Phaethon ffued (usalige S ven d !) fra den overste SEther
Ned over Jorden, som ligger alt dybt, og som dybere synker.
Kinden er bleg; af en pludselig Frygt han vakler i Knceet, 180
O g ved det mcegtige Lys oprinder et M ulm for hans H ie.
Aldrig, han onffcr, at have berort det ftedrene Vognspcend;
Angrer det Lys, som han fik om sin Slcegt, og at Bonncn blev
opfyldt.
. Ejerne han kaldtes nu M Sropis S o n ; men han farer, som Sncekken,
Tumlet afsted med en Nordstorms Kraft; naar dens Styrer har
sluppet 185
Toilen, han tabte, og bygger kun Haab paa sin B on og paa Himlen.
Hvad er at gjore? B ag Ryggen er lagt af hans Bane saa Meget,
3«

Mere for Hinene staser: i sin Tanke beregner han Begge,
Medens han stundom — men Skjeebnen jo vil, at han kommer
der aldrig —
Kaster sit H ie mod Vest, og vender sig stundom mod Hstcn. 190
Hvad der bor gjores, det sandser han ei; han slipper ei Tommen,
Holder den heller ei fast, og hvad Hestene hedde, han veed ei.
Ogsaa Phantomerne, splittcd' omkring paa den brogede Himmel,
S eer han med cengfteligt H u, og de reedsomme Former af Udyr.

D e r er et S ted , hvor i Boininger to Skorpionen sin Krumkloe 195
Bugter, og medens den krummer sin Tang og sin Hale til Siden,
Streekker den hele sin Krop gjennem tvende Figurer paa Himlen.
Medens nu ynglingen seer, hvor den drypper og damper af sort
Gift,
O g med sin krummede Braad er bereed til at true med Vunder, >
Border han or, og af iisncnde Frygt sine Tommer han slipper. 200
Efterat Tommerne sank, og berorte det overfte Nygbeen,
Fare de frem uden M eed; da de standses af In gen , de ile
In d i den fremmede Egn gjennem Luften, og, drevne a f Huskud,
S ty rte de bort uden P la n ; mod Mtherens serstnede Stjerner
Lobe de vildt; ad den veilose S tie hcnstcebe de Vognen.
205
S n a rt mod det Hoie de gaae; snart hen over Bakker og Skrintcr
Fare de voldsomme ned, udi S tro g , som er neermere Jorden.
Luna bemccrker, og undres derved, at dybt under hendes
Broderens Gangere gaae, og at Skyerne dampe saa hede.
Ilden nu fccngcr i Jord. Just d er, hvor den hcrvcr sig hoicst, 210
Krymper den ind, under M angel paa S a ft , samt spaltes og revner.
S traaet, som visner, er blegt; med sit Lovvccrk flammer nu Trcect,
O g den fortorrede Scrd frembyder et S t o f til at brernde.
S lig t er kun lidet; den mergtige B ye gaacr tabt med sin Ningmuur,
S aasom i Luen Nationerne selv, med de talrige Stam m er, 215
Vorde forvandled' til S to p . Med Skovene flammer nu Fjeldet.

Taurus, som AthoS, er stukken i Brand, samt Tmolus og O eta,
Id a , som fordum paa Kilder var rug, men nu er fortorret,
Helicons Zomfrucbjerg, samt Fremtidens orphiffe Hoemus.
TEtna forstorrcr sit B a a l paa en V iis, som er frygtelig oget; 220
Ogsaa Parnassus med Tvillingetind, samt Eryx og Cynthus,
Ligesom M im as, og Rhodope's Top, hvor Lavinerne smelte,
Orgicbjergct Cithceron, MycLle, samt Dindymcfjcldet.
Kulden beskytter ei Scytherne selv; thi Caucasus brcender.
Dertil O lym pus, som hcever sig hoit over Pindus og Ossa, 225
S elv Apenninerne, dcrkked' af Skye, og de luftige Alper.
Phaethon skuer nu selv, hvorlunde fra samtlige Kanter
Jorden er stukken i Brand, og taaler ei Luernes Vcelde.
Luften, han drager, er heed, som vcrlded den op fra en Ildovn,
O g han bcmcerker nu selv, at hans Karm begynder at glode. 2 3 0
Asten franeden og Emmernes D am p, som stiger omkring ham,
Taaler han ei; udi glodende Nog overalt er han indsvobt.
Skjult i en beegsort Dam p, hvor ban er, eller drager, han veed ei;
Vildt han rives afsted, som en B old for de flyvende Heste.
Saasom nu Blodet sig harvede op i det overste Hudlag, 235
Fik M hiopernes Folk, som man troer, deres Farve, som Blaamcrnd:
Sandtor Libyen blev, da Vcrdsterne svandt udi Luen.
Nympherne stode med udbredt H aar, og begrcrd' deres Kilder,
S a m t deres torrede Bcekkc. Bocokien savner sit Dirce,
Argos A m M vne's Vccld, og Eph^ra den Kilde Pirene.
240
Heller ei Floderne selv, som lob' i de sierneste Egne,
Sikkrcs; thi Dampe man seer over TLnais, midt i dens Strom lob,
S a m l over gamle Peneius, og Teuthransfloden Ca'icuS,
Ism enus, hurtig i Gang, ErymLnthus, Floden i Phocis,
Tanthus, som atter geraader i Brand, og den gule Lycormas, 245
Ogsaa Mceander, som driver sit S p il med et bugtende Flodlob,
S a m t M ygdoniens M elas, og Tcenarusfioden Eurstas.

Euphratus brander, hikn Babylonsflod; nu flammer Orontes,
Thcrmodon, rap i sin Gang, samt Ganges og Phasis og Ister.
N u er Alphcius i Brand; nu flammer SperchSiflc Bredden, 250
J a udi Luerne smeltes det Guld, som flod udi Tågus.
S van en , som nylig saa sestligen sang paa mcroniskc Bredden,
Gloder nu midt i Cavsterens B and, fljondt Fuglen er flodkjccr.
Nilen sig flynder med S krak til de yderste Kanter af Jorden,
Skjuler sit Hoved (det skjules endnu) og, bcdakkcd' med Strand
sand, 255
Ligge denS Mundinger syv, som Dybnkngcr syv, uden Flodvand.
Lignende Skjebne gjor Hcbcren tor og den thracifle Strym on,
S a m t, i Hespericns Egne, med N hsdanus, Padus og Nhcnus,
J a (fljondt den overstc M agt mellem Floder den lovedes) Thybris.
S c e ! nu spreekker vor Jord; gjennem Sprcekkcn mod Tartarus
farer 260
Lyset, som skrammer de Dodningers D rot, med sin Kone ved Siden.
Havene knibe sig ind; hvor nylig var B olge, sig strakte
Markerne frem under S a n d , medens Fjeldet, som Voverne dakked,
H aver sig op og foreger i Tal de cycladifle Hobe.
Fiskene
Vove sig
S å lern es
S c ile nu
D oris og

soge tilbunds; ei langer de bugtede M arsviin
265
op til den vanlige Luft over Bolgerncs Flade.
magtige Kroppe, som ligge paa Ryggen a f Havet,
livlose hen; ja Rygtet beretter, at Nereus,
Dottrenes Hob, krsb' ifljul i de lunknede Grotter.

, Tregang voved Neptun at lofte sin Arm over B olgen,
270
Harmfuld i S in d ; selv trediegang han doicd ei Heden.
Jorden, den hulde Gudinde, omringet, som altid, af Havet,
M idt udi Bolger og S o e samt Kilder, der sank udi Heden,
Hvilke nu sogte hos Moderen Ly i det dunklcre Indre,
Loftede, tor i sin H als, sit altbcfrugtende Aasyn,
275
Holdt imod S o len for Hiet sin Haand, og, imedens hun ryster

Alt mcd et frygteligt B rag, hun sanked sig noget, og valgte
Pladsen lidt dybere ned, samt malede dette med tor Nost:
„Haver jeg syndet — er dette din Lyst — hvi tover da Lynet,
„D rot mellem Guder? naar segne jeg stal, ved at kjampe mod
L u e r , 280
„Lad mig da segne ved d in I Lad mig troste mit Tab ved dets Ophav!
„ S e e ! kun med Nod kan jeg aabne mit Svcelg, for at tolke min
Klage"
(Stem men var qvalt udi R og) „du betragte mit Haar, som er svedet!
„ S e e paa min Labe, og see paa min M und, hvilke Bunker af Aske!
„Giver du saadan en Tak, eller stig en Bclonning, fordi jeg 285
„Pngler saa villigen Alt? f o r d i jeg lider med Taalmod
„Vunder af Hakker og Ploug, som pines i Aarct, det lange;
„Giver til Faarcne Lov, til Menneskeflagten paa Jorden
„Korn og narende Kost, til Eder den offrede Virak?
„ S a t nu, at j e g har min Skjcbne fortjent; hvad har da din
Brodér, 290
„Eller hans B olge forskyldt? hvi synke de Vover, som gaves
„Hannem ved Lod, udi Dybene ned, fra den fjernede M h cr?
„N orcs du ei i dit S in d , ved at tanke paa mig og din Brodér,
„Pnk idetmindste din himmelske B org! Kast H iet mod Polen,
„O g du vil see den i D am p; har Luerne fanget i Begge, 295
„ V il Eders pragtfulde S a le forgaae. Alt vakler jo A tlas,
„O g kun mcd N sd han paa Skuldrene bar' den glodende Axel.
„Ganger nu Havet fortabt, samt Jorden, og Himmelens S lotsb org,
„Fodes det vildsomme Chaos paanye. Frels altsaa fra Luen,
„Hvad der endnu er tilrest, og sorg for det S am tliges V clfard!" 300
Dette hun malede blot; hun magted ei mccr, at fordrage
Dampen, og tale, hun evnede ei. N u drog hun sit Aasyn
Ned i sig selv, og i Grotternes Skjul, som er' lige ved Orcus.
Kalder da Himmelens D rot sine Guder til Vidne, samt Phoebus,

S o m har forlchnet ham V ogn, at hjelper han ei, vil det Hele 305
S ty rte med frygteligt Fald. Flux stiger han op til en Hoitind,
Hveden han plcier at trcckke stn S k y s over Jorden saa vide,
Hveden han kaster de svingede Lyn, og bevceger sin Torden.
Ach! men han eier ei meer nogen S k yc, som han evner at drage
Op over Jorden, ei heller en Negn, til at sanke fra Himlen. 310
Tordenen lod, og det svingede Lyn fra stt Hre tilhoire
Sendte mod Kudsken han frem; i et N u fra hans Vogn og hans
Livskraft
Skiller han ham, og betammcr hans I ld med en I ld , som er vccrrc.
Gangerne blcve nu ffye; ved et S p rin g , som de gjorde tilside.
Slaget af Halsen de stjod, og forlode den Tomme, de sprangtc. 315
Linerne ligge nu hist; her ligger den Axel, som reves
Los fra sin S ta n g , medens Hjulet er hist med de kncekkede Eger:
Kort overalt ere splittede S p o r af den knusede S o lv o g n .
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Medens de gulige Haar udi Luerne svides, da ruller
!
Phaethon hovedkulds ned; gjennem Luften en markcli'g S krakning 320 !
Farer han frem, og er Stjernerne liig paa den lysende Himmel, ,
Hvilke, om ikke de faldt, dog synes for H iet at falde.
!
Hannem Erldani magtige Flod udi fjernede Egne
Favner, men langt fra hans Hjem, og beskyller hans blussende Aasyn.
Gravlagt vorder hans Liig, som damper af Lynenes Takker, 325
O g paa en Steen over Graven er sat a f Hespcriens Nympher:
„Phaethon jordedcs her, som bcstceg den fadrene Vognkarm:
„ S ty r e den, evned han e i; men dristigt var Stykket, som glipped."

X II. H e l l a d e r n e .
Pnkelig stadt i en knugende S o r g , sit bedakkede Hoved
Skjuler hans Fader, og (hvis det er sandt) da siges, at S o len 330
Viste sig ei i en D a g : men Luen fra Alt, hvad der brandtc,
Skaffede L ys; Hdclaggelsen selv var til Nytte for Noget.

Clymcne yttredc Alt, hvad i fligt uberegneligt Uheld
Pttre man kunde; tilsidst, ncdsjunkcn i Kummer og Vanvid,
Drev hun i Verden omkring, i en D ragt, som var sondret om
Barmen. 335
Ivrigt hun soger hans Bccn, og tillige den Myrdedes Lemmer,
Finder dem ogsaa tilsidst udi Jord, ved den fremmede Flodbred.
S eer da synker hun ned, og hans Navn, der lcrscs paa Stenen,
Vader hun saare nied Graad, samt trykker det op til sit Hjerte.
Ogsaa en Sjenk udi Doden han faacr, som gavner ham
ikke, 340
A f HeliaderncS Taarer og Graad. D e flaae sig for Brystet,
O g (men han horer dem ci) under sorgcnde Klager de kalde
Phaethon op, baade Nattcr og D ag, samt hccnge ved Graven.
Fircgang fyldte nu Luna sin Kreds, ved at knytte dens Spidser,
D og paa den vanlige V iis (ved Hvelsen blev det en Vane) 345
Sorgfuldt de stog deres Bryst.
Mellem dem Phacthasa, den ZEldstc,
Medens hun vilde just leegge sig ned, for de Hvrige klaged.
A t hun i Foden var stiv. Den verne LampStie hurtigt
Iled at komme til Hjclp, men sto d udi Jorden som rodfast.
Tredie Soster, som vilde med S o rg udi Lokkerne fare,
350
Splitter kun Lov. Een foler sit Bccn udi Bullen at standses:
Atter en Anden beklager sin Arm, der forlanges til Grene.
Undrende stue de fligt. D a trcckkcr sig Barken om Livet,
J a efterhaanden om B ug og om Bryst, trindt Skulder og Hccndcr,
Medens det eneste Frie, deres Laber, paa Moderen kalde.
355
Moderen magter saa lidt! Kun at lobe fra hiin og til denne,
Altsom hun rives afsted, og at kysse dem, medens hun kan det.
D og hun soger med Kraft, at befrie deres Legem fra Bullen,
Rykkende haardt i den finere Green. D a monne der glide
Draabcr til Jorden af Menneskeblod, som ud a f en Vunde. 360
„Skaan os, o Moder saa kjer!" gjenlyder fra den, som cr saarcc;

„ S p a r mig, jeg beder — det er jo mig selv, som du river i ^rcect.
„A lt er forbi!" S o m hun talcde stigt, blev hun deekket af Barken.
Tsarerne stromme dog ned; imedens de dryppe fra Grenen,
Stivned' i S o len , de vorde til N av, fom den lysende Flodstrom 365
Griber, og bcerer som kostelig P yn t til Latiums O.vinder.

XIII. C y c n u s .
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CycnuS var Vidne, hun SthSneli S o n , til den reedsomme Scene,
Hvilken, forenet med dig fra den modrene S id e ved Slagtbaand,
Phacthon! var udi A a n d langt mere beflccgtet. S i t Rige
(Over Liguriens Folk og dets mecgtige S tad er han hcrsked) 370
Flur han forlod, og den grsnnende Strand ved Eridanusflodcn,
M edens, hvor Sostrcne stod, han Lundene fyldte med Klage,
S e c ! da svcrkkes den mandige R ost; mellem Haarct sig lceggcr
Graalige D u u n ; den forlcrngede H als over Brystet sig strcekkcr,
O g ved en Hinde, som Baand, samknyttcs de rodmcnde Fingre. 375
Siderne bakkes af Fjer; paa hans Labe sig danner et rundt Nab.
Nysskabt er han som F ugl; dog ikke paa Zupitcrs Himmel
S toler han mecr; han mindes den Ild , som han sendte saa grusomt.
Moser han sogcr og rummeligt Kjar; da han lider ei Luen,
V algcr han det, som er modsat, V a n d ; thi han lever i B olgen. 380
Phaethons Fader sig hyller i S o r g , og eendscr ei mere
S elv e sin vanlige lysende D ragt; han er mork, som naar Solen
Dunkler sin S k iv e; han hader sig selv, D agslyset og Luften«
Harme tillige forogcr hans S o r g ; baade vred og bedrovet,
Nagter han Verden sin Hjclp.
385
„ D et var nok" udi Harme han raabcr,
„A t jeg berovedes Noc, ret lige fra Skabningens Ophav;'
N u er jeg kjcd af mit S lid , der kjcnder ei Lon eller Ende.
,,Lad nu en Anden bestige min V ogn, som er Kilde til Lyset!

!

„Findes der Ingen- og Guderne selv maa bckjcnde, de kan ei,
„Lad ham da kjore den selv! saalcenge han holder min Tomme, 390
„M aa han dog loegge de Lyn, som skiller en Fader ved Sonner.
„ D a vil han lcrrc ved eget Forsog med de flammende Heste,
„A t, om man styrer dem flet, fortjener dog S aad an t ei L oden."
Solguden mcelcde fligt; da stimler forenet omkring ham
Gudernes samtlige Hob. „Dcek ikke Naturen med N atm ulm !" 395
S ig e de Alle med bedende Nost. S e lv Jupiter onffer
Lynet forglemt, og benytter, som D rot, baade Trudfler og Bonncr.
Sam ler da Phoebus paanye sine Heste, der tumle sig lsbske,
Galne ved Skreek; han aver dem haardt med sin Kjep og sin S vob e,
Aver dem haardt; thi han mindes sin S o n , som han tabte ved
D isse. 400

XIV. Cal l i s t o.
Vandrede nu den almccgtigc Gud gjcnncm Himmelens store
B ygning, og provede grant, om ikke ved Luernes Veelde
Noget var rokket og lost. D a han seer, at det Hele har ikke
Lidt nogen M een, og at Alting er stccrkt, betragter han Jorden,
S a m t, hvad de Mennesker lccd.
Til Arcadicn vender han sccrligst 405
M ildt sine Tanker; i Flod og i Vceld, som standsed as Rcrdscl,
Vcekker han Modet paanye; han Trcrcrne pynter og Marken
Atter med Lov og med Grecs, ja Skoven, som svcdcs, faacr nyt Gront.
M ens han nu hyppigen kommer og gaacr, af en Pige han fccngflcs
Her i Arcadiens Land, og i Benene teendes en Lue.
410
Ulden at karte med langsomme S tro g .— sligt erndscd hun ikke.
Eller ved Kunst at forskjonne sit Haar. Var Naalen i Kjolen,
Hceftcd en S lo ife saa hvid hendes Lokker, som sjelden hun ordned,
Havde hun enten et S p y d udi Haand, eller ogsaa sin B ue,
Tjente D iana hun flux. Over Mccnalus vandrcd ei Nogen, 415
Kjer for D iana, som hun — dog Andlingc holde sig sjelden!

S o len var alt i sin Gang gjennem Skyerne langt over halvvcis,
D a hun betmder en Lund, hvor aldrig en Oxe har stovet.
Her af sin Skulder hun Koggeret tog; sin krummede B ue,
Spccndte hun af, for at lcegge sig ned paa den grcrsrige Jordbund, 420
Medens hun bragte sit Hoved til Roe paa det malede Kogger.
Treet, uden Vogter, hun hviler nu der. D a Jupiter seer det,
S ig er han: „D ette S p ilop kan Juno dog aldrig erfare;
O g om hun meerkedc det, lidt Skjend er vel ikke saa farligt!"
Hurtig forvandler han sig, udi Form og i D ragt, til D ia n a ; 425
Raaber saa: „P ige! kom hid! du fulgte m ig, seer jeg, paa Jagten,
Nervn mig det Fjeld, hvor du jagede n y s !" Fra det Gronne sig reiste
Pigen, og sagde: „Jeg hilser dig her, min Gudinde! som stander
H oit i mit Hjerte — ja selv over Z eus!" V ed a t hore det, leer han;
S aasom hun scetter ham over ham selv. Flux kysser han Pigen 430
V ildt, og paa flig en ubcrndig M aneer, som er fremmed for Piger.
Just som hun vilde bcnccvne den Skov, udi hvilken hun jaged,
Trykker han Pigen i Favn, og forraader sig selv og sin Brode.
A lt hvad en Q-vinde formaacr, hun bruger paastand til sit Forsvar,
(Havdedu seet det, S aturnia! selv, var du sikkerlig mildnet!): 435
Dristig hun strider imod — dog n a a r kan en P i g e vel ftaae sig,
V ar det endogsaa en H e l t, imod Z eu s? Han ftiger med Sciren
O p udi Skyen, men Pigen har N ag til de Skove, som veed det.
Hurtig hun ilede bort. Der mangled kun lidt, at hun glemte
Baade sit Kogger med Pilene i, og sin hcrngende B u e.
440.
S e e ! udi Midten af Pigernes Chor fremtrcedcr D ictynna,
H oit over Mcenali Top. Net glad ved den blodige Iagttour,
Kalder hun Pigen ved Navn, som hun seer; men den Kaldte vil flygte,
S aasom hun frygter paany, at der stikker en Zeus i D iana.
D og da hun mccrker, at Nymphernes Chor om Gudinden sig
klynger, 445
Fatter hun let, at der bruges ei List, og forener sig med dem-
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Ach! men det falder saa tungt, udi M iner at skjule sin Brode!
Neppe hun vover at lofte sit Blik, og hun klynger sig ikke
Toet til Gudinden, som for, eller trcrnger sig forrest i Hoben,
Nu er hun ta u s; hendes Nodmen er Tegn, at hun tabte sin 2Erc. 450
Artemis selv er en M oc; hun vilde vel ellers bcmccrkct
Brsden af tusinde Tegn; dog Nymphernc, siger man, fandt den.
Maancn fornyede alt paa den niende Gang sine Spidser,
Just som Gudinden for Jagt, udmattet ved Broderens Ild b lu s,
Vender sin Gang mod den kjolige Lund, hvorigjennem en Kilde 4 5 5
Bryder med rislende Lyd, samt triller de skyllede Sm aafteen.
Stedet hun yder sin R oes; ved at stikke sin Fod udi Vandet,
Finder hun dette tilpas. „H er er trygt for Enhver, som kan lure"
S iger hun; „kom ! lad os vccde vor Krop i de skyllende B olger."
Nodme da maae den arcadiske M oe. Flux blotte sig H ine: 460
Ach! men h u n finder det tungt; da hun krymper sig, bruge de
M agten.
Klccderne falde til Jord — hun er blottet, og Feilcn er synlig.
Tordncd' til Jorden de ftaae. D a hun dcekker sin Brode med Haanden,
Raabcr D iana i Harm : „Gak bort, du Vanhellige! plet ei
Kildernes hellige V and!" og hun jog hende bort fra sit Folge. 465
Lccngc bcmccrkedcs S lig t a f den mccgtige Tordnendes M age,
Skjondt til en passelig Tid hun havde berammet sin Gjengjeld.
N u var der ei, til at sinke den, Grund; thi Arcas, den Lille,
(Hvilket forbittrede Iu n o ister) var fodt af den Faldne.
S o m hun nu meerkede S lig t, og beteenkte det vel i sit Hjerte, 470
S iger hun: „E ia! d et manglede kun, uforskammede Hoerqvind!
„A t du blev svanger; thi vitterliggjort er Fornærmelsen vorden
„Just ved dit B a rn ; nu stander min Zeus med sit Mcerke, som Utroe.
„ D og paa din Brode nu folge der S tr a f! D in Figur vil jeg eendre,
„ S o m , uforskammede Q vind! har behaget dig selv og min
M age." 475

Dette hun taled, og trak hende flux udi Haarene forfra
Ncrsegruus ned imod Jord. D a strcrkked hun Armene bonligt;
Ach! men hun bliver saa rue med brunlige Lotter paa Armen.
Hcrndcrne rundes, og give sig ud til den boiede Krumkloe,
Hvilken alene kan bruges til G an g; ja Munden, som fordum 480
Zeus fandt elskelig fod, den vider sig stygt udi Vreden.
For at hun ikke stal rore ved Ord, eller virksomme Bonncr,
Mister hun Meelet endog; kun en vreed og truende Stem m e,
Svanger med Ncrdsel og Skrcek, fra den hvcesende Strube sig trccngcr.
Ene Bevidstheden tabte hun ei, da hun blev til en Hunbjsrn, 485
O g under ideligt S u k hun lcegger sin Q.vidc for D agen.
Loftcnde hoit den spolerede Haand mod Himlen og Stjerner,
Jupitcrs M angel paa Lak, som hun ikke kan nccvne, hun foler.
Naar hun nu amgstedes ret, ved at hvile saa eensom i Skoven,
Vanked hun tidt ved sit forrige Hjem, ad Marken, hun eied. 490
Ach! hvor hun ofte ved Hundenes Glam over Fjeldene jogcs,
Naar ved de Jagendes Skrig Icrgerinden blev ffrccmmet og undlob!
Glemmende tidt, hvad hun var, hun ffjulede sig for et Udyr;
J a for en Bjorn paa Fjeldet hun skjalv, skjondt hun s e lv var
en Hunbjorn;
Frygtede tidt for en Ulv, endffjondt hendes Fader var blandt dem. 495
Arcas, som aldrig sin Moder har seet, men er Skud afLycLon,
Ncermer sig just, og det fcmtendo Aar er han ncerved at fylde.
Medens han leder om D yr, samt vcelgcr en passclig Skovegn,
O g med de flettede Garn ErymLnthi Lunde bescetter,
Lrccffcr han Moderen der.
Hun standser ved S y n e t af Arcas, 500
O g, som det lader, hun kjendcr ham strax. H un trccdcr tilbage,
Stccdt i en heel ubegribelig Skrcek, da hun holder bestandig
Hinene'fcestcd paa ham; og, just som hun ncrrmed sig til ham,
S a a re han vil hendes Bryst, ved Hjclp a f et drcrbcnde Piilskud.
Almagtsgudcn dog hcemmcde S lig t, og endte paa cengang 505

Dem og den rcedsomme S y n d ; han kosted dem op i et Vindkast;
S a lte , som Stjerner, dem host udi Skye, ei langt fra hinanden.
Flammcd nu Juno, da Skjogen hun saae mellem Stjerner at
funkle;
O g udi Bolgerncs D yb hun drog til den aldrende Tcrhys,
S a m t til OcSanus, gammel og graa, hvis Wrvccrdighed rorte 510
Mangen en Gud.
Med Undren de see hendes Komme. D a siger
Zuno: „Zcg tcenker, det tykkes Jer stert, at den himmelske Dronning
„Kommer fra W heren hid; nu hersker en Anden i mit S ted .
„Trocr Z, jeg lyver? Naar Natten sit M ulm over Jorden har udbredt,
„ D a vil I selv kunne see mine S a a r , to Stjerner, som singe 515
„N ylig den LEre at straale fra Skye, hvor den yderste Cirkel
„Dreier om Axelcns Ende sig rundt i det korteste Om lob.
„Er der vel n u nogen Grund, hvi Ingen vil Juno forncerme?
„H vo vilde frygte min Harm, naar jeg gavner dem, just ved at vredes?
„ S e e r I , hvad Juno formaaer? Isandhcd jeg mcrgter ret meget! 520
„Menncskeformcn jeg hende betog, da blev hun — Gudinde.
„ S a a le d e s straffer jeg Niddingedaad! S e e , det er min Verlde!
„ V e l! lad ham atter fornye hendes Form, og fjerne fra hende
„Skabning af D yr (hvad nys han har gjort ved J o i Argos):
„ D a vil han snarligen vise mig bort, for at crgte den Elskte, 525
„ S o m vil erlange m in P lad s, og LycLon vi see da i Him len.
„Tethys! du fostrede mig — kan det rore dig nu, at jeg haanes,
„ D a maa du fjerne hun Stjernefigur fra den blaalige B o lg e;
„ O g , om endogfaa i Himlen hun kom, som Belonning for Utugt,
„H old hende borte fra S o e ; dit Vand er for reent for en Skjoge." 530

XV. C o r o n i s .
Guderne nikkede J a ; i en magelig Vogn, som et broget
Paaepar drog i den bolgende Luft, gik Saturnia hjemad.

N ylig fik Paaen de farvede Fjer fra den myrdede Argus,
Ligesom du, o snaksomme R avn! som var nyfigen sncehviid,
Pludseligt omskabt blevst til en Fugl med de sorteste Fjedre. 535
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S e lv var hun fordum en F u g l; var hvid over Vingen og solvblank,
Fast uden Plet eller M cen, udi Alt som den vceneste Due,
Vceg udi livelig Nost ci Gjcessene selve, som frelste
Nom i den kommende Tid, eller S v a n e n , som elsker sin Bolge.
Lungen bevirkede al hendes Nod. D ens snaksomme Tunge 540
Virkcd, at hun, som var nyfigen hvid, fik en Lod, som var modsat.

Aldrig Hccmonia's Rige har seet nogen vomere Ungmoe,
End, i Larissa, Coronis. A pollo! du elskede Pigen,
Medens hun endnu var kydff, idctmindste ei greben i Utugt.
Pythiffe Fuglen bcmcerkede forst hendes S y n d ; og den iler, 545
Ret som en Klager, uboielig haard, for at melde sin Herre
Broden, som hidtil var skjult.
, D a monne den snaksomme Krage
P a a sine hurtige Vinger den naae, for at fritte den noie.
S o m hun nu Grunden til Reisen har hort, udbryder hun: „Farlig
„E r da din R ost; l«g noie paa S in d , hvad min Tunge dig varsler. 550
„ S e e hvad jeg er — hvad fordum jeg v a r ! og h v a d var min !
B rode?
„Troskab alene forvoldte min Nod.
Z de D age, som svundc,
„B lev Erechthonius (han, som var fodt uden Moder) af Pallas !
„Gjemt i en Kiste, som flcttedes teet af den attiske Vidjc,
„Hvilken hun Pigerne gav, den dobbelte CScropis D ottre, 555
„Tre udi Tallet, og bod, ret aldrig at stue dens Londom.
„S k ju lt i det tcetteste Lov, fra en Elm jeg lurede noie,
„H vad de besluttede nu. D e Tvende, PandrOsos og Herse,
„Troligt bcskjerme den S k at, som de fik. Aglauros alene
„Kalder dem feigc, og splitter med H aand, hvad der binder om
Kisten. 500
„ S e e ! udi denne man finder et B arn, med en S la n g e ved Siden.

„D ette jeg malder Gudinden paastand; desvarre! blev Lonncn
„S varligen flet; Athene mig jog fra sin ffjermende Narhed,
„ J a under Uglen hun satte mig dybt. M it Exempel kan lcere
„S am tlige Fugle, at vogte sig vel for at synde med Tungen. 565
„Ikke frivillig maaskee, samt uden at S aad an t jeg bad om,
„V algte hun m ig? Nei sporge du kan, om dig lyster, Athene;
„Skjsndt hun er vred, vil hun ei kunne ncegte mig S lig t i sin
' "
- - " .. Harme.
„Avlet jeg blev i det phociske Land a f ben stolte Coroncus,
„ O g , fom et'Konningebarn (det er vitterligt, hvad jeg beretter) 570
„ S s g te mig mangen en Beilcr, saa riig: du foragte mig ikke!
„ E n e' min Pnde beredte mit Fald. EngLng, da jeg langsomt
„Gik, soMjeg pleied, i Sandet omkring, paa den yderste Havkant,
„Skuet og elsket jeg blev' af Neptun. D og marked han snarligt,
„At,- ved at bede, han'spildte sin Tid med unyttige T ilbud;' 575
„Dcrfok han fjendtliges prover paa'V old.
'
' . "
'
'
Fra den sttni'ge Strandkant
/,Flygter jeg flux; men tratter mig snart, og forgjaves, i S an d et.
-,Guder 0^ Mennesker bad jeg om H jelp; dog rorte min Stem m e
H M n eD eat; kun -Pyk'tt blev rort over Pigen.
-,E 'H iin 'W « N k ed m ig -H jM ''" '"
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M od Himmelen strakte jeg Armen; 580
// S e e ! da begyndte de luftige Fjer over Armen" at sortne.
// Kaste jeg vilde min D ragt over Skuldrcn, men Dragten var ene
„Fjedet og DUun, fom'hvtfted'sig fast udi Huden ved Rodder.
„O gfaa jcg'sirdved' a f S o r g , at staae mine blottede Bryster,
„Ach ! Mest ti langer'jeg'eiede Haand eller blottede Bryster. 585
>!

„Lobe jeg vilde; dog ikke, som for, udi Sandet jeg traadte,
„S aasom jtg lofttdes hoit over Jord; flux, havet' i Luften,
„ S tig er jeg op, og, ustyldig a f S je l, jeg folger M inerva.
„ D o g — hvad gavner min D yd? Nyettmene blev ved en radsom

„B rede forvandlet til Fugl, og h u n er jo kommen i mit S ted . 590
„Handclscn selv er tilfulde bekjendt for det samtlige Lesbos.
„H ertes den aldrig a f d ig ? Nyctimene pletted sin Faders
„Leie med S y n d ; nu er hun en F u g l; dog foler hun Vreden,
„ O g da hun frygter, ved D agen at secs, i M ulm et hun skjuler
„ S ig og sin S y n d ; fra den fugtige Skye hun forjages af Alle." 595
Svarcd da Ravnen paa saadanne Ord: „ Jeg onsker, dit Varsel
M onne med Skjendsel belonne dig selv; jeg foragter din Spaadom."
Heller ei giver hun Vandringen op, men beretter sin Herre,
At hun Coronis har seet hos Thessaliens yn glin g at ligge.
1'
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Lauren a f Elskeren gleed, ved at hore den Elskedes B rede; 600
Baade det yndige Blik, hans Pletter, og Farven tillige
Vege fra Guden. D a Sjeten er heed af en luende Sm erte,
Griber, som altid, han Buen i H aand; ved at. krumme dens Spidser,
Spander han den udi Harm, og i Brystet, som hviled, saa ofte
O p mod hans eget, han jager en P iil, som hun ikke kan undgaae. 605
.
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Rammet hun giver et S u k ; dog trakker hun Pilen a f Masret,
O g ved det rodmende B lod hun pletter de snechvide Lernmer,
Sigende om t: „V el har jeg fortjent, at du straffer mig,,.Phocbus!
„Fode dog burde jeg fsrst; nu falder du to i den E ne!"
Dette hun maled^ og endte sit Liv i den sprudlende Blodstrom ; 610
Legemet laae uden.Liv, og en dedelig,Kulde betog det..,, ,
'
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Elskeren angrer, desvarre for seent! den S tr a f,, som han asked,
Mrgrer sig over sin Harm , samt-over at Vreden, han herte.
Fuglen nu rammer Hans Had, som tvang ham til Festen y t hyre,
O g har bevirket hans O v a l. S in Haand, og sin Streng, og
Hader han nu, og, foruden sin H aand, de hidsige P ile . ^..
Over den Myrdede ruger han o m t,, og prever for silde
Skjebnen at trodse ved K unst; men virker som Lage forgjaves.

.

Alt hvad han prover, det hjclper dog er; da han feer hendes Gravbaal
Stande beredt, og den livlose M se, som i Luen skal brcendes, 620
Giver Apollo et S u k (de himmelste Guder kan aldrig
Vade med Graad deres Kind), som han drog fra sit dybeste Hjerte.
Sukket saa sorgeligt lod, som naar, udi Moderens Paasyn,
Hxen, der svinges af Prcrsten med Kraft fra hans Hre tilheste.
Farer mod Hjernen med knusende S la g paa det diende Ungnod. 625
Just, som han dryssed med sorgende S in d paa den Dode sin Virak,
Favnede Liget endnu, og gjorde, skjondt nodig, hvad Skik er,
Hastede Guden dog ei, at Soeden tilligemed hende
S k al udi Asten forgaae. A f Moderens Liv og af Luen
River han Barnet, og barer det hen til den dobbelte Chiron, 6 3 0
Fjerner saa Navnen, som ventede Lon for sin sande Beretning,
B ort fra den sm ige Slcegt af de hvidligtfjedrede Fugle.
X V I.

Ocyrrhos.

Chiron, som halvt er et D y r, udi Sin d et er fro, ved at fostre
Barnet a f Guden; thi ZEren er stor, som er knyttet til Byrden.
S e e ! hun kommer, og Skuldren er skjult med de lysende Lokker, 635
Oldingens D atter, som fordum var fodt af Nymphen Chariclo
Just paa en Nand af en rivcnde S trom , hvorudover hun kaldtes
Ocyrrhoe. Hun noiedes ci med at kjende sin Faders
Kunstige Sysler, men varflcd endog om de kommende Lider.
S o m hendes Hjerte nu luede hoit af Begejstring og S p aalyst, 640
Ildnet af Guddommens Krast, som hun eier forborgent i S jelen ,
Naaber hun ivrigt, da Barnet hun seer: „ D u voxe, min Lille,
„Verden og Jorden til Held! ret oste vil Menneskets Redning
„Skyldes alene til d ig; du ene faacr Lov til at stjenke
„Livet, som tabtes, igjen. D og Gudernes Harme vil eengang 645
„Egges, og hindres du vil ved din FLrfaders'Lyn fra en nye S y n d .

„ D a vil iftcdetfor Gud et Lug du vsrde; men atter
„Border dit Legem en G ud; din Skjebne fornyer sig togang.
„Elskede Fader! tillige vil d u , om endogsaa du ikke
„Fodtes som dodelig M and, men skabtes for evige Secler, 650
„Eengang i Tiden dog onske din D od, naar du pines af Giften,
„ S o m i dit simrede Legem du fikst af den rccdsomme S lan ge.
„ D o g ville Guderne unde dig d e t, at du Doden erlangcr,
„Skjondt du er evig; og Pareerne selv ville klippe din Livstraad."
Endnu der mangled i Spaadom m en lid t; da stiger fra Hjertet 655
V aldige Sukke — da rinde paa Kind frembrydende Taarer.
„Ach! nu begynder min Skjebne jo a lt; jeg hindres, at yttre"
S ig er hun, „m ere; man ncegter mig B rug, som jeg marker, af
Stemm en.
„E i var min Evne saa stor a f Vccrdie, at den skulde mig skaffe
„Gudernes Harme; jeg onskede for, at jeg manglede Spaakraft. 660
„ S e lv som et Menneske, vorder min Form efterhaanden forandret;
„G rosset jeg ceder med Lyst; til at styrte mig hen over Marken,
„Foler jeg T rang; den besiagtede Form a f en Hoppe jeg fanger.
„ D o g — hvi vorder jeg h e e lt , da min Fader kun h a lv t er en
Ganger?"
M edens hun malede S lig t, kun lidet man fatted det Sidste 665
A f den Bedrovedes O rd; de lode kun vildt og forvirret.
Snarligen toned de hverken som Ord, ei heller som Vrinsken,
Liig et Forsog til at vrinske som Hest; dog efter et Tidslob
Gav hun et virkeligt Vrinsk, og bevagede Armen mod Grasset.
Fingrene voxe til eet; hendes Negle forenede vorde,
670
Ved et forbindende Horn, til en H o v ; snart voxer i Omfang
D ecls hendes Laber, og deels hendes H a ls. N u bliver til Hale
Kaaben saa viid; det bolgende H aar, som har lagt sig paa Halsen,
Nuller tilhoire, som Manke, sig ned; hun andres i Aasyn,
S a m t udi R ost; i Forvandlingen selv har hun fundet sit Tilnavn. 675

XVII.

Battus.

Groede nu maatte P hihra'S S o n ; forgjaves han nedbad,
Phocbus! din Hjelp; du moegted jo ei, trods Iupiters Lovbud,
Kraftigt at virke; og, evned du end, at bevcege hans Vilje,
Var du jo fjern, da du havde dit Hjem i MeSsene og E lis.
Dette just traf, da som Hyrde du gikst i den landlige Skind
dragt, 6 8 0
B lo t med en Oliestav, som i Skoven du skjar, i din Hoire,
S a m t med en Floite af ulige S traae, syvfoldig, i Venstre.
Medens du sysler med Kjerlighed blot, og din Floite dig morer.
H ar man fortalt, at din Hjord, som berovedes Hyrden, er vandret
In d paa en Pytters Mark.
S lig t mcerkede Sonnen af M aja; 685
Lister den bort ved sin vanlige Kunst, og i Skoven den skjuler.
Ingen bemcerked den listige S treg , undtagen en Olding,
Noksom i Egnen og Flakkerne kjendt, under Navnet af B attu s.
D e r paa den groesrige Eng og i Skoven han vogter, som Rogter,
Nsle'i kostbare Q-vag og hans herlige Drivter a f Hopper. 690
Denne han trak (thi han frygtede ham) med sin Haand til
en S id e.
„Fremmede! hvo du end cst — hvis Nogen om Hxnene sporgcr"
M aler han, „siig, at du skued dem ei. For at ikke din Bistand
„M angler sin Lon, jeg skjenker dig her den sneehvide O-vie",
Hvilken han virkelig fik. D en Fremmede tog den, ogm alcd: 695
„G aae kun i Noe! hun S teen skulde for dine Traller berette".
Pegende just paa en S teen . Mercurius gaaer for et S y n s S k y ld ;
Kommer dog atter igjcn, udi Form og i Stem m e forandret.
„ S iig m ig, o Hyrde!" saa lyde hans Ord, „om du skued paa
Marken
„ N y s nogle Koer? vil du navne min Tyv, og tillige mig hjclpe, 700
„Skalst du erlange til Lon i Forening en Lyr og en Q vie."

Oldingen horer med Fryd om den dobbelte Lon, og han hvidstcr:
„H ist unde,r Fjeldet maae Koerne ftaae": og de stod' under Fjeldet.
S m ile da maatte Mercur.

„ D u sorraader jo m ig til mig
selv, Skurk!"
S iger han; „ M ig til mig selv!" I en Haft han forvandler den
Utroe 705
Til en uboielig Flindt. End bcercr den Navnet a f in 6 ex,
D a ved den skyldfrie S teen end heenger det forrige Vanrye. ?

XVIII.

A g l a u r o s og H erse.

Hcevct sig havde Caducifer alt paa de jeevnede Vinger,
O g , paa sin Flugt over Attica's Land, fraoven han skued
Palladis elskede B y e, og den hcegede Lund ved Lyceum.
D ette var just paa den hellige D a g , da de statlige Piger
B are til Palladis festlige B org, paa de bolede Nakker,
Alle de hellige Kar i de skjontomkrandsede Kurve.

710

Guden i Luften betragter dem der, da de vende tilbage;
Holdere! langer sit Skud, men dreier sig rundt i en Omkreds, 715
R et som en Glente, den graadige F ugl, naar den siner paa Altret
Kjodet, men frygter for Prccsternes Hob, som skimler omkring det,
Dreier sig rundt, og, nernncnde ri, at forlade det ganske,
Flagrer begjcrlig om B yttet i Kreds paa de bastende Vinger.
Saaled es dreier sig Hermes travlt over Atticas Borge,
720
Medens i Luften han svinges paany i den vanlige Rundkreds.
Ligesom Lucifer straalcr i G lands over samtlige Stjerner,
Ligesom Phocbe, saa gylden og stjon, over Lucifer straalcr,
S aaled es havede sig, udi Pigernes samtlige Skarer,
Herse, den stjonnestc Pryd for Toget og Pigernes Rakker. 725
Studser ved Skjonheden Iupitcrs S o n . S o m han svaver i Mthrcn,
Flammer han hurtig af Kjcrlighed op, Balcariste S lyn gen
Lug, naar den kaster sit B lyc, som flyver og glober i Farten.
Saaledes fandt han i Skyen den I ld , som han hidtil el havde.

Dcrfor han dreier sin V ei, for at ile fra Himlen til Forden; 730
D og han forvandler sig ei, da han fjender tilfulde sin Skjonhcd.
Skjondt den er lokkende nok, forhoier han den ved sin O m hu;
Glatter tillige sit H aar, samt passer, at Kappen kan falde
Ligeligt ned, for at maerke man kan baade Guldet og Bordten.
Kjeppen, den trinde, der bringer os S a v n , og forjager den atter, 735
Holder han vakkert, og S a a len er blank paa de statlige Fodder.
Tvende Gemakker man fandt i den inderste B ygning, som Filsbeen
Pynted og kosteligt Horn. Pandrosos eicd det hoire.
Medens Aglauros tilvenstre man fandt; i det midterste Herse.
Pigen tilvenstre bemcerkede forst, at Mercurius ankom,
740
J a hun formastede sig, at sporge ham selv, hvad han kaldtes,
S a m t, hvi han ncermedc sig. D a svared Pleione's og Atlas'
M lin g :
„ D u skuer i mig den Gud, som i Skyerne bringer
„B u d fra min Fader; og Jupiter selv er den Fader, jeg eier.
„Hvorfor jeg kommer, ei dolge jeg vil. Mod din Sostcr alene 745
„V are du troe, og mit vordende Barn en omhyggelig S la g tn in g .
„Herse bevirker min G ang; lad mig see, at du hjelper min Elskov!"
Stirre da monne den Pige paa ham med et H ie, som dengang
Dristigt hun speided de hellige Ting hos den vane M incrva.
S e lv hun tinger sig nu, for sin Hjelp i saa vigtig en Gjcnstand, 750
Dynger a f Guld, og forlanger paastand, at han Huset forlader.
Kaster nu Krigens Gudinde sit Blik udi Harme til hende.
O g fra den dybeste S je l opstige saa voldsomme Sukke,
At de bcvagede selv hendes Bryst og DLgidcn tillige,
Hvilken bedcckked den kraftige Barm . Hun mindes, at P igen 755
Havde vanhellige« rort ved det Hellige, samt, imod Pagten,
Skuet Vulcani betroede S o n , som var fodt uden M oder;
S eer, at hun vordcr nu Sosteren kjer, samt yndet af Guden,
Ogsaa betydelig riig, naar Guldet hun krcevcr, hun vinder.

/
S trax til S N is u n d e ls e n s B org, som var sort og plettet af
LEdder, 760
Iler hun bort. I den inderste Krog a f en H ule var Slottet,
Skjult udi M ulm , ei varmet af S o l, eller luftet af Vinden.
Hulen var stummel og mork, samt fuld a f den dostge Kulde,
Teet omgivet af M ulm , uden I ld bestandig og Lysning.
Efterat Kampenes rccdsommc M oe sig neermcde herhid, 765
Standser ved Huset hun flux (Gudinder tor ikke betroede
Lasternes Hjem ); og Porten hun flaaer med en Kant af sin Landse.
Aittrende fare nu Portene op. Der seer hun den stele
A v in d , som gnaver paa Oglernes Kjod, hendes giftige Netting,
O g fra den Secte hun vender sit Blik. N u heever sig Q.vinden 770
Dosig fra Leiet paa Jo rd ; forlader den H gle, hvis Hcclvte
N ylig hun aad, og treeder nu frem i den ssvnigste Skridtgang.
Altsom Gudinden hun seer, der er stjsn ved sin Form og sin
Rustning,
Storm er hun dybt; a f M inen man seer, at hun sukker af Hjerte.
Kinden er Gustenheds Hjem ; hendes Legeme tort og forhungret; 775
Skulende er hendes B lik; hendes Teender af Nust ere gule;
Brystet af Galden er gront, og Tungen bedcrkket med Giftstiim.
Aldrig hun smiler, undtagen hun seer, at Andre maa lide.
Heller ei nyder hun S o v n ; men angstes a f vcekkende Sorger,
S aasom hun nodigen seer, at Mennesket Lykken har med sig; 780
S ygn er ved S y n e t, og plager sig selv, medens Andre hun plager,
Kort — hun straffer sig selv.
Omendstjondt hun lecd hende ikke,
S ig er Tritom'a dog, stjondt kort og med Zilsomhed, dette:
„Tre ere Cecrops' B orn — med din G ift du plette den Ene —
„ S lig t er fornodent — Aglauros det er." Hun maler ei mere; 785
Stinger sit S p y d udi Jord, og skyder den kraftigen fra sig.
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Skottende folger M isundelsens Blik den flygtende Gudmoe,
Medens hun giver et sagteligt S u k . At det lykkeS M inerva,
Gjor hende svarligen ondt; dog griber hun Kjeppen, som ganske
Skjules af Torn overalt, og, hyllet i dcemrende Skyer,
790
Knuger hun frygteligt ned, hvor hun gaaer, den blomstrende
Kornmark,
Svider det frodige Grecs, og beskadi'ger Alt, hvad som hoit er,
Saasom hun puster sin Aande saa fuul over Stoeder og Huse,
S a m t over enkelte Folk.
N u seer hun Tritonia's S lotsb org,
Blomstrende skjsnt ved den festlige Fred, ved Rigdom og Aandskraft, 795
O g, da hun intet begrccdcligt seer, maa hun inderligt grcede.
Cccrops' Datter besogcr hun flux i det ecnlige Kammer;
Gjor, hvad man onsker, og strcckker sin Haand, som er farvet med
Nustgift,
M od hendes Bryst, som fyldes paastand med piggede Tjorne;
Puster i Pigen fordærvelig S o t, der treenger i M arven,
800
S o r t, som Beget, og spreder sin G ift udi Midten af Lungen.
For at nu ei hendes S o t skal mangle den passende Gjcnstand,
Stiller hun Sssteren for hendes Blik, hendes Kjerlighedslykke,
S a m t hendes Elsker, den mcegtige Gud, i det deiligste Billed.
Ogsaa forstorrer hun A lt; hvorudover hiin Datter af Cecrops 805
Tirres umcerket, og gnaves af Nid. O m Natten hun sukker,
Sukker tillige ved D a g ; den Arme fortoeres af S o ten
Lidt efter lidt, ret lige som Z is under vexlende Solskin.
Naar hun betragter med S o r g , at Alt er lykkedes Herse,
Svinder hun hen, liig Tjorn, eller Grces, fom lcegges paa Glodcr, 810
Hvor, uden Luer og Brand, det sagtelig ulmer og damper.
Ofte hun onsker at dse, for at flippe for S y n e t af Saadant,
Eller at mcelde Forbrydelsen selv til den straffende Fader,
Endelig fletter hun sig paa Tarskelen ned, for at fjerne
Guden alvorlige« bort.

Mcrcurius smigrer og keder; 815
Bruger tillige de mildeste O rd; men hun svarer: „Forlad os!
„Ikke, forinden jeg gjenncr dig bort, vil jeg flytte mig heden."
Svarer den snelle cylleniske Gud: „Lad det blive ved Ordet!"
Aabner med S taven ihast den kunstige D or. D a hun prover,
Atter at staae, ville Delene ei, som vi boie ved S iv n in g , 820
Rore sig mere, som for, men synke ved knugende Tunghed.
N u vil hun rette flg ud, og prover, at stille flg opreist:
M en hendes Kncce udi Ledet er stivt; gjennem Lemmerne kryber
Isn en d e Kuld; selv Aarcn er blecg, da den mistede Blodet.
Ligesom Krcrft, en ulcrgelig S o t, overalt gjennem Kroppen 825
Pleier at liste flg frem, fra en sygelig D eel til den friske,
S aaled es sneeg sig en iisnende Kuld gjennem Legemet sagte,
Hveden al Livsens V ei, endogsaa at aande, blev hcemmet.
Tale forsogte hun ei; og, vilde hun ogsaa forsogt det.
Havde dog Stem m en ei P lad s, da Stenen er alt udi Halsen, 830
Munden forhccrdct og stiv, hun selv et Billcd paa Dodsovn.
D og blev Stenen ei hvid, hendes T a n k e r plccttede Flindtcn.

XIX.

Europa.

S aad an en S tr a f for ugudeligt Ord og ugudelig Handling
Krceved Mercurius her. Fra Landet, som P allas har opncevnt,
Iler han atter, og stiger mod Skye paa de viftede Vinger. 835
Hemmeligt vinker ham Zeus, som, uden om Elskov at tale,
S ig er: „M in elskede S o n , paalideligt Bud om min Vilje!
„B rug dig ihast, og iil imod Jord i din vanlige Lynfart.
„H en imod Venstre du finder et Land, som skuer din Moder;
„(Folket i Landet har givet det Navn af Sidoniens Rige)
840
„ D id maa du gaae! Der finder du fjernt over Klippen i Grcesset
„Konningens Drivtcr af Q vceg, som ihast du maa gjcnne mod
Stranden."
Ordet var talt; det gjcnncde Q-verg over Fjeldene drysser
Mod den befalede Strand, hvor Kongens, den M «gtiges, Datter
Plcicd i lystelig Svcrrm med Tyrus' Piger at lege.
845

Hoihed og Elskov forligcs ei let, og knyttes kun sjeldcn
Ganske til eet. Thi lccgger han ned det ecrverrdige Scepter,
Skjondt han er Gudernes Fader og D rot, som veebner sin Hoirc
Med sine spidsede Lyn, og ryster vor Jord ved at nikke.
Hurtig han skjules i Form af en Tyr, som i Klynger afQ-vier 850
Brolcr, og trcrder, forunderlig smuk, paa det saftige Grersstraae.
S e lv er han hvid, som en S n ee, udi hvilken ei Foden har trykket
Plettende S p o r, som smeltcdcs ei af den regnfulde Sydvind.
Musklerne staae paa hans H als, Doglabbcrne hccnge paa B oven;
Hornene ere kun smaae, dog skulde man troe, at en Kunstner 855
Havde dem gjort: deres Klarhed er blank, som de lyse Juvelers.
Ncedsel ei laae i hans Blik, samt Trudsel ei heller i Panden;
Aasynet tyder paa Fred.
AgSnors Datter beundrer
Baade dens deilige Form og tillige dens fredsomme Adfcerd.
B lo t udi Forskningen rccd ved at rore den, skjondt den er venlig, 860
Gaaer hun dog hen til dens sneehvide Mund, for at give den Blomster.
Bliver da Elskeren froe; i Haab om de kommende Glccdcr,
Kysser han hende paa Haand, da det Andet maa gjcmmes til siden.
Derfor han leger paa Grsnningen flink, under lystige Krumspring,
O g i det gulige S a n d han leegger de sneehvide Lemmer.
865
Altsom hun frygter ei meer, da reekker han Brystet, som Pigen
Klapper med Haanden, ja byder sit Horn, som hun pynter med friske
Blomster og Krandse. N u fatter hun M od, den drotlige Ungmoe,
S e lv at bestige dens R yg; men ahner ei, hvor hun har sat sig.
Listigen flytter nu Zeus sin Fod fra det torrede Strandsand, 870
Styrende lidt ester lidt sine Trin mod de forreste Bolger.
Dcdcn alt lcengere frem, og tilsidst udi D ybet af Havet
Bcerer han Byttet. D en ranede M oe mod den fjernede Strandbred
Stirrer, og griber med Hoire dens Horn; med den anden hun holder
Ryggen paa D yret; den bolgende D ragt udi Vindene flagrer. 875

Tredie

Sang.

X X . C a d m u s i T h eb en .
J u p iter skilte sig alt ved det skuffende Billed af Tyren,
S to d udi egen Gestalt, og befandt sig i Egnen om Dicte,
D a hendes Fader, som ahner ei sligt, gav Cadmus i SErind,
Pigen at soge paaftand, ja (from, og ubillig tillige)
Scetter Landflygtighed selv som en S tr a f, om han finder ei Pigen. 5
Hvor er vel den, som kommer paa S p o r efter Iupiters Arglist?
Vildsom i Verden han vandrer omkring. A f Frygt for sin Fader,
Agenoriden sit Hjemland flyer; han besoger med Andagt
Phoebi Orakel, og spsrger, hvad Land ham undes til Ophold.
Phoebus ham svarer:
„ D u moder en Tyr paa de eensomme Marker, 10
„Hvilken ei gik udi Aag, eller fleed i det krummede Plougjern.
„G ak, under denne, som Leder, din V ei! H ar den lagt sig i Greesset,
„B ygge du d er dig en B y e, og Boeotien kalde du Egnen!"
Cadmus har neppe begivet sig ned fra Castalias Grotte,
Forend en Koe, uden Vogter, han seer, som bevager sig langsomt, 15
S a m t over Nakken ei barer et Tegn, at den stadtes i Traldom.
Altsaa han folgcr, og marker dens Gang i de trykkede Fodspor,
Medens han taust gjor en B on til Apollo, som leder hans Vandring.

Koen, som vandrede alt over PLnope's Mark og Cephissus,
Standser med eet. D a lofter den hoit paa sin vceldige Pande 20
Hornet, som hcever sig stolt, medens Luften den fylder med Brolen.
Kaster saa Hiet omkring paa de Andre, som folge hans Fodspor
Lcegger sig ned, og bereder sig P lads i de spirende Greesstraae.
Cadmus erloegger sin Tak; de fremmede Marker han kysser.
O g, skjondt han kjender dem ei, han hilser dog Ager og Fjelde. 25
N u vil han offre til Z eus; sine Folk han byder at ile,
S a m t fra den rindende S trom til et Offer at hente sig Flodvand.
Ncer var en Oldlidsskov, end aldrig af Hrcrne krcenket.
M idt udi hvilken, bedcekket med Lov og med Gronscl, en Grotte
Danned en Hvcelving, ei synderlig stor, ved Stenenes S a m la g , 30
N iig paa det yppigste Vand.
Her skjuledes dybt udi Grotten
S lan gen , som, prydet med Kam og med Guld, varen Pndling asAres.
Hinene funkle med I ld ; Gift svulmer i hele dens Legem,
Tungerne spille som tre; fiirdobbelt er Teendernes Rerkke.
Efterat Hine, der kom fra de tyriffe Lande, med Foden
35
Traadte blandt Treeerne frem, og Krukken, der sank udi B olgen,
Pladskende toned, da monne paastand den blaalige H gle
S lin g e fra Grotten sit Hovede frem med en frygtelig Hvislen.
Krukkerne glede af Hcenderne ud; fra Legemet bortsvandt
Blodet, og Bceven sig trcengte med eet i de dirrende Lemmer. 40
Slynger nu denne sin skjellede Kreds udi slibrige Bugter,
O g, ved at lofte sig op, med et Spring i en frygtelig B u e,
H«vcr den hoit, i den flydende Luft, fast mecr, end sinHalvdeel,
Skuende ned paa den samtlige Lund; den ligner hiin S la n g e,
Naar den er seet under eet, som skiller de dobbelte Bjorne. 45
B rat de phoeniciske M «nd (hvad enten de grebe til Vaaben,
Eller til Flugt, eller Frygten forbod dem at gribe til Begge)

Tog den, og myrdcd en Deel ved sit B id eller kraftige Knuder;
Andre den fcelder alene ved Pust af sin giftige Aande.
S o len forkortede Skyggerne alt, da den stod i sin Midpunct. 50
Undrer sig derfor den tyriste Helt, hvad der sinker hans Fceller.
Hurtig han iler i Mccndenes S p o r. H ans Bedcekning er Skindet,
S o m fra en Love han tog; hans Vaaben en Landse med blank Od,
Derhos et S p y d , og et M od, som er meer, end de samtlige Vaaben.
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S o m nu i Lunden han gaaer, og stuer de Myrdedes Kroppe, 55
S a m t deres Fjende, som festende staser med sit mcegtige Legem,
!
Slikkende end deres rcedsomme S a a r med sin blodige Tunge,
i
Raaber han: „hcevne jeg stal Eders D o d , grundcrrlige Svende! i
„Eller i Doden geleide Jer selv."
>
Han lofter en Fjcldsteen,
!
Hvilken, ubcrndig og stor, han sender med veeldige Krceftcr. 60
Sikkert den bratteste M uur med de luftige Taarne var rokket,
Ene ved Stodet af den; men S lan gen forblev uden Vunde.
Skjermet den var, som med Pantser, af Skjcel, og tillige med Huden,
Hcerdet og sort; de forsvarlige Hug stjod den fra sig med Skindet.
D o g imod Spydet den festede ei med en lignende Haardhed, 65
Hvilket i M idten sig herskede dybt i dens bugtede Rygrad,
Bored sig ned i dens B u g, og trcengte sig frem med sin Spidse.

Ligesom vild ved sin O v a l, den vrister sit Hoved mod Ryggen,
Stirrer paa S a a ret, og scetter sin Tand i det hceftede Spydskaft,
O g, da den ganske har rokket det los til forstjellige Sid er, 70 ^
Rives det endelig ud; men i Benene hcrnger dog Odden.
!
Efterat S aaret, den nyligcn fik, til den vanlige Vrede
Knyttedes- seer man dens H als under strittende Aarer at svulme,
O g fra det prstfulde Gab fremtramger den hvidlige Skumstrom.
Jorden, som strabes af Skjcel, gjenlydcr; og Aandcn, der bolger 75
Ud af dens stygiste M und, er sort, og forpester kun Luften.
S n a r t i en Kreds den bevceger sig rundt med umaadelig Slyngning,

S n a r t er den stegen tilveirs, og er rank, som den st'geste Planke.
N u med et frygteligt Skud, stig en Aa, som er stegen i Pladskrcgn,
Farer den frem med sit Bryst- og v ilter de modende Skove. 80
,
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Viger da lidet den tyriske Helt ; med Skindet af Loven
Byder han Styrtningen Trods; medens Landfen, han holder foran sig,
Sinker det graadige Gab. D en raser, og giyer forgjaves
S p aret' unyttige S a a r ; thi den .brastker paa Kanterne Tanden.
Blodet formarker man n u afdcns H a ls, som ergiftig, atstromme, 85
O g med de enkelte D ryp at stcenke de gronnende Grccsstraa.
S a a rct dog ikke var stort, da den trak sig tilbage fra Stodet,:
Skupped tilbage den rammede H als, og forhindrcd ved Flugten
S p yd et at satte sig fast, og forbod det, at trange sig langer.
Agcnoriden, som haster sit S p y d i dens Strube, dog folger 90
H glen, og trykker det ind ; da en Leg mod den Flygtende trceder,
Borer han b a M dens -Hgls,us-mt..-Kgey W ige,..n>ed, eet.S tod .
T rcllbM . boi'edr dybt yed'den nlWgtige S n o g , og det fukked.
M ed en s,q f ,Hasen, den nederste D eel ompidskede Stam m en.
., t .S o«q -M
FakedeSi MaSstj-bttxagtor, sSS
Hores ey- S tM isie med eet. sh.v.o r.fxa van. umuligt-,at markez
D og blev den visselig hort): „H vi stirrer du, S o n afA gSnor!
Ned pa§>d?pa«tzrdede S n o g ? .S o m en.-.Skgnge d tt.ftlsF a l beskues."
S vM gen 'k p M ' Han s A ngst. Kkd^BMtzhedeftlethse han Farven,
O g ved denssisneflde Frygt paaHasts. Hoved sig ,H«yyode-Haaret. 100
'' .
rnsi
. .. :
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Skydsnde ned fra den himmelske Luft, staaer Heltens Beskytter,
P allas, ham n ar; i den losnede Jord hun befaler at lagge
Tander a f,fla n g e n ,, deti,koyM^ydg.Sosk ,til,en,:rigclig Udsted.
Lydig han aabner ey F.ur^sga.' dyh med . det trykkede.-Plougjern,
SprederK>a.2ander iIo r d , so>si MN.Hpd- til deLevesidB Opvaxt. 105
Vanffeligt er det at troe, men Kl.umperW mo n ne , sig rore,

O g ovcr Furerne hcrver sig forsi af Landser en Spydrad,
Derncest Hovedets Vcern, som nikker med Hjelmenes Pragtknap:
Skuldre derefter og Bryst, samt Armene tynged' af Vaaben,
Kort, der voxer en Ager as Mernd, som bedakkes af Skjolde. 110
Saaledes pleier, naar Dcckket gaaer op for den festlige Scene,
Billedfigurer at herve' sig frem; forsi Hovedet ene,
Dcrpaa det Andet, men lidt efter lidt; og trcekkes det jevnt op,
S eer man dem heclt; paa den ncdersie Rand deres Fodder de sertte.
Cadmus, som eengstes, vil gribe til Sveerd mod den scelsomme
-'
e.
. Fjende. 115
S e e ! da raaber- eN Enkelt a f dem,' som Jorden har frembragt:
„B ru g ei dit Sveerd! du blande dig ei udi Borgeres Tvedragt!"
Hugger saa narstrids en af de jordoppvxede Brodre
" Haardt med sit Sveerd; dog segner han selv ved et Skud udi Frastand.
Kjempen, som voldte hans D s d , dog lever ei leenger, end denne, 120
O g , hvad han nyligen fik, maa han atter udaande, sin Livslust.
Raser nu Skaren paa lignende V iis. D e Brodre- som stege
Gansie med eet, forsvinde ved -S tsd ,' som de give' Hinanden:
S a m tlig e Pnglingcrs H ob, hvis Liv var stakket i Tiden,
Trykkede nu med -ek bankende M y s i -deres blodigt' Moder! - 125
Fem kun vårs tik Rest; 0F een m elleM deM vat E chw m '
» , - / - ' i e.
: i - .i
r ' »/ , I »
,I D en n e, ved!.fekvt Tritonia's Vink, bortkastede Sveerdek,'" '
-Rerkked faa Bisdrene-H aanden til Fred- og fik d esi'af-D isft.'
Saavanne FM ee--til! Bygningen fandt SidonieNs'iBakidrer,'
Dengang han bygged sin B y e, som Apollo befoel ham ved Lod?r .^»
svar! 130
r »« - ,
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Theben alt opbygt stod; nu kunde du, Cadmus ! cragtes
Lykkelig, selv i din Flugt. En Datter af Cypris og Åres'
V ar jo d in !V iv ; foi Bornene til af saa ypperlig H'uustrec, '
S on n er og Dottre — ja Poder af dem, tro KjerligheLs Panter,
Hvilke tillige nu voxede til.
'
-

D og Mennesket lerre,
A t han bor vente sin Dodsdag forsi! benecvnes lyksalig.
Egner ei Nogen, forinden hans Dod og yderste LivSdag.

135

M idt i saa rigeligt Held den tidligste Grund til at sorge,
Cadmus! din Ssnneson gav, og de scelsomme Horn paa hans Hoved,
Derhos I , Hunde! som drak, til Meettelse, Blod af Jer Herre. 140
D og, naar du sporger derom, var det Skjebnen alene, som feiled;
Brsde du finder vist ei; Vildfarelse er dog ei Brode.
»
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A c t « o n.

Farvet med B lod af forffjellige D y r, var et Bjerg udi Neerhed.
Dagen forkortede alt paa sit Midpunct Tingenes S k ygge;
O g mellem Osten og Vest stod S o len i ligelig Frastand. 145
S e e ! da taler med venlige Ord Boeotiens yngling
Til sine Folk, som drive omkring i den vildsomme Tykning:
„G arnet og Spydet er vaabt, mine Venner! a f Dyrenes B lodstrsm:
„D agen har ydet tilstrækkelig Fangst. Aurora imorgen,
„M ed sine Safranshjul, vel atter forlehner os D a g s ly s ; 150
„ S a a kan vi tye til vor S y sse l paanye. Over Midten a f Jorden
„Stander nu S o len , og Markernes M uld i dens Hede maa revne.
„Standser da Jagten en S tund ! de flettede Garn kan I gjemme!"
Mcendene gjor, hvad han bod, og de holde med Arbeidet inde.
Ncrr var en stovrig D a l med spidse Cypresser og Lerrke, 155
Kjer for D iana, den kiltrede M oe, Gargaphia kaldet.
M idt i dens inderste D yb var en mork Indhegning af Skovkrat,
Ikke just egentlig dannet ved Kunst; dog havde Naturen
Snildelig tydet paa Kunst, da hun havde ved levende Pimpsteen,
S a m t udi Drypsteens glattede Lag udfoldet en B ue.
160
Her imod hsire der risler en Bcek med de klareste Bolger,
5

Aaben og bred, omvoxet af G ras paa de samtlige Kanter.
Naar hun af Jagten var trcet, da pleiede Skovenes Dronning
Her paa sin Jomfrukrop at halde de rindende Vandstank.
S o m hun nu traadte derind, sin P u l og den flappede B ue, 165
S a m t sit Kogger, hun rcekkcr en M oe, som er klcrdt udi Krigsdragt:
Atter en Anden tog Kaaben paa Arm, som Gudinden tog af sig,
Medens at Skoene losnes a f To. Meer klogtig, end disse,
CrScale, fodt i Boeotiens Land, opbandt i en Knude
Haaret, som bolger omkring hendes H a ls, og glemte sit eget. 170
Bringer saa M phele Vand, samt H^ale, Nhanis og Psecas,
DerhoS Phtale med, som i magtige Krukker de hente.
M ens Litaninden nu bader sig der, som hun pleier, i Bolgen,
Trerder, da Jagten tildeels er forbi, hiin TEtling af Cadmus,
Altsom han driver med vildsomme Trin i den fremmede Skovegn, 175
In d udi Lunden; et boiere Vink ledsaget) ham didhen.
S o m han nu traadte derind, udi Grotten, som drypped fra Kilden,
Knuged de Nymphcr, saa nogne de var', da de skucd et Mandfolk,
Brystet med Haanden, og lofted paaftand et saa frygteligt Angstskrig,
A t overalt udi Skoven det lod. D iana de skjerme
180
Med deres Legem i klyngende H ob; men Gudinden er synlig
Mellem dem Alle, og haver sig hsit udi Skaren til Halsen.
S am m e S la g s Farve, som Skyerne har, naar den lodrette Solild
Falder deri, det samme S la g s Skjcr, som den rodmcnde Morgens,
N u over Artemis'Kinder man seer, da hun ftaarr uden Kladcr. 185
Skjondt hun besidder et rigeligt Skjerm i Venindernes Klynge,
Dukked hun dog imod S id en paaskraa, og dreied sit Hoved.
Sikkerligt onskede hun, at have sin B u e tilreder
Ach! men hun havde kun Vand, som hun ivrigen oser og flanker
Hen over ynglingens Blik. D a hun osto de havnende Vandftank 190

Over hans Lokker, hun mcclede Ord, som bebuded hans Uheld:
„A t uden Klccder D iana du saae, maa du gjerne fortcelle;
„Dersom du n u at fortcrlle formaaer!"
Uden videre Trudfler,
Scrtter hun spaltede Horn af en sekglivet Hjort paa hans Isse,
Hger i Lcengde hans H a ls, og spidser hans Hren paa Kanten. 195
Haanden hun bytter ham bort til en Fod, tillige hans Arme
B ort imod Been, og beklcrdcr hans Krop med det spcettede Dyrskind.
Ogsaa hun giver ham Angst.
Skjondt H elt, maa AutSnoe's Afkom
Flyr, og forundrer stg selv i sin Fart, at han lober saa hurtig.
M en da i Vandet han seer, hvor han ofte besaae sig, Gevihret, 200
Vilde han skrige: „o V ee!" dog Rosten ei folger ham lcenger.
Sukke han m aa; det er alle hans Ord, og en Taare sig lister
Over hans Kind, som ikke var hans. Bevidstheden blev der.
Hvad skal han gjore? Oplede sit Hjem og sit drotlige Pragtflot?
Eller i Skoven et Lye? hist Skam , her hindrer ham Frygten. 205
Medens han vakler, hans Hunde ham saae; og M elam pus i
Spidsen,
S a m t IchnobUes, en Skover saa brav, gav gjoende Anslag:
Denne fra Creternes Land, fra Sparternes Egne M elam pus.
Andre nu kaste sig frem i en Fart, som den hurtige Luftstrom,
PLmphagus, samt DorcSus, Oribasus, hver en Areader,
210
Ogsaa Nebrvphonus, vcrldig og stcerk, samt Theron og Lcelaps;
PtSrelos, nyttig ved Lob, og Agre, gavnlig ved S n osten ;
S a a Hylceus, den stinke, som nylig blev stodt af et Vildsviin:
Nape, som Moderen fik ved en U lv; samt Faarenes Fcelle,
Poem enis; ncest Harpzae, med hvilken der folge to Hvalpe: 215
O gsaa, med indsnort Liv, sicyoniske Stoveren Ladon,
D r S M s, samt CanaeS, og S ticte, med Tigris og Alce,
Leucon, hvid udi Tot, og L sbolus, modsat af Farve,
Lacon, umaadelig stcerk, samt, kjek udi Lobct, ALllo.
Thous, den snelle tilbeens, med sin cypriske Broder Lyciscas; 220

S a a , med en Pande/ der ellers er sort, men i Midten har hvid Plet,
H arpalus, samt M elanSus, og Lachne med stridige Totter,
(Faderen selv var en Creter, men Moderen fsdt udi S p arta)
LabruS og Agriodus, med den vceldi'ge Gjoer, Hylactor,
Kort — hvem at ncevne blev sikkert for langt.
Udi Lyst efter B ytte, 225
Hen over Klipper og Fjeld, over S teen , hvor der gives ei Tilgang,
Hvor der er vanskelig Vek, hvor der gives ei nogen, de fare.
N u maa han flyr paa et S ted , hvor han ofte forfulgte de Andre.
Ach, han maa flye for sit Tyende selv! hvor raabte han gjerne:
„Venner! Actceon er j e g ; gjenkjender i m ig EderS Herre!" 230
Villien mangler dog Ord; og Luften af Glammene runger.
Forst udi Ryggen annammer han S a a r af sin Hund MelanchcrteS,
S a a af Thertdamas ncrst; i hans Lcend OresitrophuS hcenger.
Efter de Andre de kom; men en Gjenvei, hen over Fjeldet,
Forte dem snellere hid. Medens her deres Herre de holde, 235
Kommer den ovrige Svcrrm, og de gnave forrned' hans Legem.
N u er der nsesten til Vunder ei P la d s; han stormer, og giver,
O m just ei Menneskclyd, dog et S u k , som en H j o r t kaner give.
Egnen, som er ham bekjendt, han fylder med sorgende Klager,
Lsrgger sig ydmygt ned paa sit Kncee; med en bedende M ine, 240
Strcekker han Hinene taust, ret ligesom favnende, trindt sig.
Fallerne egge med vanlige Raab'deres graadige Hunde,
Ahnende ei dereS Feil. D e see overalt om Actceon;
Ogsaa man skriger omkaps paa Actceon, som om han var borte.
Hovedet dreier han om ved sit N avn. D e dadle hans Bortgang, 245
D adle, han treven forsommer et S y n , udi B yttet, man antraf.
Ach! han er ncer; men snsker sig siern; han fa ae det jo gjerne,
N aar han ei f o l te saa dybt den kraftige D aad a f hans
Hunde.
S e e ! hvor de stimle nu frem! i hans Krop deres Snuder de stinge,
O g, under falskeligt Billed a f Hjort, deres Herre de stcrnge. 250

Heller ei for, end han endte sit Liv under talrige Vunder,
Haver D iana, den koggrede M oe, fredstillet sin Harme.
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D og hendeS Handling bedomteS ei eens. MedenS Nogle formcente,
Artemis hcevned for haardt, blev hun priset af Andre, som kaldte
Straffen fortjent af den nidkjoere M oe; hver talte for sin S a g . 255
Iu n o alene udtaler sig ei udi RoeS eller D adel,
Hellere fryder hun sig ved Familiens Nod, som AgSnor
Stifted, og flytter sit Had, som hun fik fra den tyriste M edviv,
Over paa dem, som i M e n har D eel.
T il den forrige Harmgrund
Kommer en nye, da hun meerker med S o r g , at Scm Sle besvangres 2 6 0
Bed HendeS egen Gem al; thi losrr hun Tungen i Vrede:
„ S ig e dog Nogen mig nu, om idelig Klage mig gavned!
„M od hende se lv vil jcg gaae; hende s e lv vil jeg styrte, hvis ellers
„ Iu n o , den store, jeg kaldes med R et; hvis i Hsire mig sommer,
„Sceptret at holde, som lyser i Pragt, saasandt jeg er Dronning, 265
„Zupiters Soster og V i v — idetmindste hans Soster. Dcsvcerre!
„Skjuler hun ikke sin Lyst, eller krernker min S en g kun en kort S tu n d :
„ N ei! hun er svanger. D e t manglede kun; og en vitterlig Brsde
„B arer hun nu i sin svulmende B u g. Hvad der lykkes m ig neppe,
„M oder at vorde ved Zeus, forlanger jo h u n ; hvilken Frcekhed! 270
„M en jeg forpurrer det snart; jeg vil ikke Saturnia hedde,
„O m hun ei, styrtet af Zeus, stal soge de stygiste B olger."
O p fra sin Throne hun soer; indhyllet i lysende Skyer,
Ned til S em sle og Borgen hun gaaer. Ei fjerner hun Taagen,
For hun har taget Matronegestalt, stjult Panden med graa Haar, 275
Ploiet med Rynker sin Hud, famt baaret de krummede Lemmer,
Frem under zittrende Gang, og forandret sin Rost til en O ldings,
Kort — er bleven til B sroe selv, som er Dronningens Amme.

Denne begynder med Flid en Discours, og, efter en lang Snak,
Kom de til S lu tn in g paa Jupiters N avn. „ Jeg vil onffe"
hun sukker, 280
„A t det var Jupiter selv; men, desvarre! jeg frygter det Varsle.
„Lidt til den tugtigste V iv man listcd sig ind, i en Guds Navn.
„A t han er Zeus, ei vare dig nok; han b e v is e sin Elskov,
„Dersom det ellers er haml S a a ftor og saa herlig, som Juno
„Lager ham hist udi Favn, saa ftor og saa h erlig, dukrervc, 285
„A t han stal slynge dig selv udi Arm; lad ham tage sin Stadsdragt I"
Juno ved saadanne Ord afretter Sem Sle, som ahner
In tet, og beder sin Zeus om et Onste, hun ikke vil navne.
Svarer da Jupiter: „ V a lg ! du vil aldrig erfare mit Afslag,
„ O g , for at sikkre dig meer, da vare den stygiste Flodgud 290
„Vidne paa denne min Eed; hiin Gud er en Nadsel for Guder."
Glad ved sin Q -val, og begavet for rigt, ved den Elskendes
Mildhed
V iet til Dodcn, hun navner sin B o n : „Aldeles i samme
„Form , som du staaer for Saturnia hist, naar I favne hinanden,
„Komme du ogsaa til mig — " Han vilde paa Laberne standse 295
Ordet, men, ach! da hun iled dermed, var det alt udi Luften.
D ybt maa han sukke; thi Hnstet sa a lidt kan gjores uonstct,
S o m »besvoret hans Eed.
Han haver sig hoit udi SEthrcn,
Sorgfuld i Hjerte; den lydige Skye, da han vinker, ham folger.
Pladstregnstyer han manger med dem, Orkaner og Jldglim t, 300
Foier saa Lordenen til, samt Lyn, som man ikke kan undgaae.
D o g han forsoger, saavidt som han kan, at mindste sin Almagt.
Luen, med hvilken han flog den hundrcdhandede Typhon,
Lager han ei udi Haand; dens Heftighed er ham for voldsom.
Heller han kaarcr de mildere Lyn, udi hvilke lidt mindre
305
Haardhed og Luer og Harm blev lagt ved Cyclopernes Handcr,
Kaldcd' af Guder: de r in g e r e L y n .
S lig t grccb han, og traadte

In d i AgSnors S l o t ; men det jordiske Legeme taalte
Ikke det himmelske B ra g : hendes D od var hans Brudeforccring.
Ei fuldbaaret, blev Barnet paastand fra den myrdede Moders 310
Legeme taget, og Fosteret selv (om det ellers er troligt)
S y e t i Faderens Laar, hvor det fyldte det vanlige Tidsrum.
In o , en Soster til Moderen, forst opdrager den Lille,
Skjondt udi S m u g . Udi N ysa's Bjerg fik Nymphcrne fidcn^
Barnet; i Grotternes Skjul det erlangede N«ring og D ie. 315
X X III.

T iresia s.

Medens nu dette fig hcender paa Zord ved en gruelig Skjebne,
O g for den Lille, som fodtes paanye, der er sorget tilbsrligt,
Har man berettet, at ZeuS, opmuntret af Nectar, forglemte
A lt, hvad der trykked hans S in d , og spoged med Zuno, som ogsaa
Hvilede sig udi M ag.
„ I Ovinder" han siger, „m aa nyde 320
„Sikkert en hsiere Lyst udi Elstov, end Mcendene fole."
Zuno beneegtcde S lig t; og Begge Tiresias kalde,
(Saasom han kjender den dobbelte Lyst) for at sidde, som Dommer.
Engang han gik i en Sk ov, hvor han saae to vceldige Slanger
Parres, og stilte dem ad ved et drabeligt S la g med en S ta g e. 325
Flux til en Pige han blev fra en M and; ja leved i syv Aar

Ganske som Qvinde (forunderligt nok!). 3 det ottende seer han
Atter de Sam m e.

„Er Virkningen flig, naar man flaaer Jer"
han siger,
„A t den Berorendes Lod I forvandle til det, som er modsat,
„ V el! saa flaaer jeg igjen." D a han Slangerne rammed, som
forhen, 3 3 0

Fik han sin forrige Form og det Kjon, som han eiede hidtil.
Dette var Dommeren, hvilken blev valgt i den stjemtsomme Trcette.
Ach! men han domte til Fordeel for Zeus, hvorudover, man siger,
3uno blev meer, end tilborligen, vrecd. Uden Hensyn til Synden,

Dom te hun flux til evindelig N at den Dsm m endes H ie.
335
Almagtens Fader (thi aldrig en Gud kan forandre til Ugjort,
Hvad der er gjort af en Gud) som en Troft for det mistede Hic,
Skjenked ham Spaadomskraft, for at lindre ved Hseder hans Uheld.
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N a r c i s s u s o g Eccho.

Denne beromt overalt, udi alle Boeotiens Byer
Gav til Enhver, naar man bad ham derom, et paalideligt Gudsvar. 340
Forste B eviis paa hans Kraft og hans Sandsagn fik LiriSpe,
N ym phen, den blaa, som blev fanget engsng ved den bugtede
Flodrand,
B ragt i hans Flodsengs D yb , og behandlet med Vold af Cephissus.
Nymphen, den smukke, blev svanger ved ham, og en Lille hun fodte,
Hvilken, endog i de barnlige Aar, kunde elskes af Nympher, 345
Kaldet NarcissuS. For Denne blev spurgt, om i Liden han ffulde
Vinde til Alderens modncre Aar, og forlehncs et langt Liv?
„N aar han ei stuer sig selv", saa svared den varslende Spaamand.
Lange betragted man S varet, som T ant; men at Tingen var rigtig,
Vifte hans D od, den Ende, han fik, og det Nye i hans Galstab. 350
A lt til de tregange fem Narcissus har foiet det nceste
Aar i fit Liv; han kunde, som Dreng, alt synes en Yngling,
O g han var elsket a f mangen en S vend, og a f mangen en Pige.
D og i den yndige Form var skjult en uboielig Stolthed,

Ingen af Ynglingers Hob, og Ingen af Piger ham rorte.

355

M edens han driver den bcevende Hjort udi Garnet, da seer ham
Gjenklangs-Nymphen, som ci er istand, naar der tales, at tie,
Heller ei selv begynde paa Ord, Gjentageren Eccho.
D engang var Eccho en levende M se ; men den sladrende Pige
Nytted alene sin Mund til det, som hun bruger den nu til, 360
At hun af talrige Ord gjensvared alene de Sidste.

Zuno bevirkede S lig t. D a hun nemlig var ofte paa Nippet,
Nymphcr at gribe, medsamt hendes Zeus, naar de hviled paa Bjerget,
Sinkede denne med List ved en rigelig Sladrcn Gudinden,
Medens at Nympherne lob.
S n a rt mccrked Saturnia Saadant. 365
„Tungen, som narrede m ig", saa lod hendes Trudsel, „stal ikke
„Gavne dig meget; og Brugen af den vil ei nytte dig lccnge."
S n art hendes Trudsel blev virkeliggjort. Ved Ordenes Slu tn in g
Navner hun Lyden paanye, gjentagende Ordet, hun horte.
McdenS nu ynglingen driver omkring i det eensomme Skovskjul, 370
Skuer og elsker hun ham, ja lister sig efter hans Fodspor.
Altsom hun solger hans Gang, a f en stcerkere Flamme hun luer,
Ncesten paa lignende V iis, som S v o v l, der er Fode for Ilden,
Gnedet paa Kanten af Fyr, griber fat i den ncerende Flamme.
Ach! hvor hun snsker, at ncrrme sig ham , under venlige
Bonner, 375
For at benytte de kjerligste Ord; hendes Feil er til Hinder,
Hvilken forbyder, at h u n tgler forst. Hun venter (d e t kan hun)
A t han vil ncevne de Ord, hun atter kan give til Gjensvar.
Hcendelscn stilte just ynglingen nys fra sit venlige Folge.
Derfor han raaber: „Er Nogen ei her?" „H er" svarede Eecho. 380
Undrende kaster han Blikket omkring til forstjellige Kanter,
Raabende lydeligt: „K om !" — „K om !" lyder til Kalderen atter. Ingen vil komme. D a seer han sig om, og han raaber: „H vi
fiyer du?"
O g han erlanger de selvsamme Ord, som han meeled, tilbage.
Skuffet ved saadant et Billed paa S v a r , gjcntager han Raabct: 385
„Kom ! lad os m odes!" Ei mere beredt til at svare paa Noget,
Lyder fra Eecho saa fro, som et Gjenklangssvar, „lad os modes!"
Ogsaa hun foler sig vel ved sit O rd; hun iler fra Skoven,

For, som hun haabcr, at kaste sin Arm om den Elskedes Nakke,
ynglingen stygter; o g , ilende bort, „T ag din Haand fra mit
Favntag", 390
Naabcr han, „heller at doe, end at vorde din Elskte, jeg onsker."
Ene hun svarede ham : „A t vorde din Elskte, jeg onsker."
Haanet hun soger sin Skov, hvor hun dcrkker beskjemmet sit Aasyn
D ybt udi Lovet; nu lever hun blot i de eensomme Grotter:
D og hendes Kjerlighed bliver som for, og foroges ved Afflag. 395
Tåres nu brat den Usalige hen, under Kummer og Vaagen.
Magerhed breder sig ud over Huden, og Legemets Safter
Svinde fuldfteendigcn bort; kun Rosten og Been er tilbage.
Nosten sig holdt; til en Klippcfigur blev' Benene omskabt'.
Derfor, i Skovene skjult, man seer hende aldrig paa Bjerget, 400
D og er hun h o r t as Enhver; det er Stem m en, som lever i hende.
SaalcdcS hende, ja Fleer, mellem Nympher i Fjeld og i Bolge
ynglingen gjeekkede alt, men ister de mandlige Klynger.
Herved da En, som var krcrnket, af dem sine Heender mod Himlen:
„G id han maa elske, som vi, og aldrig den Elskede vinde!" 405
S lig t var hans Ord, saa billig en B o n Rhamnusia bifaldt.
Blank ved sit lysende Vand uden D y n d , var en Beck udi
Ncrrhed,
Hvilken ei Hyrderne selv, ei Faaret, som grasser paa Fjeldet,
Eller det ovrige Q-veeg, havde rort; som ikke var mudret
Enten af Fugl eller Vildt, eller Grene, som fulde fra Trccet. 410
Nundtom spirede Grees, oplivet af Kilden i Ncrrhed,
D ertil en Skov, som hindred dens Vand udi S o len at lunknes.
Treettct saavel ved sin ivrige J a g t, som tillige ved Heden,
Lagde sig ynglingen her, da han rortes ved Kilden og Egnen.
M edens han onsker at stille sin Torst, da voxcr en Anden. 415
Drikkende bliver han rort ved det Billed, han sc-r af sin Skjonhed,
Elsker et skuffende Haab, ret ligesom Skyggen var Legem.

Undrende seer han sig selv; med ikke forandrede Blikke
Stirrer han stivt, som den pariske Steen, der er formet til Billed.
Hvilende der, sine Gine han seer, liig dobbelte Stjerner; 420
Lokker, der vare til Pryd for en Baechus, ja selv for Apollo.
Halsen, saa filsbeenshvid, de yndige M iner, og Kinden,
Glat, uden Skjceg; den sneehvide Hud, som forhoies ved Nodme.
Alt, hvad han har, som Beundring er vccrd, maa han hoilig
beundre.
Taabcn begjcerer sig selv; den Nosende er just den Roste, 425
Sogcnde bliver han sogt, og han teender og flammer tillige.
Ach! hvor han ofte har trykket et Kys paa den skuffende B olge!
Ach! hvor han seenkede tidt, naar han grceb efter Halsen, han smed,
Armen i Bslgerne ned, og traf sig dog c i udi Bolgen!
Ikke han veed, hvad han seer; men i d e t, som han seer, er han
henrykt, 430
O g, skjondt en Grille bedaarer hans Blik, han skuffes dog atter.
D aarc! hvi stander dit Hu til et Bkllcd, som flygter foran dig?
D et, som du soger, er Luft: vend om, og du taber din Elskte.
Billedet, hvilket du seer, er et Gjenffin blot af dit eget;
Haver ei selv noget H old; kun med d ig det kommer og standser, 435
Svinder tillige med dig, hvis du evned, at rive dig fra det.
Ikke dog Tanken om S o v n , og Tanken ei heller om S p ise
Evner at rive ham bort. Henstrakr i de derkkende Grersstraa,
Stirrer han ned, med umætteligt B lik , paa det skuffende Billed,
O g ved sit Hie tilgrunde han gaaer. Ved at lette sig opad, 440
Strcekker han Armene ud mod Skoven, som voxcr omkring ham.
Sukkende: „ S iig mig, o Skov, har Nogen da elsket saa grusomt?
-,M angen I skjeenked jo skjcrmende Lye, og I vide det sikkert.
„ S ig er — thi her Eders Liv randt hen udi talrige Seclcr —
„M indes I Nogen i Aarenes Lob, der smecgtcd, som jeg gjor? 445

„Pude jeg maa, hvad jeg seer, men det, som jeg seer, og jeg ynder,
„Ikke jeg evner at faae; af Van.vid Elskeren gribes.
„ J a , for at oge min Q-val, ved Bolgerne skilles vi ikke,
„Ikke ved Bjerg eller Vci, eller B yer, som lukkes med Porte,
„ B lo t ved et useligt Vand. S e lv snsked han gjerne, jeg greeb
ham ; 45V
„Tidt naar jeg reekkcr mig ned til et K ys i de rullende Bolger,
„F lu x han moder mig selv, med sin opad strcebende Lcrbe;
„Nerstcn berorcr han m ig; det er lidt, som de Elskende skiller.
„Kom da, ihvo du end eft! hvi skuffer d u , elskede Pngling?
„H vor gaacr du hen, da jeg elsker dig om t? M in Ungdom og
Skjonhed 455
„E r det vist ei, som du flyer; je g elskes jo ogsaa af Nympher.
„ D o g ved dit venlige Blik du giver mig Glim t a f Forhaabning,
„ O g , naar jeg rcekker min Arm imod dig, da bevceger du dine.
„ S m iler jeg, smiler du med; jeg mcerked endogsaa din Taare,
„D engang jeg greed; naar jeg blinker til dig, du svarer med Til
vink: 460
„ J a (hvad jeg flutter mig til, a f din deslige M und, som bevcegcs)
„Sikkerli'gt yttrer du Ord, skjondt aldrig de naae mine Aren.
„Ach! men jeg mcerker, at jeg er i dig; jeg kjcnder mit Billed:
„Elske jeg monne mig selv; jeg egger og doier min Lue.
„Beder jeg, eller modtager jeg B o n ? og h v em stal jeg bede? 465
„ D et, som jeg onsker, jeg har; men Besiddelsen gjsr mig dog fattig.
„Ach! gid jeg mcrgtede blot, at drage mig ud af mit Legem;
„Sikkert i Elskov en underlig B o n , at det Elskte maa siernes.
„ S e e ! mine Krcefter fortoereS i S o r g ; af mit Liv er der ikke
„M eget tilbage; jeg finder min D od i min tidlige Ungdom. 470
„D oden dog strcrkker mig ei, det er d en , som vil ende min Qvide.
„M aatte kun han, som jeg haver saa kjer, end lcengere leve;
„ N u i den enkelte S jc l ville t o deres Endeligt finde."

!'

S lig t er hans O rd; men i oprort S in d efter S y n et han lcengcs,
Vandet han mudrer ved Tsarernes S tr o m ; da Kilden er uklar, 475
Bliver hans Billede dunkelt og msrkt. D a han seer det at svinde,
- Raaber han hastig: „hvor iler du hen? bliv, Grusomme, hos mig!
> „ S v ig t ei den elskende V en! hvad ikke mig undes at r o r e ,
! „ B o r mig dog undes at f e e , og noere den piinkige Grille."
!

i
Altsom han klager, han river sin D ragt fra den ovcrsteLinnmg, 480
i Og med sin snechvide Haand han flaaer sig for Brystet, som'blottes.
- S ee! under Hoendernes S la g faacr Brystet en blidelig Nodme,
Ligesom ofte man seer, at et W kle, naar Halvten er sneehvid,
: Rsdmer paa modsat Kant, eller Druernes modnende Klasse
- Sam ler paa spattede B a r esterhaanden den purpurne Farve. 485
:
;
:
.

S o m han nu atter betragtede S lig t i den klarede B olge,
Ikke han magter, at bare det meer; men, ligesom Voxet
Sm elter ved sagtelig Ild , og i Morgenens Timer en Riimfrost
Svinder i varmende S o l, saalunde han smagter i Elskov,
S ygn cr, og tarer sig hen af en Ild , som er skjult i hans Indre. 490
Nodmen ei viser sig meer, som fordum, blandet med Hvidhed:
- Fylden og Kraftcrne gik, kort Alt, hvad der tykkedes yndigt;
Ei er det Legemet meer, som elskedes fordum af Eccho.
*

l

Skjondt hun er vred, og intet har glemt, ved at skue paa
Saadant,
lynktes hun dog. Naar Pnglingen skreeg i sin Q vide: „ J eg
Stakkel!" 495
, M onne hun atter med svarende Nost gjentage: „Jeg Stakkel!"
< O g, naar han oste med Handerne stog sine blottede Arme,
Atter en lignende Lyd, som et S la g imod B rystet, hun gjentog.
..

Endelig maled han nu, da han stirred, som altid, i B o lg en :
„Frugteslost elskede D reng!" fra Egnen fornam man det Sam m e, 500
O g, da han sagde „Farvel!" et „Farvel" man hotte fra Eccho.
Hovedet bliver ham tungt; han skjuler det dybt udi Grcesset,

O g udi Morke nu lukkes det Blik, som beundred hans Skjonhed.
S e lv da imellem de Dode han stod, og var bleven en Skygge,
Speiled han stg i det stygiske Vand.
D e naiadiste Sostre 505
Lagde, for Broderens Skyld, deres Haar, som de sorgcnde afskjar:
Ogsaa Dryaderne grced; deres Taarer besvarede Eccho.
Alt stod B aalet beredt, samt Q v a s og Fakler og Baare,
D a — var hans Legem der e i; istcdetfor Legemet fandtes
Ikkun en rodguul Blom st, udi Midten a f sneehvide Blade. 510

XXIV.

Pentheus.

Lingen, som rygtedes nu, gjennem Byerne, rundt i Achaja,
Skaffed, som billigt, den Varslende N ye, og hans Navn var i Hader.
Pentheus, Echions S o n , mellem Alle foragter ham ene,
H an, som forhaaner af Guder Enhver.
H an leer ad den Gamlet
Varslende O rd; han spotter hans N at og det mistede Hies 515
Q-valfulde Lab. H iin rystede vred sine graancnde Lokker,
Medens han siger: „H vor heldig var d u , om du ogsaa var rovet
„H inenes S y n , at du aldrig fik sect den Bacchiske Horsest.
„D agen er ikke saa siern; jeg spaacr, at den nerrmer sig hurtigt,
„ D a den Semeliske M t, Lyceus, begiver sig til os.
520
„Pder du ikke til h a m guddommelig Herder og Templer,
„ S p litte s paa tusinde Steder du skalst, og fteenke med Blodet
„Skovenes Stam m er, din Moder endog, samt Moderens Soslre.
„D ette vil sker; thi du skjeenker ham ei behorigen M re,
„ D a v il det vcere din S o r g , at jeg skucd for dybt i mit Natmulm. 525
Dette han merler, men jages paa D sr af Echion's Mtling;
Liden dog sander hans Ord, og bekrcrftcr den Varslendes Udsagn
BacchuS sig ncermer, og festlige Skrig over Markerne lyde;
Hobene bolge; nu nerrme sig Meend mellem Koner og Modre,
S tore med S m a a ; Alt iler assted til den fremmede Gudfest. 530

'''
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„Poder af A res! 3 Slangernes M ! hvilken Galskab har grebet
„A l Eders Tanke" nu Pentheus ffrceg; „har Plader af M essing,
„ S ted t' imod M essing, saa vcrldi'g en Kraft? eller Piber og
Krumhorn?
„Er det en Lrolddomssvig, at de, som ei Krigernes Glavind,
„Hcere med fteldede S p y d , ja ikke Basunerne skrcemmcd,
535
„N u ved et qvindeligt Skrig, ved en R uus, ledsaget af Vanvid,
„ S a m t ved Cymbelers Klang og Halvmcrndshorder, betvinges?

„Oldinge! dadler jeg Eder, som hen over Have saa vide
„Skaffed de flygtende Guder et Huus, samt Tyrus en Hjemstavn,
„At 3 erobres nu her, uden Kanip? Eller Eder, 3 Unge! 540
^ „Rasterr Alder, og normere min, hvem Rustning, ei Thyrsus,
„Sommer til Dragt, at deekkes med Hjelm, og ikke med Krandse?
„Kommer dog Men i Hu, mine Venner! fra hvilken3 udsprang.
„Slangen var ene, men feeldte dog Fleer; thi henter fra dennes
„Monster et priseligt Mod! Ved at varne for Kilder og Damme, 545
„Segnede denne —3 seire da nu, ved at stjerme 3er2Cre!
„Heltene fceldtes af hun; 3 jage de Uslinger fra 3er!
„Mens 3 fornye Eders Fodelands Ziir.
„E r det Skjebnens Beslutning,
„Theben at bringe til Fald, da onstcr jeg, Vaaben og Kraftstyts
„S tyrter dcns M uur udi G ruus, under Brag af Luer og Glavind. 550
„ D a uden Brode vi stod i vor N od ; og bek.lage vi kunde,

^ „3kke besmykke vort Fald, og rodmede ei ved vor Taare.
„Nu stal enDreng, uden Vaaben i Haand, indtage vort Theben,
„Skjondt han finder ei Lyst udi Kamp, udi Spar, eller Heste,
„Nei! i enKjerlighedskrands, udi Lokker, somdufte vedMyrrha, 555
„Purpur og kosteligt Guld, som er virket i brogede Klader.
„Snart (naar 3 fjerne 3er bort) stal jeg tvinge ham selv, til
at tilstaae
„Baade sin digtede Gudenatur, og sin selvgjorte Fader.

!

„Eied Acrisius Mod til at vrage den luftige Logngud,
„ O g , da han noermede sig, at lukke sin Port udi Argos, 560
„ S k a l da en Fremmed forvirre med Skreek baade Theben og Pentheus?
„ Ile r " (saa byder han Krigerne) „flux, for at bringe mig hurtigt !
„Hsvdingen bunden herhid! Uden Toven I lystre min Ordre!" i
Athamas, Cadmus endog, ja den svrige Hob af hans Franker !
Dadle ham haardt udi Ord, men, deempe hanS Brusen, de kan ei. 565
Dadelen egger ham just; Raseriet, som holdes tilbage,
Tirres og voxer; ja Standsningen selv er HanS Mildhed til Afbrak.
Saaledes ofte jeg skued en S tro m , naar den ikke var hindret,
Rolig at drage sig hen, og rulle med sagtelig Pladsten;
M en — var der enten et Trere eller standsende Klipper, som holdt
den, 570
Gik den med S yd en og Skum , og brusede, just ved at tvinges.
Atter, men blodige, vende de hjem. D a Konningen sporgen
„H vor har 3 Bacchus?" bekjender Enhver, at de stued ei Bacchus.
„D enne vi fangede dog" saa lod deres Tale, „som fulgte
„BacchuS, og tog i hans Offringer D eel." Bagbunden de bringe 575
Derpaa en M an d , fom med Guden var fulgt fra Tyrrhenernes
Stamme.
Pentheus stuer paa ham med et Blik, som er reedsomt af Harme,
O g, da han tager sig Tid til at tugte den Fangne (stjsndt nodigt)
S ig er h an : „ D u , som er kaldt til at doe, for at varsle de Andre
„Ju st ved din D od, forteel mig dit N avn, samt dine Foraldres! 580
„ N a v n mig dit Hjem! hvi ivrer du dig, ved at dyrke den nye Gud?"
S e e ! da svarede Hiin uden F rygt: „ M it Navn er Acoetes;
„Lydien har jeg til Hjem, og min M er a f ringe Foraldre.
„Ikke jeg riede Jord, til at dyrkes a f kraftige Hxne,
.„Efter min Fader, ei uldede Faar, eller Drivter a f Hornqvag. 585

„H an var jo fattig, fom jeg. Med sit N a t og tillige med Krogen
„Narred han Fiskenes lystige Hob, eller meded dem til sig.
„Kunsten at fiske var hele hans S k a t; da han karte mig Kunsten,
„ S a g d e han: „ „Tag nu, min S o n I som arver og folger min

Syssel,
„ „Tag mod den Rigdom, jeg har; " " og levned i D sden mig
In tet, 5 9 0
„Ach! uden S o e n ; aleneste den kan jeg sige, jeg arved.
„For at jeg ei, til evindelig Tid, skulde hange ved Klippen,
„Snarligen lcerte jeg mig, med de styrende Hcender at boie
„Skibenes G ang. D en olcniske Geed, dens regnfulde Stjerner,
„ S a m t Ta^gSte jeg mccrkede mig, Negnstjerncn og Bjornen, 595
„Vindenes Hjem og den enkelte Havn, som var nyttig for Skibe.
„ S o m jeg nu seiled til D elos engang, til det duske Hcland
„Nccrmer jeg mig, og soger til Land, ved at roe imod hoire;
„Giver da hurtig et Spring, og staaer paa den fugtige Strandkant.
„Eftcrat Natten var ganske forbi, og Morgenen atter
600
„Nodmed, da reiste jeg mig, og befoel, at hente mig friff Vand,
„M edens tillige jeg viser den Vei, som forer til Bolgen.
„ S e lv , fra den overste Top af en H oi, jeg speidcr, hvad Luften
„M onne mig love; jeg kalder mit Folk og seiler med Snakken.
„ „S eer du, vi ere beredt' ?" " saa raaber den ene, Opheltes, 605
„ O g , som han bilder sig ind, har han fanget et Bytte paa Kysten,
„S aasom han flceber en Dreng over Stranden af pigelig Skjonhed.
„D osig af Viin eller S o v n han synes at vakle, for kraftlos
„ S e lv til at gaae. Jeg skuer hans B lik , hans Gang og hans
Adfccrd,
„M en jeg bemcrrker eid er noget Trcek, som paa Menneske tyder. 610
„Hvad jeg bemcerked, jeg sagde mit Folk: „ „Hvilken Guddom
har skjult sig
6

„ „Anden i Drengen, er morkt; men en Guddom er sikkert i Drengen.
„ „ H jelp os, ihvo du end eft! vore S yfler du gunstigen bistaae!
„ „ T ilg iv ogfaa mit F o lk !" "
„ „F or o s dine Bonner du spare!" "
„Naaber nu D ictys, en ypperlig Karl til at klattre med Raskhed 615
„O p i en Raae, og fire sig ned, ved et Toug, som han snapped.
„Libys er enig med ham, og den blonde MelLnthus, som vogter
„S tavn en og AlcimedSn, samt han, som med Stem m en gav Aaren
„R oe og den rigtige Tact, vore Karles Opmuntrer, EpSpeus.
„ S lig t den ovrige Svcerm. S a a daarer dem Lyst til at rane! 620
„ „ V e l! men at dette mit Skib ved det hellige Legeme krankes,
„ „ T a a ler jeg ikke"" jeg skreeg; „ „ h e r kommer det m ig til at
byde." "
„F lux nar Doren jeg stillede m ig. D en vildeste Soemand,
„Lycabas, sarer nu op, hvem Tuscerne dreve fra Hjemmet,
„ S o m i Landflygtigheds-Straf udsoncd et Mord, som han oved. 625
„M edens jeg stander imod, med sin kraftige N ave han siaaer mig
„Lige for Struben. P a a Hovedet ned var jeg styrtet i Soen,
„Dersom jeg ei, uden S am lin g og S a n d s, var holdt ved en Line.
„Uflingeskaren oplofter hans D aad. D a var det, atBacchus,
„(Bacchus det virkelig var) retligesom Naabet har fjernet 630
„H ele hans D o s , og Tanken paanye udi Hovedet vaagncr,
„ S ig e r : „ „ H v a d er det for Skrig? hvad gjor I ? o siger mig,
Soemand!
„ „ H v o r v ilZ fore mig hen? hvordan er jeg kommen til Eder?""
„S varer den Forstavnskarl: „ „R et intet du frygte; men navn mig
„ „Havnen du onsker dig til; da bringes du did efter Huske."" 635
„ „Vender da flux Eders Cours" " saa lyde hans Ord, „ „imod Naxos,
„ „ D e r er mit Fadrenehjem; og gjastligt finder Z Landet.""
„D ette forsikre Bedragerne flux ved Bolger og Guder;

„Og paa det malede Skib at heise mit Seil, de befocl mig.

„V en tilhsire man seer. D a jeg styrede hen imod hoire, 640
„„E i'a! hvadgjordu, forvirrede M and? er du galen, A coctcs?""
„M um le de Alle, „„tilvenstre dinC ours!"" Ncrsten Alle mig vise
„ D id med et Vink; deres Husker en D eel udi Hret mig hvidffer.
„ „ D a maa en Anden sig stille tilroers" " med Forundring jeg raaber,
„M edens jeg fjernede mig fra min D ont og fra D eel udi S vigen . 645
„D adlet jeg blev af Enhver; nu knurred den samtlige Skare.
„ S e e ! da bryder SEthalion ud: „ „M on du mener, vor Frelse
„ „ B y g g e s alene paa d ig ? " " Han iler til Roret, og styrer,
„Uden min Hjelp, til den modsatte Kant, og dreier fra N axos.
„Guden, med spottende S in d , rctligesom nyligt han mcerked 650
„A l deres S v ig , over Bolgerne seer fra den krummede Bagstavn,
„ S ig e r derefter med groedcnde Rost: „ „ D e t var jo ei Stranden,
„ „Socmcrnd! Z lovede nys; fligt Land har jeg aldrig forlangt mig.
„ „Hvad har jeg gjort, som fortjener en S tra f? kan det skaffe Jer SEre,
„„D ersom af Voxne bedrages en D ren g, og en Enkelt a f
M an ge?" " 655
„Groede jeg maatte forlocngst; over Tsarerne spotted de Vilde,
„O g de begive sig frem, med ilende Aarer, ad B olgen.
„N u ved ham selv (og en ncermere Gud kan du vanskelig finde)
„Svcerger jeg hoit, hvad jeg mcrlder dig nu, er saa visselig Sandhed,
„ S o m det er fjernet fra Rimelighed. Udi Bolgen blev Sncekken 660
„N aglet saa fast, som stod det endnu paa det sandede Skibsværft.
„Skjondt de forundres i H u , de bruge dog ivrigen Aaren;
„O gsaa man heiser et S c il, for at flye, paa den dobbelte Maade.
„Vedbend slynges om Aarerne rundt, som i krollede Bugter
„Kryber, og pynter tillige vort S e il med mcegtige Viinskud. 665
„ S e lv han bcerer en Krands af bcerrede Druer om Panden,
„O g i sin Hoire han svinger et S p y d , som er dcekket med Viinlov.
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„Luftige Billeder stuer man nu, som har lagt sig omkring ham,
„Brogede Pantheres radsomme Krop, samt Lover og Tigre.
„Fare nu Meendene op, tildeels i forvildede Tanker,
6/0
„D cels udi Frygt. Forsi M eden er seet med graalige Finner;
„Legemet bliver ham fladt, og Ryggen begynder at krummes.
,Bryder da Lxcabas ud: „ „ T il hvilket forunderligt Vcesen
Skaber du dig?" " D a han talede S lig t, udvidedcs Gabet,
^Ncrsen blev flad, og den hcerdede Hud trak Skjcel til Bedoekning. 675
„Libys, som stritter imod, og vil ftode med Aarerne fra sig,
Meerkcr, at Armen er kort, og betydelig mindsket i Lcengde,
„A t den uretteligt kaldes en Arm, men snarere Finner.
„ E n , som har travlt med at flynge sin Haand om den dreiede
Trosse,
„Eier ei tangere H aand; men, bugtet og stumpet af Legem, 680
„Tumler i Vandet han ud. Seglform et tillige blev Halen,
„Ligesom Spidserne krumme sig ind, naar M aanen er halvdeelt.
„Nundtom give de S p rin g, samt dryppe med rigeligt Vandstcenk;
„Hceve sig op over S o e ; men dukke sig atter i B olgen ,
„Legende muntert i Form af et Chor, medens kaade de vakte 685
„Kroppen, og sprude det Vand, som de fik, fra den aabnede Snude.
„N yligen var der en S n ees (sa a M ange der fore med Skibet)
„ N u var jeg ene tilrest. Jeg var rad, og mit Legeme studdred
„ S v a rlig t af Angst; bedovet jeg stod; da trosted mig Guden.
„ „ S ty r imod D ia " " han sagde, „ „kun trygt!" " Jeg ilede
didhcn, 690
„Tandte paa Altrene B lu s , og dyrkede Bacchus, som Guddom."
„O re jeg haver nu laant til din lange Fortalling, at Vreden
„Kunde med Tiden formilde sin Kraft" lod Penthei Gjcnsvar.
Griber, I S laver! ham nu i en H ast! udpiner hans Legem
^ P aa en forsmadclig V iis, og styrter ham saa udi D oden!" 695
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Hurtige« griber og speerrer man nu den Tyrrhener AcoeteS
I et paalideligt Taarn. D o g , medens de reedsomme Midler
L il en forsmædelig Dod beredes, samt Luer og Knive,
Neve sig Dorene op af sig selv; som Rygtet beretter,
Glede hans Lcenker af Armene ned, som lostes af In gen . 700
Fast staaer Echions S o n ; ei byder han mere de Andre;
N ei! nu iler han selv didhen, hvor, kaaret til FesteBaade ved S a n g og Bacchanternes Skrig gjenlydcr Citharon.
Net som den vrinsker, den modige Hest, naar i M alm et, som
stingrer.
Tegnet af Blceseren gives til S la g , og den samler sin Kamplyst; 705
Saaledes veekker det gjaldrende H yl og den dirrende LEther
Penthe'i Harme, der blusser paanye, da S toien han horer.
M idt paa det overste Fjeld, hvor en Skov stg strcekker om Kanten,
Laae der en udstrakt Mark, som ikke var dcekket af Trceer.
S o m han nu skuede der med ugudeligt H ie paa Festen,
710
Marker hans Moder ham forst. Opluet af vilden Begeistring,
Var hun den Forste, som krcenkede ham ved den slyngede Thyrsus,
Medens hun streeg:
„Kommer hid! Kommer hid, mine Sostcre tvende!
„ S e e I det Vildsviin, radsomt og stort, som driver ad Marken?
„ T y s! jeg maa saare det Vildsviin flux!"
D en rasende Skare 715
Farer nu ene mod ham. D e flokke stg sammen og knuge
Kongen, som baver, og mildner alt meer sine trodsige Udtryk,
Dadlende saare stg selv, samt yttrende nu, at han feiled.
„Hjelp mig, Autdnoe, hjclp! du est jo min Moder en Soster"
S aaret han streeg, „Lad dig rores i Hu ved Actaon, som dode!" 720
M en om Actaon hun intet forstaaer. Hun hugger hans hsire
Arm, da han bad; ved Zno's Hug den Venstre spoleres.
Arme nu haver han ei, som han kunde til Moderen strakte.
O g, da han viser den stumpede Krop, som er Lemmerne rovet

Sukker han: „M oder, o sec!" Ved at skue det, hyled Agave, 725
Kastede vildt ned sin H a ls, og beveegede Haaret i Vinden,
Snapped hans Hoved, og splittede det med de blodige Hcrnder,
Skrigende: „ S aad an en Daad har Seiren forskaffet os, Sostre!"

Lovet, bersrt a f den hostlige Kuld, naar det loseligt homger, I
Spredes saa hurtigen ei, ved en S torm , fra den overste Trcetop, 730
S o m , ved de Grusommes Haand, den Myrdedes splittede Lemmer.
Rsrte ved saadan en S tr a f, opsoge Lhebanernes Qvindcr
G uden, endskjondt han er ny, og dyrke hans Alter med Virak.
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S a n g .

M i n y as' D s ttre.

W in y a s ' Datter, Alcithoe, trocr, at den fremmede Guddom
Zkke bor dyrkes; ja neegter endog ubesindigt, at Bacchus
Avlet af Jupiter blev, og i fligt ugudeligt Idrcet
Tages af Sostrene D eel.
N u Prcesterne bod, paa hans Festdag,
Fruen i Huset at lcegge sin D ont, og, ligesom Lcernen,
5
Brystet at dcekke med Skind, fra Lokkerne tage sig Bindflet,
Hcenge paa Haaret en Krands, samt svinge den lovrige Thyrsus.
Ogsaa at Guden, om krcenket han blev, vilde hccvne sig voldsomt.
Havde tillige han spaaet.
Matroner og Piger ham lyde,
Gjcmmende Spindet, som ikke var endt, samt Vcevet og Kurven, 10
„B rom ius" kalde de ham, under Rogelsers D am p, og „Lyceus"
„Tvefodt" „avlet af Ild " „undfanget af dobbelte M odre".
Lcegge saa „N yseus" til, og „evindelig unge Thyoncus"
„Skaber af Druer" „ A l Lystigheds Vceld" tillige „Lenceus"
S a m t „E lelSus" „den natlige Gud" „ILcchus" og „E van" 15
Kort med de ovrige Navne, du har udi Grcekernes B yer,
Liberi i rigeligt Lal.
Uforgjccngclig varer din Ungdom;
Evig en Pngling du est; udi Himmelens S a le betragtes

—
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D u , som den yndige Gud, og, haver du Hornene aflagt,
Deili'g du est, som en M oe. D u beseirede Osten, saa vide
Indernes farvede Folk af den fjernede Ganges beskylles.
Pentheus fccldede du, og tillige den Kriger, Lycurgus,
Hvilke forncermcd, LErvcerdige! D ig ; i Tyrrheniens Bolger
Scenked du Andre.

20 ^

^

P aa Lossernes Spcend, med de dcilige Halse,
Hviler det pragtfulde A ag; dig folge Satyrer, Bacchanter, 25
S a m t den bedagede Viingudsmand, som de vaklende Lemmer
Skotter med S ta v , eller hccngcr sig lost paa et mageligt Wsel.
Hvor du begiver dig hen, man horer a f Pnglinger Tilraab,
Stem m er afO-vinder, og Hcendernes S la g paa de lydende Trommer,
Floiter med Huller, af Buxbomsror, samt kobberne Cymbler. 30
Ismenerinderne bad: „ D u necrme dig naadig og gunstig!"
Festende froe den befalede Fest. Kun M inyas' Dottre
Krecnke paa S lo ttet hans Fest; og, dyrkende P allas i Utid,
Syste de enten med Uld, eller drcie med Fingrene Tenen.
S e lv har de travlt med et Vcev, samt plage med S lid deres
Loerncr. 35

Sagde da Een, medens Traaden hun trak paa den glattende Finger;
„Andre nu tage sig Noe, og prise den digtede Guddom;
„Lader nu o s , som beskjeftiges her med en bedre Gudinde,
>
„Livne med Samqvemsord den gavnlige D on t, som vi ove.
!
„ V el! paa en vexlcnde V iis (hvad muligt forkorter os Tiden) 40
„Komme nu hver, da det sinker os ei, meden vakker Fortcrlling!"
Ssstrene billige S lig t, og man onsker, at h u n skal begynde.

M angen Fortcclling hun veed; dog vakler hun noget i Valget !
Mellem de M ange. Hun grunder i H u , om hun skulde fortalte >
Noget, DcrcSto! om D i g, hvem bakket paa Kroppen med Skjallag, 45
Syrerne mene, forandred sin Form, og i Bolgcrne lever.
Skulde hun heller maaskce om den vingede Datter berette,

Hende, der endte sit Liv, som en Fugl, paa den hvidlige Taarntind?
Eller hvorlunde ved Q-vad samt altfor virkende Urter
Pnglinger bleve til lydlose Fisk, ved den hexende N ats,
50
Til hun forvandledes selv? hvad heller om Trceet, som yngled
Hvidlige TEblcr, men, stankct med B lod, nu bare dem sorte?
S agnet er ikke dem Alle bckjendt; thi verlgcr hun dette;
Leempcligt spinder hun Lraaden af Uld, og begynder saalunde:

XXVI.

P y r a mu s og Thi sbe.

Overst i Pnglingers Hob stod Pyram us selv udi Pnde, 55
O g mellem samtlige Piger i Ost var Thisbe den Forste.
Necrvcd hinanden de ciede Hjem, hvor Sem tram is fordum
Sikred sin kneisende S ta d med en M u u r, som M r bygget af
Teglsteen.
At de var' Naboer, skaffede forst baade Kjendskab og Adgang,
Tiden gav Kjerlighed Kraft, og, dersom Foraldrene vilde,
60
Havde de sluttet en redelig Pagt. D og magtede disse
Ei at forhindre den Kjerlighedsild, som de narede Begge.
Vidner de valge sig ei; men tale med Tegn og ved Lilm'k,
O g, ved at skjules, opblusser end mecr den Lue, som bakkes.
Alt, udi tangere Tid der fandtes en R ift udi Nturen,
65
S o m , fra Begyndelsen af, var bygt mellem Husene falleds.
Saadan en Mangel bemarkedes ei udi Aarenes Rakke,
I har bemarket det, Elskende! forst (hvad marker ei Elskov?)
O g gjenncm denne fik Stemmerne Vei. Udi Sikkerhed plcied.
Uden den ringeste Stok, gjennem d en Smigrerier at vandre. 7 0
Hvergang Thisbe forinden nu stod, og Pyram us ude.
Sugende ret udi Lyst den viftende Aande fra Laben,
Sagde de ofte:
„ D u nidsyge V a g , som Elskende skiller!

„Bar det saa stort, om du skjenkede os, med vort Legemat modes,

„Eller dig aabned til K ys, dersom H i i n t dig tyktes for meget? 75
„ D o g vi crkjende med takfuldt S in d , at ene vi skylde
„ D i g , at den Elskedes Ord kunne bane sig V ei til vort Hre."
Dette (forgjceves!) de talede tidt fra de farlige Steder,
S agde saa henimod Natten Farvel, og trykkede Begge
Hver paa sin S id e sit K ys, som trangte dog ei til den Anden. 80
Morgenen siernede alt de natlige Stjerner fra Himlen,
O g over Grasset den luende S o l borttorrede Rimen:
M odtes da Begge paa vanlige S ted . Med sagtelig Mumlen
S a a re de klage sig nu, samt enes, at narre de Gamle,
Naar det om Natten var tyft, og liste sig uden for Huset; 85
S la p gjenncm Doren de forst, da vilde de Byen forlade.
D og, for at ikke forvildes de stal, ved at flakke paa Marken,
Ville de modes ved NinuS' Grav, og skjules ved Troeet.
(Lige ved Graven et Morbcertrcee, med den hvideste Lrafrugt,
S to d i en kostelig Vcrxt, med den kjoligste Kilde ved Siden). SO
Tanken behager dem strax. D en langsomt vandrende Solgud
Dukker i B olgen; men atter af S o e gaaer Nattens Gudinde.
Hcengselen dreier man tyst; i Morket den listige Thisbe
S n iger sig hccl ubcmoerket afstcd, og kommer til Graven,
(Hovedet skjult i et S lo r ) hvor hun standser ved Trccet, som aftalt. 95
Kjerlighed gav hende M od.
D a ncermer sig brat en Lovinde,
Vaad om det skummende Gab af de blodige Q-vier, den myrded,
For, som den onsked, at stille sin Torst ved den nocrmeste Kilde.
Thisbe den oinede alt, ved Skinnet a f M aanen, i Frastand,
O g, med et eengsteligt Lob, hun sogte sit Skjul i en Bjergkloft; 100
M en, under Lobet, hun tabte sit S lo r , som glecd over Skuldrcn.
A lt har den rigeligt stillet sin Torst, den vilde Lovinde,
O g den vil atter til Skovene gaae, da den finder det lette
S lo r uden Pigen, og splitter det ad med den blodige Kj«vc.

Pyramus gik noget senere bort. D a i Sandet han skuer 105
Tydeligt S p or af det rcedsomme D yr, han blegner i Aasyn.
Men da nu ogsaa han seer hendes S lo r , som er farvet af Blodstank,
Sorgfuld han sukker:
„D en e n k e lte N at to Elssende myrder,
„Skjondt til et lcengere Liv Elskerinden var sikkerlig veerdig.
„D en , som er skyldig, er jeg . D et er m ig , som har myrdet D ig ,
Arme! 110
„Jeg, som befoel D ig, at komme ved N at til saa rcedsomme Stceder,
„Uden at vcere den Forste, som kom. O ! splitter mit Legem!
„River med ynkeligt Bid (jeg har jo fortjent det) mit Hjerte,
„H vor Z endogsaa har valgt Eders Hjem under Klippen, 3 Lover!
„ D o g kun den Feige kan o n sk e sin D o d !"
Nu tager han Thisbe's 115
S lo r , og begiver sig hen til Trcrct, de valgte til M ode.
Trykkende Taarer og trykkende Kys paa S loret, han kjcndte,
S a g d e han: „O gsaa fra m ig du tage den onssede Bloddrik!"
O g i sit Legem han stak (hvad han bar ved sin S id e) sit Slagsvcerd,
S o m , uden Toven, han drager igjen af den sydende Vunde. 120
Udstrakt laae han paa 3ord, og en Blodstrom fuser i Veirct.
Saaledes ofte (naar B lyet fik Meen) sig aabner en Rende,
O g, gjcnnem Hullet, med sprudlende Lyd, kan der kastes en Straale
Ud i det Fjerne, som heroer sig hoit med sin Kraft udi Luften.
Frugten paa Trceet forandres sig nu ved de sproitede Blodstcenk 125
Ganske til S o r t; da ogsaa dets Nod blev verbet af Blodet,
Farvede det, med det dunkleste Nodt, sine hcengende Morbcer.
Thisbe har ikke forvundet sin Skreek, men nodig hun skuffer
Vennen, og iler afsted; med Blik og med Hjerte hun leder.
Ach! hvor hun gleeder sig a lt, ved at merlde ham Faren, hun
undslap! 130
D og, da hun Stedet og Lreret beseer, som er ganske forandret,
Neesten (forvildet ved Frugternes Lod) hun troer, at hun fester.

Medens hun vakler, hun oiner et Lug, som i Trykninger sprcellcr
Hen ad den blodige Jord. Forfcerdet hun staaer; liig et Buxbom,
Kinderne blegne; hun foler et G y s, ret ligesom Bolgen, 135
S o m , naar den bliver bcrorl af en Skuddring i Luften, sig kroller.
D a hun nu standser en S tu n d , samt kjendcr sin myrdede Elsker,
S la a er hun med lydeligt S la g sine Arme, som intet forskyld«,
River tillige sit H aar, og, medens hun favner den Elskte,
Vecded hun S aaret med Graad, og drypped i Blodet sin Taare, 140
Medens tillige hun trykkede K ys paa den iisnede Lcebe.
„ P y ra m u s!" raabte hun n u , „hvilken Skjebne har rammet
dig, Elskte?
„P yram u s! svar, du elskede Ven! det er ThiSbe som kalder,
„H un, som er D in ! loft Hinene o p ; de ligge saa dodc."
Pyram us heevcd sit Blik, som tyngedes alt udi Dodsovn, 145
Horende Thisbe's N avn ; da del saae hende, luktes det atter.
D og da hun kjendte sit S lo r , og mcerked, at Svcerdct var draget
Ud af dets Skede, hun sukked: „ D in Haand og ulykkelig Elskos
„Styrtede D ig . D og ene til d e t har jeg M od i mit Hjerte.
„Kjcrlighed foler jeg selv, som vil give mig Kraft i min Dodsstund. 150
„ D ig udi Dodcn gcleide jeg vil; jeg Arme, som bragte
„ D ig udi Graven, vil folge dig did; og skiller alene
„D oven os ad, skal Doden dog ei kunne skille dig fra mig.
„Arme Foreeldre, som avlede ham, som avlede Thisbe!
„Eet vil jeg bede 3er om, og d et udi Navn af os Begge, 155
„A t, da vi knyttedes fast ved urokkelig Elskov og Dodcn,
„ Z ville unde os nu, udi Graven at hvile tilsammen.
„Trere! som deckker med Grenene n u den enkelte Stakkels
„Myrdede Liig, men hvcelver sig snart over Liget af Tvende,
„Gjcm dog et Tegn paa vor D od, og behold dine Frugter be
standig 160
„ S o rte, som Billed paa S o rg , til Erindring om Begge, som dode!"

Dette hun tåled, og satte hanS Svcerd under Brystet tilrette,
(End var det lunkent af Pnglingens B lod) og hun kasted sig i det.
Guderne selv blcve rort', og Foroeldrcne, ved hendes Husker.
Frugten paa Trceet bestandig er sort, saasnart den er modnet, 165
O g, hvad der ikke var breendt, blev lagt i Forening i Urnen.

XXVII.

V e n u s i Fcel-en.

Denne har endt, og man standser kun lidt; da begynder en Anden,
Leuconov, paa en N y, medens Sostrene sidde saa tause.
„Solguden selv, som mildner os Alt ved sin himmelske Flamme,
Grebes af Kjerlighedsild; hans Begivenhed vil jeg fortcelle. 170
Han var den Forste, der saae (som man sagde) Cytheres og MartiS
Listige Kjerlighedspagt; hiin Gud er den forste, som seer Alt.
Arrig han melder den krcenkede M and, hiin TEtling af Zuno,
Baade den krcenkede Pagt, samt viser ham Stedet, det skeete.
Sandsen forgik ham paastand; det Vcerk, som hans kunstfulde
Hcender 175
Hamrede, faldt.
H an bctcenkcr sig ei, og paastedct han siler
Lcenker af fineste Erts, samt Strikker og Snorer, som kunde
Neppe med Hinene sees; saa fiint, at de tyndeste Traade
Tabte mod dem, ja en Edderkops S p in d , naar den glider fra Bjelken.
At i et Nu de klamre sig fast, ved den mindste Beroring, 180
Passer han noie, og stiller dem selv om sit Lcie tilrette.
S o m de nu Begge begive sig did, hans Viv og Galanen,
Begge, ved Kunstnerens Fif, og de liftigen hamrede Lcenker,
Grebes med eet, og hcenge nu fast udi Kjcrlighedsmodet.
Lemneren aabner ihast sin D or, som er dannet af Filsbeen; 185
Bod saa de Himmelske ind.
D e r laae de nu haaned' og bundne.

Skjondt der var mangen en Gud blandt hine, som smiled, der onsked
Ogsaa at siedes i lignende H aan. D e Himmelske smaaloe;
O g i en temmelig Tid man snakked derom udi Himlen.
X X V III.

Leucothea.

Cypris ei glemte den sladrende G u d , men loved ham Ejcngjeld. 18g
Hende, som elsked i S m u g , han havde fornecrmet, og derfor
Straffer hun ham med en lignende List. HypSrions M ling
S iig , hvad gavner din Skjonhed og Form, dine straalcnde Hine?
D u , som fortårer vor Jord overalt med den Lue, D u eier,
Flammer af ukjcndt I ld ; og d u , som bor stue paa Alting, 1SS
B lo t LeucothSa kan see, og Blikket, du Verden er skyldig,
Haster du kun paa den enkelte M oe.
S n a rt staaer du for tidligt
O p i den ostlige Skye, snart gaaer du for sildigt i Bolgen,
O g, for at skue din M oe, du forlanger selv Vinterens Dage.
Stundom bliver du mork; den M angel, som er i dit Indre, 208
Viser sig selv i dit B lik; ved dit M ulm , du Mennesket angsten
Ei er det M aancn, som trader dig nar, og staaer dig i Lyset,
Naar du er bleg; det er Kjerlighed kun, som bevirker din Farve.
Hende du ene har kjer; du glemmer ClymSne samt Nhodos,
Persa cndogsaa, den dciligc V iv, som er Moder til Circe, 205
Clytie selv, den vragede M oe, som bcilcde til dig,
Ach! men du plagedcs selv af et S a a r i dit Hjerte paa den Tid.
D og LcucothSa var nok, til at bringe dig dem i Forglemsel,
Hvilken Eur^nome, Perle saa van mellem Pigerne, fodte
Hist i det virakduftcnde Ost. D a nu Datteren voxcd,
210
Over sin Moder i Ynde hun steeg, liig hiin over Alle.
Orchamus, D rot udi Persiens Land, var den Yndiges Fader,
S e lv , udi Tallet, den syvende D rot fra Stifteren B elu s.

Under den vestlige Sky gaae Solgudens Heste paa Engen,
Hvor de, e! Erces, men Ambrosia faae; samt Lemmerne hvile, 215
Matted' af Slidet om D ag, og styrke sig atter til nyt Slceb.
Medens nu Gangerne pille sig der af det hellige Foder,
Lister sig Guden (da Natten har Vagt) i den Elskedes Kammer,
S e lv formummende sig i Eur^nome, Moderens, Skabning.
D e r mellem Teernerne, tolv udi Tal, Leucothsa han finder, 220
Hvor fra den dreicde Teen hun treekkcr sin Traad ved en Lampe.
Kyssende omt, paa moderlig V iis, den elskede Datter,
Siger han: „P iger! nu kan I gaae bort; vi har noget at tale.
„Hindrer os er i et hemmeligt Ord mellem Moder og D atter!"
Pigerne kode. D a Vidnerne gik, og i S a len er stille,
225
S iger han: „ J e g e r den Gud, efter hvilken man Aaret beregner.
„A lt jeg stuer; alene ved m ig seer Mennesket Alting.
„Skabningens Hie jeg er. D u kan troe, jeg kan lide D ig ." Angstfuld
Taber hun Haspen og Teen, der glider fra Haanden, som synker.
S e lv i Forvirringen er hun saa smuk. Uden lccngere Toven 2 3 0
Tager han atter sin vanlige Form og den funklende Skjonhed.
Ved det uventede S y n blev Pigen uneegtelig bange,
S y n tes dog godt om den yndige Gud, og beklaged sig ikke.
Clytie (mindskende ei den Hmhed, hun neered for S olen )
Border misundelig stemt; opegget til Harm mod den Elstte, 235
Meelder hun, hvad der er stcet, ja bringer til Faderens Hren
A lt, hvad man stadrer.
Uteemmet og vild (stjondt ydmygt hun beder,
Stroekker tillige bekymret sin Haand mod S o len og siger:
„N odig jeg vilde — h a n tvang mig dertil") nedgraver den Haarde
Datteren dybt udi M uld, som deekkes med Bunker afSandgruus. 240
D isse dog splitter Hypscion's S o n ved sin flammende Straale,
Skaffer tillige dig Plads til at lofte dit jordede Aasyn.

Nymphe! dog ikke han ekede Kraft til at lofte dit Hoved;
Knuuft af den vecgtige Jord , du laa som et Lug, uden Livsgeist.
Heller ei Guden har seet, som styrer de vingede Heste,
245
Noget saa ynkeligt S y n , siden Phaekhon sank udi Luer.
Ogsaa han provcr, om ikke han kan, ved den varmende Solild,
Kalde tilbage den levende Ild i de stivnede Lemmer.
M en, da nu Skjebnen tillader ham ei saa voveligt Stykke,
Stcenker han S ted et, hvor Liget blev lagt, med den duftende
Ncctar, 250
Klager, og siger r „selv efter din D od skal du stige mod Himlen."
Pludseligt loscr stg Legemet op ved den himmelske Nectars
Qvergende Stecnk; den liflige D uft gjennem Jorden sig trcrngte.
Viraksbusken nu lidt efter lidt udi Jorden sig heested
Fast med sin R od ; gjennem Graven den brod, og viste sin Krone. 255

XXIX.

Clytie.

Kjerlighed kunde maaskee undskylde hos Clytie Smerten,
Sm erten igjcn, at hun fladrede n y s; men Daglyscts Fader
Kommer ei mccr hende nar; hans Omhed for hende har tabt sig.
S e e ! da toeres hun hen, (hun stccdtes jo dybt udi Elskov)
Iler fra Nymphernes Chor, og sidder om Ncctter og Dage, 260
Haarct »pyntet og bart, paa den blottede Jord, uden Naring.
S a a gik niende D a g . Ei S p ise hun nod eller Drikke,
O g det var ene ved Taarcr og D u g, hun stilled sin Hunger. ,
Aldrig fra Jorden hun reiste sig op; paa den vandrende Guddoms
Aasyn stirrede hun, og dreicd sit Blik efter hans Blik.
265
Kroppen, man siger, sig heested i Jord; den guli'ae Bleghcd
Giver en blodlos Urt en betydelig Deel af sin Farve.
D o g for en Deel er den rod, og en Blom st, som Violerne ligner,
Deekker selv Ansigtet til. Skjondt fast udi Jorden, hun dreier
D o g efter S o len sig om, og beholder forvandlet sin Elskov. 270

Endt var det scelsomme S a g n , som fcrngflede Pigernes Hren,
Ncegtet af Nogle, som Tant; dog mener en D eel, at en Guddom,
Naar han er cegte, kan A lt; men at Bacchus er ei af de LEgte.
Efterat Softrcne taug, da bliver Alrttho« ombedt.
Medens hun lober med Spolerne hen gjennem Vcevet, hun ud
spandt, 275
Sagde hun; „Ikke fortcelle jeg vil om iberiske Hyrdens,
„D aphnis', rcedsomme Lod, hvem Nymphen, der ahned ham utro,
„Trylled paastand til en S teen ; saa smerteligt lider en Elsker!
„O gsaa om Scython beretter jeg ei, som, ved selsomt Naturfpil,
„Viste sig snart som en M and, og, vexlende, atter som Qvinde. 2 8 0
„Cclmus! ei heller om dig, som var tro imod Zeus i hans Barndom,
„Skjondt du blev siden til S ta a l. Om Cureter, som fodtcs afNegnskyl,
„Eller om Parret, som blev til en Blomst, om Crocus og S m ila r,
„Taler jeg ei; ved et S a g n , som er sodt, vil jeg stengsle Fert H re."
XXX.

S a l m a c i s.

Grunden til SLlm acis' hcrslige N ye, hvorfore dens Bolger 285
Slappe den mandige Kraft, samt blodne de Badendes Lemmer,
Hore I ! Grunden er v is; at Kilden bevirker det, vced I .
D ybt udi Grotten paa Id a 's Bjerg opdroge Najader
Fordum et B arn, Mercurius fik ved den himmelske CypriSSaaledcs dannet og skabt, at begge Forccldrenes Billed : 290
Grant i den Lille man saae, som erlangede N avn af dem Begge.
S o m han nu fyldte det femtende Aar, han iled, som Pngling
B ort fra sit Hjemlandsfjeld. S i t fostrende Fda forlod han;
Vanked omkring udi fremmede S tro g , og med Glcede han sogte
Floder, som aldrig han saae; thi Lysten formindsked ham M oien. 2 9 5
Baade til Lyciens Folk, og til Carien, Lyrernes Ncerland,
/

Drager han hen. Her seer han et Vocld, som er lige til Bunden
Klart, som et lysende S p e il. D e r voxer eiN or, som i Sumpcr,
Heller ei S iv med den eggcde Kant, eller staldede Sumpstraa.
Vandet var straalende reent. P aa de yderste Kanter af S oen 300
Strikke sig Gronsvoerstorv, som bedoekkeS med gronnende Urter.
Her har en Nymphe sit Hjem. D og syster hun aldrig med Jagten,
Provcr ei D yst udi Lob; forsoger ei B uen at spernde:
Mellem Najadernes Hob h u n ene D iana var fremmed.
Ofte har Sostrene sagt (saa mcclder et Rygte) til hende: 305
„S L lm acis l tag dog en P iil, eller ogsaa det brogede Kogger,
„ O g , med den heerdende Jagt, dine rolige D age du vexle!"
Ikke dog Pilen hun tog, ei heller det brogede Kogger,
Vexled ei heller med heerdende J a g t sine rolige D age.
S n a r t i den S o e , hvor hun boer, sine yndige Lemmer hun
bader; 310
Pynter tillige sit bolgende Haar med en Kam fra Cytorus,
M ens udi Bolgernes S p e il, hvad der klceder, hun spcidcnde stuer.
S n a r t i en D ragt, gjennem hvilken man seer hendes deilige Lemmer,
M ageligt lcegger hun sig udi Groes og i Urter saa blode.
Blomster hun plukkede tidt. Dem plukked hun just, da det hecndtcs,315
At hun fik Drengen at sec, som hun onffcd at faac, da hun saae ham.
Neerme sig, vilde hun nok; dog ikke hun nccrmcd sig til ham,
Forend hun noie fik ordnet sin D ragt, fik sat sig ilave,
Ordnet hver Ansigtsfold, at billigt hun tykkedes deilig.
Lode da nu hendes O rd : „ O D u, som er vecrdig at ansees 320
„Lug med en Gud — celler est du en Gud? du er sikkert Cupido.
„Er du en Dodelig fodt, da signer jeg dine Foroeldre,
„Held ledsage din Broder — isser den solge din Sostcr,
„Dersom du eier en S lig , og Ammen, der stjcrnkcd dig Neering.
„M ellem de Andre vclsigner jeg meest, ja fremfor dem Alle, 325
„Dersom du eier en Brud, eller veerdiger Nogen dit Sam liv.

„Haver du muligcn en, da bcsoge du mig udi Eenrum;
„Eler du In gen , da vcelge du m ig ; lad os enes i Elskov!"
Dette hun malcd, og taug. D a rodmede Drengen, der ikke
Vidste, hvad Kjcrlighed var; dog selve hans Blussen ham kladte. 330
Saalcdes hcenger den rodmende Frugt paa det solbare Frugttrae;
Saaledes Filsbeen, ftankct med N odt; sa a blusser den hvide
Luna, saa ofte man slaaer (men forgjceves) de rastende Cymbler.
B lo t om et sosterligt Kys uophorligen tigger ham Nymphen,
Prover endogsaa at kaste sin Arm om den snechvide Nakke. 335
„Ender du?" siger han, „eller jeg gaaer, for at flippe for S aad an t."
S slm acis, skrammet af S lig t, udbryder: „Zeg viger dig Pladsen,
„Fremmede V en !" Hun dreier sin Vei, og det lader, som gik hun.
Stedse dog seer hun sig om, og, skjult mellem Trccer og Buske,
Laae hun forborgen og sjunken paa Kneee. M en h a n , som en
Pngling, 340
D a han formeente sig her, paa den eensomme Eng, uden Vidner,
Slentrede mageligt om, og tilsidst i de rullende Bolgcr
Dyppede Fodderne ned, forst Taaen, saa Ankelen siden.
Endelig, rort af det yndige Vand, og dets listige Kjoling,
Hele den smagfulde D ragt fra det yndige Legem han trakter. 345
Sandser nu S slm a cis nasten ei meer; ved den blottede Skjonhed
Flammer hun op udi Lyst, og i Blikket sig viser en Lue,
Ligesom ofte den lysende S o l, med sin flammende Skive,
Kaster tilbage sit Lys i et S p e il, som man stilled imod den.
Knap kan hun tvinge sig selv; med M oie hun tammer sin G lade; 350
Favne ham, er hendes Lyst; det er neppe hun styrer sit Opror.
Pnglingen gnidcr sin Krop med de hulede Hander, og springer
Nask udi S o en . D a Vandet er klart, kan man tydelig skue
Armenes vexkende Tag, retligesom under et G laslaag
Enten en Lilie staaer, eller ogfaa Figurer a f Filsbeen.

„ N u er han mm! haner n u i min M agt!" udraaber Najaden;
Kaster Gevandtet ihast, og styrter sig midt udi B o lg e n ;
Holder den Strittende fast og snapper sig Kys under Modstand.
S e lv med sin Haand, skjondt han kjoemper imod, hun trykker hans
Hjerte;
Kort paa en vexlende V iis hun knuger sig op imod Drengen. 360
Kjekt han strider imod, og vil gjerne forsoge paa Undflugt.
D og, som en S la n g e hun holder ham fast, hvem Fuglenes Konge
Snapped iveiret, og greeb. Hun slynger sig, medens den hcenger,
Over dens Hoved og B een; om Vingerne knytter den Halen.
Eller som Vedbend slynger sig ccngt om den meegtige Trccbul, 365
Liig en P olyp udi Bolgernes Skjod, naar den fanger en Fjende,
Hvilken den knytter med Fodderne fast fra de samtlige Sider.
Pnglingen holder sig kjek; hvad Nymphen sig onsker, han afslaacr.
Denne ham knuger, som for, og, medens hun hcrnger sig ved ham,
S ig er hun: „Grusomme V en ! om endogsaa du ftctter dig mod mig, 3/0
„Ikke du slipper mig dog. I Guder! befaler, at aldrig
„Pnglingen stilles fra mig, eller jeg fra den elskede Pngling!"
Guderne hore med Gunst hendes B o n . Deres Legem forbindes,
O g, omendstjondt de er' to, e e t Ansigt erholde de Begge.
S aalcd es ofte man seer to Grene, hvor Barken er noie
375
Knyttet, at voxe til eet, og forencd' at skyde sig udad.
Just, da i inderligt Favn deres Legemer vare forbundne,
Vorde de To, men alligevel een; en Figur, som er ikke
Pngling, men heller ci M oe; de er'B egge, skjondt intet af Begge.
Pnglingen mcerkede nu, at B olgen, i hvilken han nedglccd, 380
Gav ham en Halvmandsform, og at Lemmerne blodned i Bolgen.
M edens han haver sin Haand, da lyder med qvindcligt M ale
Hermaphroditus' O rd : „Forunder, o Fader og Moder!
„ M ig , Eders Pode, som opkaldt blev efter Begge, mit Hnste!
„Aldrig en Pngling, som bader sig her, mine Bolger forlade, 385
„Uden i Halvmandsform! lad hans Krop ved Bcrorclscn blodncs!"

Norte Foraldrene blev'; hvad han bad, hun S o n udi Tveform,
Hurtigcn sseer; en hemmelig Kraft udi Kilden sig trcengte.

XXXI. M i n y a d e r n e s F o r v a n d l i n g .
Alt er Fortoellingen endt, og M inyas' D sttre, som forhen,
S y fle med Spind, foragte hans Fest, og haane hans Guddom. 390
Cymbler, som ikke man seer, med en dumpt gjenlydende Tone,
Trange nu pludselig frem, samt Piber og boiede Krumhorn,
Derhos Bjelder af Erts. Alt dufter af Virak og S afran .
Vavet begynder at gronncs med eet (det er nastcn utroligt),
Toiet, som stod udi V av, bedakkes med Blade, som Vedbend. 395
Noget til Viinstok blev; hvad der nyligen spandtes som Traade,
Border til Viinlovsffud; af Rendingen blive der B lade;
Purpuret kaster en lysende Glands paa de farvede Druer.
Dagen var nasten aldeles forbi. Forhaanden var Tiden,
Hvilken man ikke med Grund kan Lys eller Morke benavne, 400
Saasom det tvivlsomme M ulm staaer lige ved Grandsen af Lyset.
Bygningen ryster med eet; det synes, som luende Fakler
Flam m e; thi rodmende B lu s overalt i Gemakkerne ffinne.
Medens Phantomer af radsomme D yr gjcnnem Salen e tude.
Softrcne krobe forlangft udi Skjul i den dampende B ygning, 405
Gribende Flugten for Luer og B lu s . til forffjcllige Sider.
S o m de nu soge sig Skjul, bliver Legemet stumpet; en Hinde
Breder sig ud, og Vingen saa fiin over Armene haftes.
Maaden, paa hvilken de mistede nu deres forrige Skabning,
Kunde man ei, da det skumrede, see. Ei letted dem V inger; 410
Ene ved Hinder de havede sig, hvor Lys faldt igjcnnem.
Tale forsoge de paa; men Stemmen (er Kroppen end lille)
Lyder dog mindre; med sagtcligt Pib deres Klager de yttre.
Huse de valgc, ei Skove, til Hjem; kun i Natten de flyve.
Fjendske mod L ys; deres Navne de faae af den sildige Aften. 415

XXXII. At ham as og I n o.
Bacchus crkjendes som mccrkclig Gud i det samtlige Theben.
Sccrligt hans Tante fortccller en Deel om den fremmede Guddom!
Vccldige Kraft; og In o er den af de talrige Softre,
Hvilken ei kjendte til S o r g , uden den, som hun leed over Hine.
H u n , som var Athamas' V iv , var stolt a f stn Mand og sin
Afkom, 420
O gsaa lidt kry af den fostrede Gud, faldt Iu n o i Hie.
Ikke hun taalede S lig t, men streeg:
„N aar en S o n af en Skjoge
„ D y b t i Moeoniens S o e kan seenke forvandlede Somcend,
„Vcrkke hos Moderen Lyst, at strenge den S o n , som hun fedte,
„Derkke de tre minyadiffe B orn med serlsomme Vinger,
425
„Mcegter da Zuno kun eet, uden Heevn at begreede stn Kummer?
„ S k a l jeg da noies med S lig t? har jeg Krerfter alene til Saadant?
„V eien han viser mig selv (endog af en Fjende kan lerrcs):
„ S e lv har han viist udi Penthe'i D rab, ja meer end tilfulde,
„H vad der kan gjsres, naar Sindet er vildt. Thi cggcr jeg Ino, 430
„A t hun kan doe udi V ildstabs-N uus, som de ovrige Frcendcr."
Nedad gaaer der en Vci, omdccmret a f drerbende Taxus,
Lige til Dodningers H jem , gjennem Egne, hvor Alting er stille.
Taagede Dunster opstige fra S ty x . Afsteledcs Aandcr,
Vcesner, som fik udi Gravene Hjem, gaae i Dodcn ad den Vci. 435
A lt udi Egnen er dodt; kun Bleghed og Kulde beboe den.
Aanderne komme; men vide dog ei, hvor Veien til Hadis
Storstad gaaer; hvor Borgen er bygt til den rerdsomme Pluto.
Tusinde Porte man seer. Overalt er der aabnct en Tilgang;
B yen er rummelig stor. S o m Floder fra samtlige Lande 440
S tyrte mod Havet, saa Gcistcrne hid. Der bliver ei knebent,
S e lv naar der vrimler af Folk; man marker ei Hob eller Trangscl:
Blodlose svcevc de om, uden Bcen, uden Legem, som Aandcr.
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Nogle paa Torvene gaae, udi Fyrstens Gemakker de Andre;
KorO hvad de farded i Fortiden med, udi saadanne Sysler 445
e Fcerdes de nu; dog ogsaa med S tr a f ere M ange belagte.
I le fra Himmelens B org, for at drage til saadanne S tad er,
^ Vardiged (Harme formaaer dog endeel!) Saturnia Iu n o .
S o m hun nu traadte derind, og Tarstelen under Gudinden
Knagede hoit, stak Cerberus frem sine Hoveder trende,
450
O g med dem alle han gjorde hoit. Hun vinker de trende
Sostre, som Natten har fodt, en haard og uboielig Gudeet.
'

'
"
'
'

D isse nu sadde ved Fangsternes D or, som lukkes med S ta a lla a s,
Kcemmende just deres Haar, der bestaaer af bolgende S lan ger;
O g, da de kjendte Saturnia selv i det natlige Morke,
455
Reiste Gudinderne sig. „ D e Fordomtcs" er Boligen kaldet.
Tityus hakkedes der udi Kjodet, og derkked tillige
N i Morgen Land med sin Krop. D u magter ei, Bolgen at lange,
Tantalus arme! ja Frugterne gaae, som hange foroven!
Sisyphus henter sin Steen, eller knuger den op, men forgjaves. 460
Ixion dreies omkring, og altid han stygter og folger.
Saasom imod deres S la g t de vovcd at ponse paa Snigm ord,
Hente Beliderne Vand, som bestandige« lober tilspilde.

Ret med et opbragt Blik Saturnia stuer paa Nakken,
Fremfor dem Alle paa Ixion vred. D a faldt hendes Blikke 465
' Hen over Sisyphus just. „H vi lider vel" sagde hun, „denne,
^ „Fremfor sin Broder, evindelig S tra f, medens Alhamas kroer sig
„ S to lt paa sin Borg, fordi han er riig, og tilligemed Konen
„Trodser min M agt?"
Nu melder hun Grund til sit Had og sit Komme,
S a m t, hvad hun onstcr; og Onsket er d et, at Cadmus' Hofborg 470
S ty r te s, og Athamas selv, ved Sostrcne, ledes til Udaad.
^ Lofter, Befaling og bedende Ord hun benytter, og lokker
^ D isse Gudinder tilsidst.

D a Iu n o har sagt, hvad hun onsker,
Nystcr Tistphone flux sine graae og forvirrede Lokker,
O g, da hun kaster fra Hinene bort de hangende Slanger, 475
S iger hun: „Ikke bchover du her noget synderligt Omsvob,
„Troe, det er ffeet, hvad du bodst; fra vort rcedsomme Nige begiv Dig!
„ Z il fra vort D yb til en blidere Luft i din himmelske B olig!"
Glad drog Juno afsted, og I r is , Datter af Thaumas,
Stcrnkede hende med rensende D u g , da hun Himlen betraadte. 480
Flux
Dyppet
Svobcr
Derpaa
Ncrdscl,

Tistphone tog, den vilde Gudinde, sin Fakkel,
i B lo d ; i Kaaben saa rod af de dryppende Blodstcenk,
hun sig, og den bugtende S n o g er det Beltc, hun bruger.
hun iler assted« Med den Vandrende folger Bekymring,
tilligemed Skrerk, med Treekning i M iner, og Vanvid. 485

S o m hun paa Terrskclen stod, da bervede SEoli M lin g s
S a l e ; da blegnede selv de hoie Portaler af Valdbirk.
H elios vendte sig bort.
Forfcerdet blev I n o ved Varslet;
Athamas ogsaa blev angst, og de vilde just ile fra Slottet;
Vilden Erinnys forhindrer dem dog, og i Doren sig stiller. 490
Strcckkcnde Armene ud, som bugtende S lan ger bcdcckkc,
Lrystcr hun Haarct. D a pccb der en Lyd fra de rystede Agter;
Nogle paa Skuldrene laae; en Deel over Tindingen ruller
Ned med en hviskende Lyd, spye ZEdder, og spille med Tungen.
Net fra de midterste Haar hun snapper a f Hglcrne Tvende, 495
Ereeb dem, og slyngede dem med en gruelig Haand imod Hine.
B ugte sig disse nu frem trint In o 's og Athamas' Hjerte,
B lase dem over med giftige Pust. D og Kroppen ei saarcs;
N ei, det er Sjelcne kun, som fole de rerdsommc Giftbid.
Ogsaa en sieldcn og flydende G ift a f Furien bringes:
500
Skummet af Cvrbcri M und; Echldnas rerdfomme Giftrodd,
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Afsinds vildsomme Tant/ BcdovelscnS Glemsel af Alting/
Rasen, Forbrydelse, Graad, og en gruelig Lyst til at myrde;
Alting mcenget i eet. Med B lod, som var nyligen udost,
Kogte hun Alt i en Kjedel af Erts med gronlige Bynker. 505
Medens forvirred' de staae, hun hexer sin Furie-Giftsaft
In d udi Begge, oprorende vildt deres Hjerter fra Grunden.
Slynger saa Fakkelen rundt, som bestandig er dreiet i Hvirvel,
S a a at en udbredt Kreds, som det synes, sig danner af Luer.
Alt, hvad hun bodcs, er seirende gjort. Til den mcegtige D itis 510
Luftige Rige hun gaaer, og losncr de bcltcnde Slanger.
Raser nu LEoli S o n , og midt udi Borgen han raabcr:
„ H o lla , I Svende! her har vi en Skov! lad os spcende vort
Iagtgarn.
„ N y s en Lsvinde jeg saae; to Unger tillige den fulgte."
Galen han farer nu efter sin V iv, som h u n var et Udyr, 515
Snapper fra Moderens Barm den smilende, liden Learchus
(Ach! som mod Faderen strakte sin Arm!) omhvirvler ham tregang
Rundt udi Luften, og splitter, som vild, de barnlige Lemmer
Mod en uboielig Steen.
D a eggedes In o , som Moder.
Enten nu Smerten var Skyld, eller ogsaa den stcrnkede Giftsaft, 520
Tuder hun vildt, udspreder sit Haar, og tumlcs i Vanvid.
Bcerenbe dig paa sin blottede Arm, Mclicertcs, du Lille,
Raaber hun: „Bacchus, o h il!" D a Bacchus hun ncrvner, maa Iuno
S m ile, og siger: „ N u fanger du Lon fra den Gud, som du fostrcd."
Ud over Bolgcrne luder et Fjeld, som hules forneden,
525
Hvilket bedcekker mod Regn de Bolger, som ligge derunder.
Toppen foroven er spids, og strcekkcr sin Tind imod S o e n .
In o begiver sig did (i sit Vanvid finder hun Krcestcr)
O g, uden Angst eller Gru, hun kastede ned udi Havet
S ig og den B yrde, hun bar. Hvidt skummed den sqvulpende
B olge. 530

V enus, der rortes ved M lin g en s Nod, som piintcs uskyldig,
Beder sin Onkel med smigrende O rd: „ D u , Hersker paa Havet,
„ S o m , ester Himmelens D rot, staaer hoiest i Vackde, Neptunut!
„H vad jeg forlanger, er ftort; dog ynke du dig over Mine,
„Hvilke nu tumles omkring i de meegtige joniske Bslger! 535
„G jor dem til Guder hos d ig ! Jeg skylder jo Bolgen saameget,
„S aasom jeg fordum er dannet af Skum paa det evige Havdyb;
„O gsaa de Crackeres Folk tildele mig Navn efter Havskum."
D et, som hun onsked, opfyldte Neptun. D et jordiske Versen
Fjernes, og deres Figur erholder forunderlig Hoihed.
540
Ligesom Begge forandres i Form, forandres og Navnet;
H iin Palcemon er kaldt, og Moderen selv LeucothSa.
Sidonerindcrne lob, da de fulgte med Dronningen, hurtigt;
D og de bemeerkede forst hendeS S p o r ved Foden af Klippen.
Sandheden ahncd de om hendes D od ; med S o rg de begrade 545
Cadmus' Stam m e. Med Kummer de rev' dercS Kleeder og Lokker.
S e lv over Zuno beklage de sig, som altfor ubillig,
S a m t imod Jupilcrs Elskede streng.
D og saadanne Anker
Juno ei synderlig leed. „ D et storste B cviis paa min Strenghed,
„Vcere nu" sagde hun, „ I ! " Hvad hun yttrede, snarlig blev op
fyldt. 550
D en, som var frommest af Pigerne, ssreeg: „Jeg vil folge min
Dronning
„ S e lv i det bolgende D y b !" Hun vilde just springe, men evned
Ei at bevcege sig meer; faftnaglet til Klippen, hun stivned.
Atter en Anden, som vilde just nu, paa den vanlige Maade,
S la a e sig for Brystet af S o r g , fornemmer, at Armen er stivnet. 555
Atter en Trcdie ftrackker sin Haand over B olgen; men omskabt,
Streekker hun hen over S o e kun en Haand, som er bleven til Marmor.
Ogsaa en Fjerde, som rcev sine H aar udi Kummer fra Issen,
Mocrkcr, at Fingrene vorde til S teen , da hun stak dem i Haarct.

Kort, udi hvilken Gebeerde de staae, udi denne de blive.
560
Ogsaa til Fugle forvandles en D eel. D e Piger fra Thcben
Sveeve paa strygende Vinger nu hen over Kanten a f Havet.

XXXIII. C a d m u s i J lly r ie n .
Agenoridcn ei veed, at hans Datter og Barnet, hun fodte.
N u ere Guder i S o e . Nedbsiet af Kummer og Uhelds
Talrige S la g og Miraklernes Hob, som han skued i Meengde, 565
Iler han bort fra den stiftede B y e ; og, ligesom Skjebnen
Rammede Stedet, ei ham, i det Fjerne han drager saa vide,
O g med den flygtende Viv til Zllyriens Kyster han kommer.
Medens de Begge nu her, nedtrykked' af Alder og Uheld,
Huske sig Fortidens Nod, og sladrende mindes dens Plager, 570
Pttrede Cadmus: „M on ogsaa den S n o g , som paa Reisen fra S id on
„Fordum jeg myrdede selv med mit S p y d , var at agte, som hellig?
„ S la n g en , hvis Teender jeg saaed i Zord, et forunderligt Frockorn?
„Pttrer en Gud saa fordærvelig Hevn over saadant et Udyr,
„G id jeg maa flcrbe mig selv paa min B u g , og forvandles til
S la n g e !" 575
Just som han tåled, han flcebte sig selv paa sin B u g, som en
S la n g e.
Huden blev haard; han merrkede grant, at han skjultes med Skjeellag.
Kroppen var sort, men stredes smukt med blaalige Drypstcenk.
Forlands synker han ned paa sit Bryst, medens Benene vorde
Lempeligt knytted' i eet, som bugte sig op i en Spidse.
580
Armene ere tilrest. Dem streekker han ud, som det Sidste,
O g, medens Taarerne rinde paa Kind, som er ikke forvandlet,
S iger han: „Skynd dig, usalige V iv! o skynd dig, imedens
„N oget af mig er tilrest! o skynd dig, og tryk mig i Haanden,
„M edens jeg rier en Haand, og Slangen ei dcrkker mig ganske." 585

Meget han vilde berettet endnu; men Tungen paa eengang
Spaltede sig udi to. H an vil tale, men Ordene svigte;
O g, da han gjor et Forsog, at yttre sin Kummer i Klager,
Hvisler han; det er den Lyd, han beholdt af Naturen tilbage.
S laaer nu hans V iv med sin Haand de blottede Bryster, og
skriger: 590
„ B liv dog, m inCadm us! du vikle dig ud af den seere Forvandling!
„Ach! hvad er dette? hvor er nu din Fod? dine Hernder? din
Skulder?
„H vor er din Farve? dit Aasyn — dit A lt, imedens jeg taler?
„Guder! hvi skaanes da jeg ? Forvandler mig selv til en Slange!"
Dette hun sagde; da flikkede hun, som en S la n g e, sin Mage, 595
O g, som hun kjendte ham end, hun bugtcd sig frem mod den Elsktc;
Slyngede sig i hans Favn, og tog ham om Halsen, som fordum.
Alle, som stode dem noer (ister deres Folgc) forsterdcs.
S tryger nu Hunnen sin kleebrige H als ad den kammede Slange,
S e e ! da vorde de eet; i Forening de bugtende krybe,
600
Til de forsvandt i den noermeste Skov i en doekkcnde Tykning.
Ikke de frygte for Mennesker dog, eller gjorc dem Skade;
Venlig er deres N atur; de mindes, hvad fordum de vare.

XXXIV. P e r s e u s og A tla s .
Begge sig hentede rigelig Troft mod denne Forvandling
Fra deres W lin g s M agt. D et erobrede Indien dyrkcd
Hannem, ja selv det acheciske Folk, udi byggede Templer.

605

Ikkun Acrisius, Abas' S o n , som er Guddommens Sleegtning,
Stander tilbage som den, der nergter ham Adgang i Argos,
Vover cndogsaa paa Krig mod den mcegtige Gud, og betvivlcr,
At han er avlet af Zcus, hvad han ogsaa bencegter om Perseus, 610
Skjondt han er DLnacs S o n , undfangen a f Zcus i en Guldregn.

Angre han maatte dog snart (saa kraftig er Sandhedens Vecldc!)
At han har kreenket en Gud, og misdomt Datterens Afkom.
H iin, alt lcenge, fik Plads udi Gudernes B olig, og Denne,
Boerende hjem det berygtede Rov af det giftige Udyr,
615
Svcevcde frem i den tyndere Luft paa de susende Vinger.
S o m han nu seirende harvede sig over Libyens Hrkncr,
Monne de blodige Stccnk fra Medasa's Hovcde falde.
Hvilke, bevared' i Jord, gav Liv til de brogede S lan ger,
S o m , udi rigeligt Tal, gjore Libyen farlig ved Gglcr.
620
Dreven afsted i det mcegtige Rum ved forjkjcllige Vinde,
(Net, som en Skye, der er veegtig afN egn, snart heden, snart beden
Farer omkring) i den overste Luft han skuer fra SElhren
Zorden forneden fin Fod, og bcvccger sig frem over Alting.
Tregang seer han det isnende Nord, og Kloen af Krebsen: 625
Ofte han kommer mod Ost paa sin Fart, og ofte mod Vesten.
Nodig han vilde ved synkende D ag betroe sig til Natten,
Derfor i Atlas' Land, i de vestlige Niger, han standser.
B lo t for at hvile sig ud for en S tu n d , medens Lucifer atter
Kalder Aurora i Skye, og h u n den lysende D agvogn.
630
Med en umaadelig Krop over samtlige Mennesker heevet,
Atlas levede her. Han herstede (S o n af ZapStus)
Over det ydcrste Land, samt over de Bolger, som bade
Solgudens dampende Specnd, og Vognen, som trccttcs af Kjorsten.
Tusinde Klynger af Faar, og tusinde Klynger af Hornqveeg 635
Vandred i Grccsset omkring; ei Naboer trykkede Egnen.
Gronne, men straalende dog udi Guld, vare Trcrernes B lade;
Frugten var Guld, og Grenen var Guld, som stjultcs af Lovveerk.
„N ores du, fremmede M and! af en cedel og statelig Slcegtsbyrd^
Lyde nu PSrsei Ord, „da viid, jeg er Jupiters ALtling.
640
„Est du Beundrer af kostelig D aad, beundre du m in D aad!
„Ene Forplegning jeg sogcr og Roe."

D a minded sig Kongen
Hvad den parnassiske Themis engang, ved Orakel ham varsted.
„A tlas!" hun sagde, „der kommer en Tid, da ditTrcce vil berovcS
„Frugten, og Jupiters S o n vil skaffe sig N ye ved sit Bytte." 645
A tlas, som frygtede S lig t, omgjcerded sin Have med Mure,
O g, til at vogte den vel, han kaared en gruelig Drage,
Medens tillige han fjernede selv fra sin Grcendse hver Fremmed.
Ogsaa han sagde til ham: „G aae bort! dine store Bedrifter,
„Hvilke du digter, ei gavne dig stort, eller Jupiter enten!" 650
Trudsier han bruger og Vold. D a han noler, han provcr at kaste
Gcesten p aa D oren, som Yttrer sig mildt, men ogsaa med Alvor.
Helten er ikke saa stcrrk (hvo eier vel Kræfter mod Atlas?)
„SEndserdu" lyde hans Ord, „den L ak, jeg kan yde dig, ringe,
„Tage du heller rn Skjenk!" N u vender han sig imod venstre, 655
M edens han viser det rcedsomme S y n a f den stele Mcdusa.
A tlas, saa lang som han var, forstenes; hans Skjerg og hans
Lokker
Vorde til S k o v ; hans Skulder og Haand til mergtige Aase.
Hvad der var Hovede for, bliver S p id s paa den vceldige Fjeldtop;
Benene vorde til S teen , overalt han oges i Om fang.
660
Frygteligt voxcr han ud (saalunde var Gudernes Vilje)
O g paa hans Nakke nu Himlen er lagt med de samtlige Stjerner.

XXXV.

Andromeda.

Storm en af M olus spcerredes alt i det evige Feengsel,
O g, for at kalde til Arbcid igjen, var Lucifer stegen,
Straalcnde, hoit udi Skyc. S in e Vinger nu griber han atter, 665
Binder dem fast til sin Fod, og tager i Haanden sin Krumkniv.
Skridende frem i den flydende Luft med de vingede Saaler,
Tallose Stam m er forlader han nu, baade neden og rundtom:

Skuer saa endelig Csphe? Land, SEthioperncS Stam m er.
Stakkels Andromeda sonede her (skjondt selv uden B ro de) 670
Moderens dristige O rd; haardt straffede Ammon den Skyldfrie!
Hende, der surredes fast med stn Arm til den grusomme Klippe,
S eer den abantiske Helt. Dersom Lokken ei rortes af Vindens
Venlige Pust, og Tsarernes S trom udi Giet ei beeved,
Vilde hun syntes et Billed af S teen . Han gribes af Elskov, 675
Studser, og, ganske fortabt ved at stue de herlige Former,
Havde han ncrsten forglemt, udi Luften at rore sin Vinge.
Standsende, lyde hans O rd; „ D u fortjener ei saadanne Lanker;
„N ei! du er Lanterne vcerd, som binde den fyrige Elsker.
„Hvad er dit N avn? dit Fodelands Navn? o besvar mine
Sporgsm aal! 6 8 0
„ S a m t hvi du eft udi B aand!"
Z Begyndelsen tier hun stille;
Vover ei, Helten at kalde til Hjelp, ja vilde bedakket
Med sine Hander det tugtige Blik, om hun ikke var bundet.
Ene med rullende Graad (hvad hun magter) hun fylder sit H ie.
Saasom han ofte fornyer sin B on , kan hun synes uvillig 685
Til at bekjcnde sin F eil; thi navner hun sit og sin Hjemstavns
N avn, og beretter, hvor hoit hendes Moder var stolt af sin Skjonhed.
i Ikke til Ende hun kom med sin hele Fortalling, da Bolgen
Brusede hoit, og et Udyr stceg fra det valdige H avsvalg,
S o m med sit radsomme Bryst over Havet sig bredte saa vide. 690
Pigen nu- skreeg. Hendes Fader i S o r g , og bedrovede Moder
S to d hende n ar; hendes Moder isar har Grund til at klage.
Ach! man bringer ei Hjelp, kun Taarer, som passe til Noden,
- Klager og S u k , og klamrer sig fast til den tankede Pige.
S e e ! da lyde den Fremmedes Ord:
„T il at grade, vil Tiden 695
„Sikkert forflaae; men Tiden er kort, for at ile til Bistand.

„ J eg , som er Pcrseus, Zupiters S o n , samt fsdteS af hende,
„ S o m i det lukkede Taarn blev svanger ved ZeuS i en Guldregn,
„ J eg , som beseirede nys Gorgonen, med Lokker af Hgler,
„ S a m t udi Luften har M od til at gaae med athenske Vinger, 700
„Fik, fremfor Alle, dog vist hendes Haand. Til saa kostelig Medgift
„O gsaa en Tjeneste foie jeg vil (hvis Guderne hjelpe)
„ O g , cr hun frelst ved min D aad, betinger jeg Pigen til Kone."
Kunde vel Nogen beteenke sig her? M an bevilger; man beder;
Za, udi Medgift endog, Foreeldrene byde ham Riget.
705
Net, som en Sncrkke, der iler afsted med S n ab el paa Stavnen,
Dreven af dampende PnglingerS Arm, udi Bolgerne ploier,
Saalcd es D yret, som skyder sit Bryst mod de modende Bolger,
Neermer sig frem imod Fjeldet, saa ncer, som en Spanier evner
Ud fra sin S ly n g e med B lyet at naae gjennem Midten af Luften. 710
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S e e ! da floder den Pngling med eet fine Fodder mod Jorden, !
Stigende op udi Skye. D a Skyggen af Helten sit Ejenskin !
Kastcd i Vandet, blev D yret som vildt ved Skyggen, det oined. !

Ligesom Zupiters Fugl, naar den seer paa de censomme Marker >
S lan gen , der strcrkker sin gulige R yg i det varmende Solskin 715 ^
(B agfra griber han den, at den ikke skal dreie sit Hoved,
S la a er sin graadige Kloe i dens H a ls , som cr bakket med !
Skjallag)
S aaled es farer den Pngling afsked i den klarede Luftstrom:
Stoder i Hvalen sit S p y d ; den spruder, imedens i Boven
Znachi M lin g skjuler sit Svcrrd, til det krummede Haandfang. 720
Haardt var Saaret den fik. D en haver sig stundom af Vandet;
S n a r t i Havet den skyder sig ned, ja boltrer sig stundom,
Vildsvinet liig, naar Hundenes S v a rm under Gjoen den strammer.
Tidt vil den bide; da gjor han et S v in g med sin hurtige Vinge.
S n a rt udi Ryggen, saavidt den er bar, uden Muslingeskaller, 725

S n a r t udi Siden igjen, snart der, hvor den spidsede Hale
Boier sig ud til en Fiff, han floder den boiede Krumkniv.
Sprudcr da Hvalen det rodmende B lo d , som er blandet med
Havvand,
Ud af sin M und. Ved de voldsomme Stcenk blive Vingerne vaade.
Just, da han vover ei mcer at stole paa S a a len , som drypper, 730
Falder hans Blik paa et Fjeld, som haver stn Tinde, naar Havet
Roligen hviler, men bakkes igjen, naar B olgen er oprort.
Skottet mod Stenen, og klamrende sig med den Venstre ved Tinden,
Atter, og atter igjen, han floder ham Klingen i Livet.
Klappen og jublende Skrig gjcnlyde nu hen over Stranden 735
S a m t imod Gudernes Hjem. Hendes Beiler med Glade de Hilse;
At han har hjulpet og frelst deres M , ei Faderen Cepheus
N agter, ei heller Casstope selv.
Fra stn Lanke befriet,
Vandrer nu Pigen afsted, som var Grunden og Lonnen for Kampen.
Helten forskaffer stg Vand, for at tvatte de seircnde Hander, 7 4 0
O g, for at ikke det stenige S a n d kan beffade Gorgoncn,
Dakker han Jorden med Lov samt O-vas fra Fjeldenes Afgrund,
L«gger saa Hovedet der a f Phorcys' Datter, Medusa.
Urter, som nylkgen spirede friff med M arv og med S after,
Grebes af Udyrets Kraft; de hardedcs ved at berores,
745
O g udi Green og i Lov de fornam en underlig Stivhed.
Nympherne dybt udi S o e forsoge det selsomme Under,
Prove med Q-viste, ja more sig ret, da det lykkes med Aller
Sceden til disse de drysse nu selv overalt udi B olgen.
Ganske man finder endnu den samme Natur i Coraller, 7 5 0
S aasom de hccrdcs og vorde til S teen , naar de rorcs a f Luften:
Hvad der i B olgen er boielig Q.vist, bliver Steen over Havet.-
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M e d u s a.

Tre ere Guderne nu, hvem Alter han bygger af Gronsvac;
Eet Mercurius fik; d u , Krigens Gudinde! det hoire;
Eet udi Midten til Zeus. Til M inerva der offres en Qvie, 755
Hermes en K alv; di g offres en Tyr, du, Gudernes Hersker!
Hurtig han snapper AndrSmeda fat, som er Lsnnen for Kampen,
Uden at onffe sig videre' Skjenk.
^ '
Hymenceus og Amor
Faklerne rysie; med rigelig D u ft man Luerne meetter.
Krandsene hcenger man hen under Loft; baade Cithar og Lyra, 760
Derhos Floiter og S a n g , som bebuder, at Hjertet er muntert,
Lyde med Klang overall. Floidorene aabncs, og store
Gyldne S a le man seer; med Pragt har man ordnet det Hele,
O g udi Konningens B org til en Fest hans Hovdinger trcede.
Spisnin gen endte man alt.

Ved en Skjenk af den herlige
Bacchus 765
Border man lystig i S in d . O m Landenes Skik og Manerer
Sporger den fremmede Helt. P a a hans Sporgsm aal svarer
Lyncidcn,
O g han fortcrller ham flux om Landenes Skik og Manerer.
Efterat d et er fortalt, da siger han: „Herlige Persens!
„ S lig os (jeg beder derom) hvilken Kunst eller Ferrdighed brugtes, 770
„D engang det rerdsomme Hoved du togst, hvis Haar ere Slanger?"
Agenoriden forterller da nu:
Ved det »skolde Atlas
Ligger et S ted , som et trygt ved en Vold og urokkeligt Muurvsrk.
Begge Phorcyderne levede her, udi Bjergenes Sneevring,
Sostre, som eied af Hine kun eet, som de laante hinanden. 775
Just da de tuskede det, han bruger en F if, og med Haandea,
Stukket derunder, han lister det bort. Gjennem veilsse Stier,
Eenfommc Marker og vildsom S k ov, over kneisende Fjelde,

Fandt han omsider Gorgonernes Hjem. P aa S tier og Vcie
M aatte han Billeder see af D yr og a f Mennesker ogsaa,
780
Hvilke forvandlede bleve til S teen ved at skue Medusa.
D og i sit Skjold, som han bar paa sin Arm, han skucd den
Grimme,
Saasom i Kobberets Gjenskinsspcil han betragted Medusa.
D a nu i dybeste S o v n Gorgonen og Slangerne hensank,
Skilte han Hovedet fra hendes H alS; da fodtes af Blodet
785
PSgasus forst, den vingede Hest, og dens Broder, ChrysLor.
Sanddru Beretning han foiede til om sin vildsomme Vandring;
Sam tlige Landes og Havenes Lal, som han skued fra Luften,
S a m t hvilke Stjerner han ncrrmede sig paa de viftede Vinger.
Forend man ventede det, Fortællingen endtes. En Hovding 790
Optog Traaden igjen, ved at fritte, hvorfore h u n ene
B landt sine Sostre tre, bar Haar i Forening med S lan ger.
Svared den Fremmede flux: „H vad du sporger, fortjener at vides.
„H or da nu Grunden til d et, du ei vred! Hun var dcilig af
Skabning,
„ F a hun var talrige Beilercs Haab, som misundte hverandre. 795
„ D o g var der ei nogen legemlig D eel, saa yndigcn dannet,
„ S o m hendes Haar. End fjender jeg M and, som mindes, de saae det.
„Krccnket hun blev i M inerva's Lund a f den magtige Havgud.
„Fupiters Datter sig dreicde bort, og bcdeekkede tugtigt
„M ed sin Akgide sit Blik. For at straffe den driftige Udaad, 800
„Vexlcd hun flux de Gorgoniske Haar med Slan ger, saa fule,
„ O g , for at skramme sin Fjende ved Frygt, hun barer bestandig
„O gsaa end n u paa sit Bryst de Slanger, som fordum hun stabte.

Fe mt e

Sang.

M e d e n s nu DLnae'S W lingeskud i CephSnernes Midte
M alder om saadanne Ting, da fyldes den drotlige Forsal
Baade med Vrimmel og Skrig. D og lyder det ci som et Bryllups
Festlige Q vad ; det klinger som B ud om en frygtelig Kampdyst.
Gildet, forvandlet med eet til et vildt samt brusende Virvar, 5
Kunde man ligne med Havet omtrent, som nylig var roligt.
M en ved en pludselig, rasende S to rm , fatter Bolgen i Opror.
Raaber nu Phineus forst, den vilde Begynder af Striden,
Rystende Spydet af Ask, med den kobberne Spidse forneden:
„ S e e ! som en Hevner jeg viser mig her af Pigen, du raned. 10
„Hverken d e n Zeus, om hvilken du loi, han blev til en Guldregn,
„Eller din Vinge stal frelse dig her."
D a han proved at kaste,
Raaber den Gam le: „H vad er det, du vil ? hvilken Galskab bevagcr
„B roder! dig her til en S y n d ? stal hans Tjeneste lonnes paa
den Viis?
„Bringer du saadan en Skjenk til min D atter, den Frelsedes,
Bryllup? IL
„Hende bersved ei Perseus dig (vil du Sandheden vide)
„N ei! det er Necet harmfulde B orn, Hornbeercren Ammon,
„D yret tilsidst, som fra Bolgerne kom, for at matte sin Hunger,
„Ach! med mit Kjod og mit B lod .
„D en Elskte blev ranet dig dengang

„Pigen gik bort, fo ra td o e; med mindre du, Grusomme! kraver SS
„Just hendes D od, og finder en Troft i at skue m in Kummer,
„E r det ei nok, hun lcrnkedes forst, medens rolig du saae det,
„ O g , at du hjalp hende ei, omendskjondt du var Onkel og Elsker?
„Kan det bedrove dig, M and! at en Anden har Pigen bevaret?
„Hvad? vil du rove hans Lon?
Dersom denne dig tykkedes herlig, 25
„Kunde du hentet den selv fra Klippen, paa hvilken den hangte.
„Lad da nu ham, som hented fig den, og har givet mig Gam le
„Atter mit B arn, erlange den Lon, som er lovet hans M oie.
„F ra uundgaaelig D o d , men ikke fra d i g , tog han Palm en."
Zntet han svarer; men flytter sit Blik fra den Gamle til PerseuS, 30
Vaklende, om han stal styrte mod hiin, eller ogsaa mod denne.
Tover derefter en S tu n d , og med alle de Krafter, som Vrede
M agter at give, han slynger sit S p y d , men forgjaves, mod Perseus.
Landsen i Bankene soer. D a var det, at Helten fig haved
M odig fra Leiet; gjensendte fit S p y d , og havde forhugget 35
Denne fin Uvens Bryst, om han ikke var sprunget bag Altret,
O g det var Alteret kun, som (desvarre!) gav Niddingen Redning.
Ikke forgjaves det soer; udi Panden det rammede Rhoetus.
Efterat denne var ramt, og man trak af hans Legeme Landsen,
Spraller han vildt, og stanker med Blod de bakkede Borde. 4 0
Flamme nu Gjesterne op i en Harm, fom er svar at betvinge;
Landser man kaster; der yttrcs endog, at tilligemed CspheuS
Ogsaa den fremmede Beiler maa dse.
Udi Doren til S lo ttet
Cspheus stiller sig frem, og vidner ved Ret og ved Troskab,
S a m t ved de gjestlige Guder, at h a n er uskyldig i Synden. 45
PallaS, som narmer sig nu, omskjarmer sin Broder med Skjoldet.
N ar ham stander LimnLta's S o n , den Indicr Athis,
Fodt, som man siger, ved Ganges' Flod i de glasklare Grotter.
Pndig han var udi Form, hvad pragtige Klader forhoicd,

—
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Blomstrcnde just i sit attende Aar, heel kraftig i Sundhed. LO
Tyriff var Kappen, i hvilken han gik, med gylden Beftetning
Brcemmet forneden; med Kjeder as Guld var han pyntet om Halsen,
Medens det duftende Haar overalt var knyttet i Lindsier.
D og var han snild, til at trceffe sit M aal, om endogsaa! Frastand,
Med sine rammende S p y d ; men Pilen forstod han dog bedre. 5L
S o m han nu boiede her med sin Haand den krummede Bue,
Perseus snapped en Brand, som dampende laae udi S alen ,
S lo g og spolerede flux, da Benene knustes, hans Ansigt.
H am , som sprcelled, og vcelted i B lod det beundrede Aasyn,
L^cabas seer, Assyriens Helt, som fulgte ham altid,
60
O g som ei heller fordulgte den Ild , som han virkelig folte.
Esterat Athis han haver bcgrcedt, hvis rcedsomme Vunde
Roved ham Livet, han griber ihast den B ue, som Vennen
Spendte, imedens han ffrceg: „ N u har du med m ig at bestille.
„Ikke ved Pnglingens Mord skal du fryde dig lange, skjondt
Daaden 65
„Skaffer dig Had, og en maadelig R o es!" Knap havde han udtalt
Ordet, da blinkende soer fra hans Streng den myrdende PiilsM ,
S o m , da han boiede sig, hang fast i den bolgende Kjortel.
Griber Acrisius' ZEtling ihaft det Svcerd, som er provet
Dengang Medusa blev drabt, og stoder det ind i hans Hjerte. 70
M edens han segner, han vender sit Blik, som svommer i Dodsnat,
Hen mod den elskede V en; han ffupper sig did, hvor ban ligger,
O g udi Graven han tager den Trost, at de segned tilsammen.
Phorbas, M Sthion's S o n , og den libyske Helt, Amphimsdon
I le nu graadigcn frem, for i Kamp at tråde; men Begge, 75
S aasom det dampende Gulv overalt bcdakkcs af Blodet,
Snublende gleed, og reiste sig ei; et Svcerd var til Hinder,
Hvilket i Phorbas' H als (paa den Anden i Siden) sig trccngle.
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Erithon, Actors S o n , der forte som Vaaben en Hxe,
Rammede Persens ei med sit krummede Svcerd ; men en Kumme, 8 0
Ziret med Billeders Pragt, udi Veegt en betydelig M asse,
Ogsaa umaadelig stor, med Haanden han . griber, og knuser
Bollen mod Kjempen. - D et rsdmende Blod han spruder af M unden;
Styrter omkuld paa sin R yg, medens Nakken han flaaer imod Jorden.
Nærmest Senilram is' S o n , Polydssmon, og ^baris ogsaa, 85
Ham, som var kommet fra Caucasi Egn, Sperchonlden LycLtus,
ksyces med sine bolgeyde Haar, med P h lsgias, ClytuS
Rover han Livet, og stamper med Fod paa de Doendes Hobe.
M in e u s vovede ei,. qt tråde mod Fjenden i Ncerstrid;
Sendte dog Spydet afsted. Ved en Feil det rammede Id a s, 9 0
Hvilken (forgjccvcs!) fra Kampen sig holdt, og beskyttede In gen .
Med et forfcerdeligt Blik han betragted den grusomme P hineus;
„S a a so m du drager mig ind i din Tvist, saa tag imod Fjenden"
Skreeg han, „du skabte dig selv: lad Vunde nu veies mod Vunde!"
Sp yd et, han drog af sit S a a r , han vilde just sende tilbage, 95
Just som han doende sank, da Kroppen var måttet a f Blodtab.
Efter CephsnerncS D rot den vigtigste Hovding, O dltes,
Styrter ved Cl^mcni Svcerd; Prothoenor falder for H ypstus;
Hypscus atter for Lynceus' S o n . Mellem dem var en Olding,
Kaldet EnrLthion, Elsker af Ret samt Dyrker af Fromhed. 100
S aasom han evner ei meer, formedelst sin Alder, at fcegte,
S laaer han med Ord; gaaer frem, og bander de skjendige Vaaben.
Skjondt han til Alteret klamrer sig. fast med de bcevende Hcrnder,
Hugger dog Chromis ham Hovedet.af,, saa det ruller ad Altret.
S e lv med en boende Nost Forbandelser lod' fra hans Lcebcr, 105
Medens paastedet han endte sit Liv ved de dampende Altre.
Ammon og Brdteas nu, to Tvillinger, hvilke ved Cestus
SikkredeS nok (dersom d e n , der har Svcerd, kan tabe mod Cestus)

Segned for Phine! Haand , tilligemed Prasten hos Ceres,
Lm pycus, ffjondt om sin Tinding han bLr det sneehvide Bindsel. 110

Ikke til Kriger bestemt, du segned i Kamp, Japetide!
!
Skjondt til din Cithar du knyttede S a n g , som er S y sse l i Freden,
O g efccr Ordre du kom, for at pryde med S a n g deres Festlag. S o m han nu stilled sig fjernt, med fredeligt Pletter i Haanden,
Naaber den spottende PSttalus hoit: „F or de stygiste Skygger 115
„ S y n g nu din o v rig eS a n g !" og stodte sit Sveerd i hans Tinding.
Altsom han segned, han kraftigcn greeb med de doende Fingre
Endnu i Strengen, og, medens han sank, lod' klagende Toner.
D og at han faldt uden Hcvn, tillader ek vilden Lyes rinas;
River tilhoire fra Dorene los den magtige Skaade,
120
Hvilken han hugged ham dybt i hans H a ls ; da Benene knustes,
Segned han ned imod Jord, som en Tyr, man har slagtet til Offring.
O gsaa tilvenstre paa Doren er S la a c . D e n vilde Pelatcs
Rive til sig. S o m han prover derpaa, da jager Eorythus,
M-lrmari S o n , sit S p y d i hans Haand, som nagles til Doren. 125
Abas sit S p a r i den Hangcnde jog; dog ftyrted han ikke;
Dsende hanger han fast, og holdeS til Doren a f Haanden.
Ogsaa McnLlcus synker til Jord, som fulgte med Perseus.
DLrykas lige ved ham, Nafamdnernes ypperste Hovding,
R iig paa Ager og Eng. D er var In gen , som eiede storre 130
Marker, end han, eller dyngede Korn i faa talrige Bunker.
Znd imod ham blev kastet et S p y d , som i Bugen sig hasted,
R et paa et dodeligt S ted . D a Helten, som sendte ham S a m t,
Bactrercn H»lcyoneus> paa den Segnede ffued, der ralled,
Dreicnde vildt sine Blik, han ffre'eg: „ A f de talrige Jorder, 135
„H ar du kun den, som du hviler nu p a a !" og den Dode forlod han.
Ud a f hans S a a r , som er varmt, for at hevne ham, river nu Persens
S p yd et, som sendes, og rammer ham haardt udi Midten af Neeftn,
Focr saa gjenncm hans H als,saa en S tu m p er tilsyne paa hver Kant.

Lykken ledsager hans Haand; han Clytius falder og Clam's. 140
Moder de havde tilfcrlleds, men faldt ved farlige Vunder,
Eftersom Landscn af Ask, heel kraftigen slynget med Haanden,
Laarene rammed paa hi'in, medens denne blev truffet i Munden.
Csladon ogsaa, Mendesercn, faldt; nu styrtede Astrcus,
(Faderen kjendte man ei; Palastina var Moderens Hjemsted) : 145
M h ion ftgned, bekjendt som en M and, der ffued i Fremtid,
Narret dog nu af en F u g l, samt Konningcns Falle Lhoactes;
Endelig Uflingen selv, der myrdcd sin Fader, Agyrtcs.
Endnu er meget tilrest (skjondt meget er gjort), da de styrte
Sam tlige ene mod ham, uagtet de klyngede Skarer
150
S la a e for en S a g , der kranker det Ord, som man loved hans Bistand.
CSpheus stander ham kjerligcn di, den nyegifte Kone,
S a m t hendes Moder- fom fylde hver S a l (men forgjaves!) med
Angstskrig.
Skrigene doves af Vaabnenes Larm og de Segnendes Dodssuk.
Saasom Penaterne krankedes alr, udoser Bcllona
155
Rigeligt Blod over dem, og begynder igjen paa en nye Kamp.
Phineus trangcr sig ene mod h a m , og tusinde Krigsmand
Folge med denne. Nu flyve der S p y d , liig vinterligt Haglvcir,
Strygende deels mod hans Bryst, og deels om hans Gren og G ine.
Derfor han skotter sin R yg mod en S o ile , der stod afGranitstccn, 160
O g, da nu Ryggen er frie, med sit Aasyn vendt imod Hoben,
Moder han kjek deres S tod .
'
I det Sam m e Choaneren M olpcus
Ttanger paa-Venstre sig ind; Nabateeren EthsMon paa Hoire.
Ret som en Tiger, der eggcs af S u lt, og pludseligt horer
Brolet af G snenes Flok, til sorskjellige Sider a f D alen,
165
Beed ikke ret, hvor han vender sig hen, og var gjerne paa begge,
Saaledes vakler nu hiin: skal tilhoire han slaae eller venstre?
M olpeus fjerner han forst ved et S a a r , som han gav ham i Benet,

Lod ham saa lobe sin V ei, da Ethsmon forunder ri Helten
Leengere Tid. Han er ligesom vild, og vil faare hans N atte: 1/0
D o g , da han ikke beregner sin Krast, og forcerer sin Klinge,
Brast den itu.
^
Fra den overste D eel af den rammede S o ile
S p ran g der af Klingen en S tu m p , soin soer udi Ejerens Strube.
D og var ei S aaret tilstrcrkkeligt nok til at give ham Doden;
M en da han tripper omkring, og vil hcrve sin Arm uden Vaaben, 1/5
Steder ham Persens ned med Svccrdct, Cyllcncren gav ham. .
D o g , da han meerkcr, at Tapperhed selv maa segn« for Mcengden,
Raaber han endelig hoit: „ D a I tv in g e m>.g, vil.jeg nu hente
„ S e lv hos en Fjende min Hjelp, Ifa ld jeg har Veyner iblandtAer,
„Vende de Hinene bort!" og Gorgonen han tog fra dets Gjemme. 180
„ S o g dig en Anden, min V en! som -rores .ved saadanne
Kunster"
Thescelus raabte: han var just ifaerd med nt-sende-sit Dodsspyd,
S e e ! da stod han urokkelig fast — han vårsleven til Marmor.
In d mod Persel Bryst, hiin modige S p ire fra Lynceus,
,
Farer nu Ampyx frem med sit Svcerd; men just som han stormer, 185
Stivned hans Haand, .og rorte sig ei enten hid-eller sikhen.
N ilu s, fom digtede srerk, at den syvfoldmundcde NilstromS .
Gud var hans Fader, samt bar i sil Skjold udi kosteligt Arbeid
Sam tlige Mundinger syv,, som i Guld og i S s l v vare hamred',
Naabcr: „ i dette mit Skjold betragt min FainiliesjO phap, 19?
„ O g , som en Trost, kan du. tage det med til de dodstumme Skygge«,
„ A t du er falden ved saadan en H elt!" Hvad han sagde til Slutning
Standsedes midt i den Talendes M und. At ben aabncde Lerbe
Taler, saa synes det fast;.d og Veien for Stem m en er lukket.
Eryr tirrct nu flreeg: „det er e i gorgoniffe Lokker,
19'
„Kun Eders M angel paa M od, som stivner Jer. Lader os Alk
„Fare mod Ynglingen frem, som bruger forhorede Vaaben!"

S tyrte han vilde just ind; men Foden blev naglet til Jorden:
Liig en uboiclig Steen, som et Billed han stod paa en Krigsmand.
S o m de fortjente, de led' deres S tr a f.

D og var der een
Kriger, 200
Hvilken for Persens streed, som just, da han fccgted for denne,
Hcrrdedcs selv til en S teen , ved at skue Gorgonen, Aconteus.
Mener Astyages dog, at han lever, og hcever sit lange
Svccrd til et H ug: med en ringlcnde Lyd udi Klingen det gjaldred.
Medens Astyages undrende staacr, er han ogsaa forvandlet, 205
O g man bemeerker Forundringens Trcck i hans Ansigt af Marmor.
Moelde hvert Navn paa de ringere Mcend, vil sinke for meget.
Endnu tilbage der stod Tohundrede, rede til Kampen:
Alle tohundrede Mcend, ved at skue Gorgonen, blev' M armor.
Angrer nu endelig Phineus felv den ubillige Kampdyst. 210
Hvad skal han gjore? Figurer han seer udi vexlcnde S tillin g ;
Kjender igjen sine Folk, og ncevner dem, medens han beder
Pdmyg om Hjclp. Han troer det er Tant, og berorer sin Nabocs
Legem; men seer, det er S teen . D a vender han Blikket, og strcrkker
Pdmyg til Siden sin Arm; erkjender, han feiled, og siger: 215
„Perseus! Seiren er din. Gaae bort med det rcedsomme Udyr;
„Hvad din Medusa end er — tag bort det forstenende Hoved!
„T ag det — jeg beder derom. Ei Had, eller Lyst til at herske,
„D rev mig til saadan en Kamp; for den Elskte jeg kostede Svcrrdet.
„Tjenester taled for dig, for mig var det Tiden, som talte. 2 2 0
„ N u maa jeg angre min Trods. Jeg beder om intet, du D jerve!
„Uden om dette mit Liv; paa det Hvrige giver jeg Afkald."
H am , der talede S lig t, og manglede M od at betragte
D en, som han bad, gjenfvarede H u n : „du frygtsomme P hineus!
„Hvad jeg kan give dig, M and! hvad en Usling betragter, som
Gave, 225

,/LEngft dig cl mccr!) det giver jeg dig. For mit Svcerd er du sikker.
„ J a ! du skal faae en Erindring af mig, som vil holde sig varigt:
„Alcid i Konm'ngens S lo t, hvis Datter jeg «gter, man sce dig,
„F or at min Viv kan berolige sig, ved at stue sin B eiler!"
Phorcysskjoldet han vendte nu did, medens dette han sagde, 230
Hvor i sin bcevcnde Frygt den JEngstcde vendte sit Aasyn.
Endnu forsager han vel, at drcie sit H ie; men Nakken
Stivned, og Vådsken i Hincncs R ing blev hccrdct til Marmor.
S e lv udi Stenen man lceste hans Angst; hans M ine var bonlig;
Haanden var m at; i hans Aasyn stod, at han folte sin Brode. 235

X X X V II. P r o e t u s .
In d i sin Fcedrcncbye, med sin V iv, den seirende Persens
Trcrdcr, og, bringende Hevn for sin hoistfornarmcde Fader,
Falder han Proetus an. D et var denne, som havde ved Voldsmagt
Jaget sin Broder fra Hjem, og erobret Acrisii Borge.
Ikke dog enten ved Vaabnenes M agt eller Borgen, han raned, 240
Sikrcd han sig mod det reedsomme S y n af det oglede Udyr.

X X X V III.

Polydectes.

Heller ei du, Polydcct! en D rot paa det lille Seriphus,
Rortes ved Pnglingcns M od, som holdt udi Kampene Prove,
Eller ved A lt, hvad han lced. Uboielig haard i sit Fjendskab,
Hadcd han Helten; ei kjendte han M aal for sin skjcndige Harme. 245
„ V il du endogsaa forringe min R oes, og berette, Medusas
„M yrdende Kraft er en Logn? S n a r t vidner du selv om dets
Sandhed.
,Holder nu Hinene bort!" S lig t malede Helten, og gjorde
Kogningens Legem til Steen uden B lod , ved at vise Medusa.

XXXIX.

Muserne.

Hidtil fulgte Tritonia selv med sin guldfodte Brodér,

250

Skjult i den hvcrlvede S k y e; nu iler hun bort fra Seriphus;
Lader saa Cythnus' He samt G^arus ligge tilhsire.
O g , ad den korteste Vei, over Bolgen hun stiler mod Theben,
S a m t imod HSlicons Jomfruebjerg.
D a hun nccrmcd sig Fjeldet,
Standsed hun der, og talcde S lig t til de digtende S o str e : 255
„ T il mine Hren har trcrngt sig et Nye om en kostelig Kilde,
„Hvilken Medusa's flyvende Hest frcmlokkcd ved Hovflag.
„Derfor begav jeg mig hid. Jeg vil see det selsomme Jertegn,
„S aasom jeg skued den selv, da den fodtes af Moderens Blodstrom."
Svared Urania flux: „H vad der ogsaa er Grund til at sogc 2 6 0
„D ette vort Hjem, en behagelig Gjest er du altid, Gudinde!
„R ygtet beretted dig S an d t: vor Kilde har Pegasus frembragt."
O g til det hellige Vceld hun folger tillige M inerva.
Undrende Vceldet hun seer, som S la g et af Hoven har frembragt;
Kaster saa H iet omkring paa de aldrende Stam m er i Skoven, 265
S a m t over Grotten, der pyntes med Grces og med talrige Blomster,
Prisende hoit deres herlige Lod, deres S y ssel og Hjemsted.
A f de mnemSniske Sostres Chor gjensvared en Enkelt:
„Dersom ei Tapperhed forte dig frem til en hoiere Kraftdaad,
„ D a var du sikkerligt selv, Tritonia! en a f vort Sangchor. 2 7 0
„ J a , du har N et; du priser med Grund vore Sysler og B olig,
,^Dg, naar vi levede trygt, man kunde misunde vor S tillin g.
„ D o g — er der Noget mod Nedrige trygt? For en Pige kan Alting
„Tykkes en G ru; han svcever endnu, den vilde PyrSneus,
„For mine H in e; jeg fatter mig knap fra den nylige Rcedscl. 275
„Hjulpen af thraciske M «nd, erobrcd Tyrannen med Phocis
„O gsaa det Dauliske hele Gebeet, hvor han herskcd despotisk.
„ N y s vi besogte ParnLssus' Top. D a han meerked vor Ankomst,
„Retsom han folte vor M agt, han hylder paa Skrom t voxes Guddom,
„Sigende (saasom han kjendte os grant):

„ „M nemSniste Piger! 280
„ „Standser, jeg beder; beteenker Zer ei, mod Storm en og Negnen" "
(Regnen var stcerk) „ „at soge Jer Lye i min B otig, da Guder
„ „O fte benytted et ringere H u us." "
„Bevccged' af Veiret,
„ S a m t ved hans Bonner, vi fole ham nu, og betrecde hans Forsal.
„B ygen var dreven forbi; Sydvinden forjoges af Nordvind; 285
„Luften er klaret igjen, da de morknende Skyer fordreves.
„B ort vi vilde nu gaae; men DLrene lukker PyrSneus;
„Truer cndogsaa med V old, som vi slap, da vi gribe til Vingen.
„Hverst paa Borgen han stod, som vilde han folge, og raaber:
„ „ H v o r der for E d e r er V el, der findes vel ogsaa for m ig
en ." " 290
„R et som en Vanvidsm and, han styrter sig ud over Taget:
„Falder paa Hovedet ned, og stoder i Doden sit Ansigts
„Knusede Been imod Jord, som farves med W ingens Blodstrem.

XI,.

Pieriderne.

Musen berettede S lig t. D a klang det i Luften af Vinger,
O g, fra den overste Green, af hilsende Stem m er det gjenlod. 295
Opad hun lofter sit B lik, for at see efter Tungen, hvis Male
Lyder saa klart; hun mener endog, at et Menneske taler.
D og er det ikkun en F u g l: n i stode paa Grenen i Antal,
Sorgfulde ved deres Lod, de altefterli'gnende S k a d e r .
P allas forundrede sig. D a beretted Gudinden: „F or nylig 300
„G ave de tabt i en S trid , og forogede Fuglenes Antal.
„Avlcd de blev' udi Pclla's B ye af den rige PiSrus,
„ O g deres Moder, Evippe kaldt, fra Pceoniens Egne,
„N igange svanger, var nigangk nodt til at kalde Lucina.
„B leve nu Sostrene taabeligt krye ved den talrige Moengde, 305

„ O g , gjcnnem mangen en B ye i Thessalicn samt i Achaja,
„Komme de hid, for at cgge til Kamp under folgende Opraab:
„ „Holder dog op, ved den luftige Klang at bedaare den plumpe
„ „Pobel, Gudinder fra Thespia's B y e ! Tor I bygge paa Aandskraft,
„„K om m er, og treeder med oS udi Kamp! dog scire v i sikkert 310
„ „(Tallet er lige) ved Nost og ved Kunst.
Om I tabe, da viger
„ „ B o r t fra Medusa's Verld og HyLntia's S tro m , Aganippe!
„„T ab e v i, flygte vi bort fra Thracicns Marke for Eder,
„ „ H e n tilPcronerncs sneefuldeLand; lad Nym phernedom m e!""
„Kjempe med d e m , var en S k a m ; men Skammen dog tyk
kedes storre, 315
„Dersom vi vege. Ved Floderne svoer de Nympher, som valgtes,
„Hvilke nu satte sig ned paa en Beenk a f naturlige Stene.
„Uden at vcelges- begynder nu hiin, som eggcd til S trid en ;
„ S y n g er om Gudernes Krig, lovpriser Giganter med Uret,
„Sm aalkgen trykkende ned hver D aad af de herlige Guder: 320
„Priser Typhoeus, som, brydende frem fra det dybeste Iordsvcrlg,
„ J o g , som hun siger, i Guderne Skrcek; hvorudover de vendte
„S am tlige Ryggen til Flugt, til i Noden omsider SEgypten,
„ S a m t den syvfoldmundede N il i Beskyttelse tog dem.
„O gsaa forfulgte Typhoeus dem did, hiin M lin g a f Jorden, 325
„ S a a at i loiet Gestalt de Himmelske maatte sig skjule.
„Jupiter blev, som hun siger, en Tyr; det er Grunden, hvorfore
„Ammon i Libyens Land afbildes endnu med et Kohorn.
„D eliu s soer i en R avn; S em sle's S o n i en Veedder,
„Artemis ind i en Kat; i en sneehvid O-vie var Ju n o;
330
„Cypria krob i en Fist; Cylleneren flagred, som I b is .
„D ette til Citharens Klang hun qvad med sin Stem m e tillige.
„ O s , Aonider, forlanger man nu — dog muligt du mangler

„Tid til at hore paa S lig t, eller laane vor S a n g dine Hrcn.
„ „Ikke du tvivle" " var P allas' S v a r ; „ „forteel kun i Orden 33L
„ „D et, som I sang" " ; og hun fatte sig ned i den duftende Skygge.
Svarede hiin: „ T il en Enkelt af os vi betror vore Sager.
„ S ly n g e t med Vedbcndckrands i de bolgcnde Lokker, sig hcever
„C alliops: den klingende Streng med sin Finger hun prover,
„ O g , under Cilharcns Klang, hun qvad nu folgende S an ge: 348

XL.I. C e r e s o g P r o s e r p i n a .
„Ceres furede forsi udi Jord med det krummede Plougjern;
„ H u n gav Mennesket Korn; h u n skjenkcd dem mildere Ncering;
„ H u n gav Lovene forsi; vi er' Alt ved Ceres' Gave.
„Hende jeg vier min S a n g ; gid jeg ma'gtcd, at synge Gudinden
„Verrdige O-vad! Gudinden er vcrrd, at man synger om hende. 345
„ P a a den gigantiske Krop der ligger det meegtige Heland,
„Trinacris, knugende haardt med sin veeldige M asse TyphoeuS,
,,S a a so m han dristede sig, at haabe den himmelske B olig.
„Viftnok byder han T rods; at hcrve sig, prover han oste,
„M en paa hans Hoire blev sat Aufonicns Klippe, PclSrus: 358
„ D u paa hans Venstre, Pachgmus! hans Leen Lilybeeum bederkkn,
„ W n a Hovedet selv. Udstrakt under dette, Typhoeus
„Spruder sin Ild fra den rcedsomme M und, og kaster med Stene.
„O ste han gjor et Forsog, at skuppe det meegtige Jordlag,
„Eller at lette sin Krop for de meegtige Byer og Klipper. 355
Skjelve da monne vor Jord; selv Aandernes Konning er bange,
,,Jorden stal revne, samt vide sig ud til et Gab, udi hvilket
„Lyset kan treenge sig frem, og strcemme de bervende Skygger.
„Frygtende saadanne S to d , fra sit Natm ulm srige var Drotten
„ J le t engang, og, kjorende frem med de ravnsorte Hefte,
368
„N oie han seer, om SicilienS Land har rokket sit Grundlag.

„ S o m han nu foler sig tryg, at der findes ei S ted , hvor den vakler
„ O g han beroliged sig, da seer Eryclna fra Klippen
^
! „Guden, som driver omkring. Hun favner sin vingede M lin g ,
„ S ig en d e:
^
„ „ D u, som er hele min Kraft, min Arm og min Rustning, 3b5
„ „Tag dine Vagben ihast, med hvilke du Alle betvinger,
,, „A t du kan jage din hurtige P iil udi Brystet paa Guden
„ „ S o m fik det ncdcrste Lod i det trefolddelede Rige.
„„H im m elens Guder og Jupiter selv, ja Bolgernes M agter
„ „ F o le din Vcelde, samt h a n , som er D rot over Bolgernes
^ .
M agter. 370
- „ ,,H v i har T artan s Roe? hvi sger du ikke din Moders
„„V celde, samt din? om en tredie D eel af det Hele vi tale.
. " "Alt udi Himmelen spotter man os over saadant et Langmod,
- „ „M edens, tillige med mig, man tvivler om Kjcrligheds Almagt.
,
:
^
:
^
.
,

„ „ S e e r du, a tP allas, min S o n ! samtIagtgudinden, D iana, 375
„ „D rage sig bort fra min M a g t? O m det taales, vil Cereris Datter,
" „Jom fruen, gjore som d e, idctmindste hun ncercr Forhaabning.
„ „Kan du bevceges af mig, som deler din Vcelde, til Onclen
„ „K nyt da Gudinden, som V iv l" "
H u n taled. H a n loste sit Kogger,
„ O g efter Moderens V alg mellem tusinde Pile han kaared 3 8 0
„Een, som beqvem. Ei fandtes en P iil med en skarpere Spidse,
„In gen saa sikker, som den, eller lystrende mere sin B u e.
„Scetter saa Kncret imod, for Hornet at boie til Runddeel,
„ O g udi D itis Bryst han bored den hagede Piilod.

„Uden for Henna's B ye, udi Ncerhed, ligger en dyb S s e , 385
, „Hvilken er Pergus kaldt. Ei selve Eavstcrcn horer
„M idt i sin rullende Flod saa talrige, syngende Svaner.
. „Skove bekrandse dens V and, som dcckke saa vide dens Kanter,
„M ens, som et Skor, deres Lov bortfjcrner hver S traale fra Phoebus.
9

„Kjoling fra Traerne kom; fra Engene Lyriske Blom ster;
300
„H er var evindelig Vaar.
„ D a i Lunden Proftrpina leger,
„Plukker tillige Violer til Krands, eller sneehvide Liljer,
„(Puttende dem i sin Barm og i Kurven, med pigelig Iver,
„Lysien at vinde fra Ssstrene S e ir , ved at plukke de Flesie),
„B lev hun paa eengang seet, samt elsket og ranet af Pluto. 395
„S aaled es driver ham Kjerlighed frem!
D en forskrækkede Gudmoe
„Kalder paa Moderen angst, og tillige paa Folget, dog oftest
„Nervner hun hiin. Ved at splitte stn D ragt fra den overste
Halsrand,
„F aldt fra det losnede Liin de samtlige Blomster, hun plukked,
„ O g , saa uskyldig var Jom fruens S in d i den barnlige Alder, 400
„A t hendes Lilicrs Tab forogede Sorgen hos Pigen.
„Noveren kjorer afsted; ved at kalde dem Alle ved Navne,
„Jldner han Hestenes M od; over Halsen og Manken tillige
„Tommerne ryster han ud, som farves i morkeste Rustlod.
„Farer saa hen over Bolgernes D y b , ad Palikern.es Sumpe, 405
„ S o m fra den bristende Jord fremsyde med stinkende Svovldamp,
„H vor de Bacchaderes M , som kom fra Corinthernes Landod,
„M ellem den storre samt angere H avn, har bygt deres Mure.

XL.N.

C y a n e.

„C^ane holder i M idten, og P isa's Vceld, Arcthusa,
„H avet, som anger sig ind, ved tatindknibende Bredder.
410
„H er tog C^ane P lad s, efter hvilken man S o m benccvned,
„H u n , som var saare beromt blandt alle S icilien s Nympher.
„M edens i Bolger hun stod til ncesten paa Midten af Liret,
„Kjendte hun Guden. D a lod hendes O rd: „ „E i langer I komme!
„ „Ceres' Datter ei vindes ved Magt« D u maa b e i l e til Pigen, 415
„ „Ikke forsoge paa R a n . O m jeg vover, at satte det Mind«

„ „Lignelsesviis imod S to rt, da elsktes jeg selv af AnLpus,
„ „ D og ikke skrammet, som hun, men rort ved hans B snner, jeg
tog h am ." "
„Talende dette, hun strakte sin Arm til forffjclligc Sider,
„Hannen, til Trods. Den saturniffe Gud ei tcemmer sig langer; 420
„Scctter det radsonime S p a n d udi G ang; sit drotlige Scepter
„S vin ger han hoit med sin Arm, og skjuler det dybt udi Bunden.
„Rammet af saadant et S la g , til Tartarus spaltedes Jorden,
„O g i det svalgcnde D yb den tog mod den rullende Vognkarm.
„Over stn Kildes fornarmede Net, og den ranede Gudmoe 425
„S orger nu C^ane dybt. Udi Hjertet hun barer bestandigt
„N et et ulageligt S a a r , og loser sig op udi Tsarer.
„N ylig en magtig Gudinde for S o e , fortyndes hun snarligt
,,<L>elv til en B olge. Nu kunde man see hendes Lemmer at blodnes;
„Neglene hårdes ei meer; hendes Becn kunne taale, de boies. 430
„ D et, som var hidtil flint, forvandler sig forsi til en B olge,
„Hander og Fodder og Been, og tillige de brunlige Lokker.
„ S p a d e var' Lemmerne for, og letteligt ginge de altsaa
- „O ver til Vand; paa lignende V iis hendes Skulder og Bryster,
„ S a m t hendes Sider og Ryg afkraftcs, og vorde til Flodvand. 435
„Endelig ruller, istedetfor B lod, gjennem Aaren, der slappes,
„V and, og af Pigen er intet tilrest, som man evner at fole.
X U ll.
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„Moderen ledte forgjaves omkring, medens dette sig handte,
„Efter sin Datter, ei ene paa Jord, men selv udi Dybet.
„Aldrig Aurora, med rodmende Haar, ei Hespcrus heller, 440
„ S a a e hende vorde med Sogningen trat. Udi Handerne holdt hun
„Altid en Fakkel af Gran, som tandtcs ved Luen i ZEtna,
„Hvilken hun bar, uden Nist eller Roe, i de riimfulde Natter.
d*

„Skinned da Stjernerne mat ved det venlige, ncermende D agslys,
„ S o g te hun atter sit Barn fra den stigende S o l til dens Ned
gang. 445
„Torstig hun var af den moisomme G ang; hendes Laber alt lange
„M angled en leedskende Drik. D a seer hun en Hytte med Straatag.
„D orcn er lav; den banker hun paa. En aldrende Kone
„Kommer og feer paa Gudinden« P aa dennes Forlangende bringer
„Konen en gvagende Drik, tillavet af M alt, fom var ristet. 450
„M edens hun nyder sin Drik, en Dreng ved Gudinden sig stiller,
„D ristig, af Aasyn raae, der spotter Gudinden, som graadig.
„Krcenket hun bliver; en Rest, som ikke var drukket, hun hcelder
„O ver den Talendes Krop, og M alt var i Resten af Drikken.
„Pletterne sattes i Aasynet fast: hvor nylig var Arme, 455
„Fanger han B een : den forvandlede Krop tildeles en Hale.
„S tu m p et han bliver i Form, for at mindske hans Kraft til at skade,
„ O g med en taalelig S n o g han neppe kan maales i Langde.
„Konen forvirres og grad; Misfosteret vilde hun gribe.
„ S e e da hopped den bort i et H u l; efter Formen er Navnet, 460
„P asseligt valgt; ved de brogede S tan k har den S t j e r n e r paa
Kroppen.
„N avne hvert Land eller S s e , gjennem hvilke Gudinden begav sig,
„V ilde mig fore for langt. P a a Jord var ei langer at lede.
„Atter hun gaaer til Sicaniens Land. Nandsagende Alting,
„O gsaa til C^ane kommer hun hen. V ar hun ikke forvandlet, 465
„V ilde hun sagt hende A lt; men svundet var Munden og Tungen:
„Just som hun snskcde dem, hun savnede Ordenes Redskab.
„ D o g hun forskaffer et tydeligt T egn; thi PersSphones Belte,
„Hvilket tilfaldigen gleed, da hun svandt, i det hellige Flodvand,
„Noksom af Moderen kjendt, hun viser paa Bslgernes Flade. 470

„Kjendende dette, retligesom nu hun erfarede Ranet,
„R iver Gudinden i S o rg fine Lokker, som flagrende hange,
„M edens hun hastigt og ideligt flaaer sine Bryster med Haanden.
„Ikke hun veed, hvor Datteren er, og beskylder for Utak
„S am tlige Stader, ei vårdige meer til Kornet, hun gav dem, 475
„Fremfor dem Alle S icilien s Land, hvor hun tydeligt finder
„ S p o r af sit Tab.
Med uboiclig Kraft hun Plougcne knuser,
„Plougen, som Klimperne brod. I sin Harm hun Bsnderne myrder;
„Falder tillige den plsiende S tu d , og forbyder, at Marken
„Pder det Korn, som den fik, og spolerer den samtlige Udsad. 480
„Landets fortrinlige Jord, som var saare navnkundig i Verden,
„Kjendes ci meer, og S a d en er dod i den tidlige S p ire,
„ S n a r t fordarvet af S o l, og snart af en styrtende Pladskregn,
„ S n a r t af en S torm eller Stjernernes M agt. D e graadige Fugle
„W de det strsede Korn; af Tidsler og Klinte fortåres,
485
„ S a m t af et fast ubetvingeligt G ras, den spirende Hvede.
„F ra den eleiske S trom Arethusa sit Hovede loftcd;
„ S tr o g sine dryppende Haar fra Panden tilbage til Hret,
„S igen d e: „ „ D u , som er Moder til Korn! som leder i Verden
„„E ster dit savnede B arn, du ende din moisomme Leden! 4 9 0
„ „ B liv ikke heller paa I o r de n saa vred; den mener det arligt.
„„Jorden har intet forbrudt; den aabned sig nodig for Nanet.
„ „E i for mit Fadrencland er min B o n ; jeg er fremmed i Landet.
„ „ P if a jeg haver til Hjem; fra E l i s regnes min Herkomst.
„ „Fremmed jeg boer i Siciliens Land; men fremfor de Andre 495
„„Elsker jeg det. Arethusa jeg er, som har d i s s e Penater,
„ „ O g sa a min Hjemstavn her; o sikre mig denne, du Milde!
„ „Grunden, hvorfor jeg forandred mit Hjem, og Sicilien ssgte
,, „Gjcnnem saa magtige Bolger i S o e , stal jeg siden fortalle,
„ „N aar der er passelig Tid, og d u, befriet fra Kummer,
500

„ „Viser os atter et mildere Blik.
„ „Gjennem Jorden jeg trcenger,
„ „ H v o r jeg har V ei; og, dragende frem gjennem Dybenes Huler,
„ „Heever jeg Hovedet her, hvor jeg atter kan Stjernerne skue.
„ „ S o m jeg nu rullede frem under Jord, i det stygiske Grundsvalg,
„ „ H a v er jeg selv, med dette mit Blik, Proserpina skuet. 505
„ ,,E i var hun glad, og i Minerne stod, at hun folte sig eengstlig:
„ „ D o g er hun Dronning, og M agten hun har i det dunklere Rige,
„ „G ist med Lodningers D rot, og hans altformaaendeHuustroe." "
„Moderen bliver til S teen , forbavset ved det, som hun horer.
„Lernge hun dverler, som rammet a f Lyn. D a den knugende
Smerte 510
„Fjerner den trykkende Harm, hun heever sig op med sin Vognkarm
„ I den athenske Luft.
Med Hovedet hyllet i Skyer
„ S tiller hun sig udi Harm ved Zeus, med bolgcnde Lokker.
„ „ Y d m y g " " hun siger „ „ je g narmer mig hid, for at ssge
din Bistand,
„ „For at beskytte vort B lod. M en dersom e iM o d e r e n evner, 515
„ „Lad hendes D a t t e r bcvage dit S in d . D u er Fader, og neppe
„„TEndser du mindre dit B arn, fordi hun er baaret i m i t Skjod.
„ „ S e c ! jeg har fundet min Datter igjen, som jeg sogte saaleenge,
„„D ersom et virkeligt Tab kan rettcligt kaldes at fin d e ,
„ „ E ller at vide, hvor Pigen er tabt. Hendes Nan vil jeg
taale, 520
„ „N aar han vil give mig Pigen igjen. Med en Rover at gistes,
„ „E r vel d in Datter for god, om ogsaa m in Datter kan passe.""
„Jupiter svarer: „ „ J e g dcclte med dig vorKjerlighcdsGlcede;
„ „Altsaa for Datteren ogsaa din S o r g . D og, om du vil kalde
„ „Tingen ved retteligst Navn, da bor du i Handlingen finde 525

„ „Elskov, ei Trods. Ei Elskerens Navn kan berede dig Skjendsel,
„„D ersom , Gudinde! du vil. O m der mangled ham Noget,
hvor herligt
„ „E r det, at kaldes en Broder til Z eus? dog intet ham mangler.
„ „ B lo t ved sit Lod maa han vige for m ig .
„ „ D o g — hvis du forlanger
„ „Skilsm isse ganske bestemt, kan Prossrpina drage til Himlen, 530
„„Under den noie Betingelse dog,, at hun smagte paa intet
„ „D er, hvor hun er ; thi S lig t er bestemt ved Pareernes V ilje." "
„D ette han siger, og Ceres er tryg, at hun finder sin D atter;
„Skjebnen forbyder det dog; thi Pigen har stillet sin Hunger.

xnv.

Ascalaphus.

„M edens hun vandred, uskyldig i H u, i den dyrkede Have, 535
„Plukkede hun af den bugnende Green en rodmende Q.vcede,
„O g fra den graalige Bark syv Kjerner hun havde sig taget,
„Trykkende dem i sin M und.
'
Der var Ingen af Alle, som saae det,'
„Uden AscLlaphus blot, hvem fordum man siger, at Orphnc
„(H u n , som var temmelig kjendt iblandt de Averniste Nymphcr) 540
„Havde den elskende Achcron fobi ! den knurrende Grotte.
„Grusom forstyrrede'han, ved at meelde det, Datterens Hjemkomst.
„Erebi Dronning da sukkede dybt og forvandler sit Vidne
„T il en fordærvelig Fugl: bestcenket med PhlSgethons Bande,
„ S e e ! han erholdcr et Ncrb, samt Duun og forstorrede Hine. 545
„ S k ilt vcd sigselv, bcklccdcs han nu med de brunlige Vinger;
,stzo'vedet bliver ham stort; Krumkloen a f Neglene voxer.
„Vingerne rorer han knap, som dcekke de dosige Arme;
„Border en vtemmelig Fugt, der varsler om kommende Uheld,
„Hvilken paa Jorden bebuder kun S o r g , den dosige Ugle. 550

XI, V.

Sirenerne.

„D enne dog syntes at lide med Net, da han brugte sin Tunge
„ B lo t til at skade. M en siger mig dog, Acheloiske Piger!
„Hvorfor I bcerc, som Fuglene, Fjer, men et pigeligt Aasyn?

„Dengang Prossrpina gik, for at plukke de vaarlige Blomster, ^
„O gsaa i Folget I blandedes med, var det derfor. Sirener? 555 !
„D engang Z ledte forgjcrves paa Ford overalt efter hende,
„ D a , for at Bolgerne selv kunde fole, hvor ivrigt I ssgte,
„Hnsted Z Vingernes Hjelp, for at bringe Jer hen over Bolgen.
„Guderne horte med Gunst Eders B o n . I skued uventet
„H ele Zert Legeme skjult overalt med gulige Fjedre.
560
„ D o g for at Stemmerne ei, der stabtes til Hrcrnes Glade,
„Ligesom ogsaa den herlige Kraft skulde savnes i Tungen,
„Ikke man roved dem Mennesterost, eller pigeligt Ansigt.
„F or at bevise sin Brodér en Gunst og den sorgcnde Soster,
„D eler nu Zcus i en ligelig Part den rullende Aarkrcds. 565
„Fcellcds nu eicr Gudinden et Hjem i det doppelte Rige:
„E r hos sin Moder i Maaneder sex, hos sin M age de Andre.
„F lux hendes Vcrscn forandrer sig nu,'sam t Tanker og Aasyn.
„H u n , som endogsaa for D is , ei tykkedes synderlig munter,
„B liver a f Aasyn mild, retligesom S o len , der skjulles
570
„ N y s af den fugtige S k ye, kommer frem, naar Skyen er svunden.
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Al p h e u s og Ar et husa.

„Sporger nu Ccres, der atter var glad, da hun Datteren gjenfandt:
„ „ S i i g , Arethusa! en Grund til din G an g; hvi blevst du en
, Kilde?" ^
„Bolgerne lagde sig tauft. D a lofted Gudinden sit Hoved
„O p fra sit Vceld, og, trykkende Vand af de gronlige Lokker, 575
„F lux hun beretter et Kjerlighedssagn om den clistc Flodgud.

-,Fordum levede jeg udi Nymphernes Ehor i Achaja,
„ O g der var Ingen saa ivrig, som jeg, til i Skoven at jage,
„Eller saa lysten i Hu, at scette for Dyrene Iagtgarn.
„Skjondt jeg har aldrig fogt, at vorde beundret for Skjonhed, 580
„ O g jeg tillige var stcerk, man skjenked mig Navn af den Smukke.
„D og var jeg ikke betydelig glad ved mit yndede Ansigt,
„ O g , hvad der ellers er Pigernes Lyst, et behageligt Pdre,
„Vcekkcd (jeg Tosse!) min B lue, og det tyktes mig S y n d at behage.
„E ngang, jeg m indes, jeg vandrede hjem fra Stum phal!
Skove, 585
„Treettet og varm; ved den moifomme Jagt var min Hede fordoblet.
„Sttzdcr jeg da paa en S trom ; uden Nisten og Hvirvel den rulled,
„Klar til den dybeste Bund, udi hvilken man kunde paa Grunden
„T «lle den ringeste S teen ;, det var knap, at den syntes at fiyde.
„G raalige P iil, samt Popler i Veext, fremelsked' afB olgen , 590
„O ver den skakkede Kant udbredte naturlige Skygger.
„Didhcn ncermed jeg mig. Forst dypped jeg S a a len af Foden,
„Derpaa til Kncect mit Been. Ei noict med dette, jeg losner
„O gsaa min D ragt, og hoenger mit S lo r paa en boielig Vidje:
„Springer saa nogen i S o e .
Medens Bolgen jeg trcrder, og basker 595
„Necsten paa tusinde V iis, samt kaster de strcrkkede Arme,
„Merrker jeg midt udi S o e , jeg vecd ikke selv hvilket. Bulder,
„ O g , i min Skrcck, jeg springer i Land paa den ncermeste Flodbred.
„Taler Alphsus da op fra sin S o e : ,, „Arethusa! hvi flyer du?" "
„ „ S i i g , hvor iler du hen?"" saa lod det igjen med en hers Nost. 600
„H urtig jeg flygter- saa nogen jeg var" (paa den modsatte Flodbred
„Laae mine Kleeder). „H an flammer desmcer; foroger sin Iver;
„ O g , da han nogen mig feer, jeg tykkes ham ret appetitlig.
„Hurtig jeg ilede bort; som en Vild, han fulgte mit Fodspor,

„Ligesom Duerne flye paa en bcevende Vinge for Hogcn, 605
„Eller som Hogcn har Skik at tumle den ccngstcde D ue.
„H en til CyllLne's Fjeld, til Orchomcnus' Egn, og til Psophis,
„T il den mcenaliske Kloft, Erymanthi S n er og til E lis,
„Havde jeg Kraft til mit Lob, men i Sporet han fulgte mig hurtig.
„ D og udi Enden at holde det ud, da jeg manglede Krerfter, 610
„Evned jeg ei, medens h a n var istand til at holde til Maalet.
„H en over Fjelde, bedcekked' med Skov, over Marker jeg iled,
„Frem over Klipper og-Steen, samt d e r , hvor der fandtes ei Fodspor.
, „ S o le n belyste min R yg; en betydelig Skygge jeg marked
„Lobe foran mine Bcen, om det ikke var Frygten, som saae den. 615
„ D o g blev jeg sikkerlig angst ved Lyden af Fodver, og veeldig
„S ton n en og Pust af en M und mod Bindslev, jeg bar om mit Hoved.
„ M a t af den trcettende Flugt „ „ D icty n n a !" " jeg raabte „ „din
Zagrmoc,
„ „ H je lp ! nu har han mig fat! D u haver jo ofte betroet mig
„ „ B a a d c dit Kogger-med Pilene i, og tillige din B ue." " 620
„T og. da Gudinden, fom rortcs i H u, af de tykkeste Skyer
„E n , som hun svobte mig i.
' - <
- ,
.
'
D a jeg-skjules i Taagen, han leder
„ N o ie; men taber sit S p o r, og soger ved S iden af Skyen.
„Togange gaaer den Uvidende der, hvor Eludinden har skjult mig?
„Togange raabcr han hoit: „ „Arethusa-i o kom, Arethusa!" " 625„Ach! hvad folte jeg d a? M on ikke-det S am m e, som Lammet
N aar det fornemmer en'Ulv, som lofter sin Stem m e ved Stalden?
Ellee som Haren i Bustenes Skjul- naar den eengstcligl stuer Fjendtlige Hunde, og haver ei M od, at: beveegi sit! LegeM? ^
::r

„ D o g han forlader mig ei.

D a han meerker, at Sporet af
'
Foden 630

„G aser ikke lcengcr, end her, bevogtcr han Stedet og Skyen.
„Altsaa beleiret! en isnende S ved gjcnncm Huden sig trcrngcr,
„O g fra mit Legeme randt overalt de blaalige Vandstcenk.
„H vor jeg bcvccgcr min Fod, randt Bolgcr, og selv fra min Haarlsk
„D ryppe der Stcenk; i en kortere Tid, end jeg dette fortcrller, 635
„V ar jeg forvandlet til Vand.
Han kjender den Elskedes B slger,
„ O g , ved at fjerne den Menncskeform, som han nyligcn antog,
„B liver han atter til B olge, som for, for at blande sig med mig.
„Jorden ved D elia's Villie brast. Udi Dybet jeg nedsank;
„Kom til Ortygia hid; af Gunst mod Gudinden, sin Navne, 640
„V ar hun den Forste, som bragte mig frem for det jordiske D a g sly s.
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//Her Arethusa nu taug. To Slanger Gudinden for Kornet <
z/Spcender i Aag til sin Vogn, og betcemmer de trodsige M unde;
„Kjorer saa frem med sit ^pcend, udi Midten af Himlen og Jorden,
„H en til den attiske Borg. Triptvlemus bringer hun Vognen, 645
„Giver ham Korn til at stroe, faavel udi saadanne Marker,
„Hvilke man e i har brugt, som i dem , man nyligen dyrked.
„A lt udi Luften han soer over Asiens Land og Europa,
„ J a til den scythiske Kyst begiver sig Pnglingen ogsaa.
„Lyncus herskede her. D a han trccder i Konningens Slotsborg, 650
„B liver han spurgt om sit Navn, sit Hjem, samt Grund til sit Komme.
„ ^ e e ! da lyder hans S v a r : „ „ M it Hjem er det stolte Athenen;
„ „TrLptolemus er mit Navn. Jeg er ikke paa Bolgerne kommet,
,/ ,/Ei gjennem Landet tilfods, men i Luften, som aabned sig for mig.
„ „ G a v er jeg bringer fra Ceres' Haand, som dcekked' af Jorden, 655
„,,2)d e den yppigste Host, og Mennesket spiselig Ncering.""
„ S lig t misunder den vilde Barbar; han vil se lv vccre Giver.

„Derfor han pltier den Fremmede vel; men prover at myrde
„Gjcften i dybeste S o v n . D og ju s t som han vilde ham stinge,
„Border han stabl af Gudinden til Loss; men Attica's Yngling 660
„Sender hun atter i Luft, for at styre det hellige Vognspcend.
„H un, som var ccldst i vor Sosterflok,
„ O g , at Gudindernes Ehor, som Hslicon
„Nympherne strege med enige Raab. D a
„Altre sig, lod hendes O rd: „ „ D a d e t ,

fik endt fine Sange,
eier, har sciret,
de Tabende trodsigt
at I flippe for Gjen.
gjcld, 665
„ „Folger a f Kampen, er c i Eder nok, men I lcegge til Brsden
„ „Skjeldsord endog, behoves ei Grund, til at staane Zer lcengcr.
„ „ N u maa vi gribe til S tr a f, og folge, hvor Harmen os vinker." "
„Pigerne loe fra Emathia's Land, og foragted vor Trudsel,
„Proved at tale, og, skrigende hoit, de losted med Frcekhed 670
„ S e lv deres Haand til en Kamp. D a mcerke de, Fjerene skyde
„ D y b t under Neglene frem, og Armene d«kkcs med Fjcrduun.
„V ed at betragte hverandre, de see deres Ansigt at hårdes
„F ast til et N-rb; som en nysstabt F ugl udi Skoven de flagre.
„Brysterne ville de flaae. Medens Armene rores, de stige 675
„ H o it som Skader i S k ye, der qvidre bestandig i Skoven.
„ S e lv som Fugle beholde de dog deres hurtige Tunge,
„ S a m t deres skrattende S n ak og forunderlig Lyst til at pludre."

Sjette
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Sang

A r a ch n e.

^)enligen havde Tritonia laant Aoniderne Oret
Baade til S a n g og til Ord, samt yttret sin billige Harme,
Sigende dette: „Hvad kofter vel R oes? e lv onsker jeg B ifald,
„ O g , uden S tra f, tillader jeg ei, at man haaner min Guddom."
M indes derefter Arachne's Lod, hiin Moeonerindes,
5
Hvilken i Uldspindskunst, hun horte, sig maaled med hende.
Ikke ved Byrd eller adelig Slcegt var hun bleven navnkundig.
B lo t ved sin Kunst. Udi Cdlophons B ye var hun avlet afId m on ,
H am , som farved det torstige Uld i det joniske Purpur.
Larngst var Moderen dod; dog stammed hun, ligesom M anden, 10
Ned fra en borgerlig M t.
Overalt udi Lydicns Byer
Havde hun selv ved sin Kunst forjkaffet sig Navn og Beundring/
Skjondt hendes M t var lav, hendes Hjem det lidet Hypcrpce.
B lo t for at see hendes kunstige Veev, som var saare fortrinligt,
Nymphcrne ofte forlod' deres Viingaardsbolig ved Lmolus, 15
Za de PaktLliste Piger endog forlod' deres Bolger.
Ikke dog ene det fterdige Toi dem lysted at stue,
S e lv naar hun syfled dermed (saa yndigt behandled hun Kunsten!).

Enten dcn raacre Uld hun viklede forst udi Nogler,
Eller med Fingrene ordncd sit Vccrk, og i fineste Traader
20
S pandt i fornyede Trcck den Uld, som lignede Taage,
Eller hun snurrcd med Fingrene let den dreicde Hortecn,
Eller baldyred med N aal — de saae, hun var Leerling af Pallas.
Dette bcncegtcr hun dog, og, krcenket ved saadan en Lccrer,
S iger hun: „K om med en Kamp l naar jeg taber, da kan hun
jo straffe." 25
Vcelgcr nu P allas Matronegestalt, og dcckker sin Tinding
Listig med graanende H aar, samt stotter sit Legem ved Staven;
S ig er derefter:
„ D e stigende Aar er ganski' fortjene
„D ad el og H ad ; det er T id e n , mil Barn ! som bringer Erfaring.
„D erfor du ikke foragte mit Naad! blandt jordiske Q-vinder 30
„Ejerne du skaffe dig N ocs, som en ypperlig Spinderske, Pige!
„ B lo t, Ubesindige, vug for en Gud! med ydmyge Bonner
„Afbed, hvad du har sagt! naar du beder, tilgiver hun sikkert."
Barsk paa den Gamle hun seer, og taber den Traad, som
hun udspandt;
Knap kan hun tcemme sin Haand, og, yttrende Harm i sin Mine, 35
Hurtig hun svarer med saadanne Ord den formummede Pallas:
„ S e lv du berovedes S a n d s, hentccret a f AareneS Rcekke!
„Leve forlange gjor heller ei godt. O m din S o n har en Kone,
„Eller en Datter du muligen har — for dem kan du snakke;
„ J e g har Forstand til mit eget Behov. Troc endelig ikke, 40
„A t jeg vil lyde dit Naad: min Beslutning er ganske den Samme.
„ S u g , hvi kommer hun ei? Er hun bange maaskee for en Kampdyst?"
„ P a lla s er kommet!" gjensvarede hun. Matronefiguren
S a n k ; som Minerva hun staaer. D e Mygdoniske Q-vinder i Andagt
Kneele med Nympherne ned; kun Pigen alene var rolig.
45

D og blev hun rod, og cn Bsussen med eet, ffjonot mod hen
des Vilje,
Foer over Kinden, men svandt dog igjen; retligesom Luften
Pleier at vise det rodmende Skjer, naar Cos er oppe.
M en, ved den stigende S o l, gjenvinder sin forrige Blcghcd.
Hvad hun beflutted, m a a stee. Ved en taabelig Lyst efter
Palm en 50
S e lv hun bereder sit Fald. Ei Iupiters Datter sig vcegrer;
Varsler ei heller med Ord, og befaler, at Kampen begynder.
Hurtigcn stille de Begge sig hen til forff,ellige Sider,
Speende tillige det dobbelte Vcev i den fineste Rending.
Vcrvet om Bommen er fast, og Rendingen skilles ved Kammen; 55
Jstcet flaaer man deri, ved Hjelp af de spidsede Spoler.
Fingrene gjore det klart, og, medens det trcckkes i Rending,
Lages det fat af en gribende Kam, som har Teender til Anflag.
Begge har travlt; deres Klccder endog cre kiltred' om Brystet;
Armene rore de flink, medens Lysten formindsker dem M oien. 60
Purpur veeves deri, som foled den lyriske Kjcdel,
Farver tillige, som tabe sig flint i cn herlig Skattering.
Buen det ligner i S k ye, som, rammet a f Straaler fra S o le n ,
Boier sig rundt, uberegnelig stor, paa den meegtige Himmel.
Vistnok straaler der ogsaa i den vel tusinde Farver,
65
D og det bemcerkes ei let, hvor en enkelt er tabt i en anden:
Hvad der berores, det synes kun eet, skjondt det Pderste fjernes.
Ogsaa det smidige Guld mellem Traadene slynge de Begge,
Medens en Fortidsdaad udi Voevet benyttes til Gjenstand.
Noer den Cecropiste Borg AreSpagus bliver af P allas
70
Vcevet i Lraad, samt Fortidens Tvist, hvad Landet stal hedde.
Togange S e x af den himmelske 2Et, og i .Midten Kronion,

Sidde med Alvorsblik paa de kneisende Sceder. A f Ansigt
Kjendte man lcttelig hver. Zens selv var et Monster paa Anstand.
Der staaer Bolgerncs Gud, som flaaer med sin valdige Trefork 75
Over det klippige Fjeld; fra de rammede S ten e sig styrter
Gangeren frem; og den har han flabt, for at hcevde sig Byen.
S e lv hun giver sig Skjold og et S p y d med den hvcessede Odde;
Seetter paa Hovedet H jelm , og bedcekkcr sit Bryst med Wgiden.
Derpaa i Vervet hun viser sit S p y d , som er hceftet i Jorden, 80
Hvilket nu flyder, som Olietreee, med de graalige Frugtberr;
Guderne undre sig ret, og Seiren er Enden paa Barket.
M en for at nu Rivalinden kan sce ved et synligt Exempel,
Hvad hun kan vente, som Lon for en S trid , hun saa dristigcn
vover,
Danner hun flux, udi Hjernernes F lig, fiirdobbclte Kampe, 85
Tydeligt formed' i Billeder smaae og i lysende Farver.
Thraciens RHLdope staaer samt Heemus i forreste Hjerne;
Fordum et Menneskepar, nu cre de Fjelde med Sneclag,
S aasom hverandre de fljenkede Navn a f de hoiefte Guder.
M idt i det nccrmeste Hjerne man seer den pygmeeifle Moders 90
Q-valfulde Lod. Efter Tabet i Kamp, blev hun tvunget af June,
S e lv at bekjempe sit Folk, da hun blev til en Trane forvandlet.
Ogsaa baldyres Antigone der, fom vovede fordum
Kamp mod den mcegtige Jupiters V iv. D en drotlige Juno
Lod hende flagre, som Fugl. D a hjalp hende Ilio n ikke; 95
Ei hendes Fader, LaSmedon hjalp; sneehvid over Vingen,
S e lv , som en Stork, med sit rastende Nccb hun giver sig Bifald.
Hjornct, der bliver tisrest, fremstiller Cin^ras, som barnlos,
Klamret om Tempelets Trin, som fordum var Datterens Lemmer;
Trykket mod Fliserne »cd, det synes, som Oldingen greeder. 100

Trint om den yderste Nand hun slynger en Olie-Fredsgreen:
Ender med den, og soetter sit Trcee, for at slutte det Hele.
Meeonerindcn afbilder i Vcev Europa, der skuffet
Blev af en Tyr: livagtig man seer baade Tyren og Havet.
Pigen man skuer at kaste sit Blik mod de fjernede Kyster, 105
Lofte mod Folgct sit R aab, samt frygte de sqvulpende B olgers
Noere Beroring, og lofte sin Fod paa en oengstelig M aade.
Ogsaa hun danner Astsrka der, som holdes af Ornen.
Vcevcr saa Leda, som ftrcekker sig hen under Vingen a f S van en ,
Foiende Jupiter til, som, skjult udi Form af en S a ty r ,
110
Avler et Tvillingepar ved den dcilige Datter a f Nyctcus.
Skjult i A m pb'.yo's Form, bedaarer han Pigen fra Tiryns,
Narrer M gina som Ild , Acrisius' Datter, som Guldregn;
Ceres' Datter i Form af en S n o g , Mnemos>ne, som Hyrde.
O gsaa, N eptunus! hun vcevede dig, da du blevst til en vild
Tyr, 115
Elskende SEoli B arn. Aloiderne, skjult i Entpcus,
Avler du her, samt narrer i Form a f en Vordder B isaltis.
Venlige Moder til Korn, med de lysende Lokker! du maatte
Hesten fornemme; ja Moderen selv til den vingede Ganger,
Slangebehaaret, fornam dig som Fugl, og M elantho, som M arsviin. 120
Ogsaa hun giver den enkelte Gud og de enkelte Stoeder
Lighed i Pdre. Apollo man seer udi Form a f en Hyrde;
Ogsaa hvorlunde han bLr, som en H sg , sine Vinger, og atter
Foer i en Love; men Zssa bedrog, under Rogterens Skabning.
Ncermest Erlgone sees, bedaaret af Bacchus, som Drue, 125
S a m t S a tu rn u s, som Hest, der avler den dobbelte Chiron.
10

VavctS den yderfte P art, omgivet af fineste Bordte,
D annes af Blomster, indslyngede smukt i det bugtede Vedbend.
PallaS, ja ikke Misundelsen selv, kunde Vcevet forkaste,
O g over saadant et Held den blonde Gudinde sig cergrer. 130
Toiet hun splitter itu, da det synes med Guder at spotte,
O g, da en S p o le hun holder i Haand, som er dannet af Buxbom,
S la a er hun i Panden Arachne med den, hiin Datter af ^»dmon.
S lia t var den Arme for haardt; hun qvalte sig selv med en
Strikke.
D a bun nu herngte, M inerva blev rert. Hendes Skjebne hun
mildned, 135
S igen d e: „hecng, uforskammede M o c! men bliv udi Live!
„ D o g , for at ei du stal bygge dit Haab paa en kommende Fremtid,
„Straffen tillige stal folge din S la g t i dens sildigste Aflom."
Derpaa hun gik; men sproitede fsrst over Pigen en Troldsast,
Lavet af Hscate's Urt. D a Haarene stankes af Giften, 140
S vin d e de lempeligt bort, tilligemed Oret og Nasen.
Hovedet bliver ei stort, paa det stumpede Legem det Mindste.
Fingrene vorde til Been, som hange saa spinkle ved Siden;
Hele det Andet er B u g . D og spinder hun Traader fra denne;
Edderkop bliver hun nu; men sysler, som for, med at spinde. 145

XLIX.

N i o b e.

Lydien mumler derom; gjennem Phrygiens samtlige Byer
Rygtet om Handlingen gaacr, og man taler derom udi Egnen.
Ogsaa for Niobe Pigen var ksendt, dengang hun var ugift,
S a m t, i M aSniens Land, udi S ip y lu s lcved som Ungmoc.
D og Lydcrinden Arachne's S tr a f advared ei hende,
150
Enten at tale med ringere Trods, eller vige for Guder.
Krye over meget hun blev: dog hverken den LCgtedes Kunstklogt,

Begges fortrinlige S la g t, ei heller det mcrgtige Rige,
Gjor hende s a a d a n en Fryd (uagtet det gav hende Glade)
S o m hendes talrige B o r n . En lykkelig Moder hun kunde 155
Kaldes med Nette, hvis ei hun tykkedes selv, at hun var det.
M anto, som kjendte de kommende Ting, Tiresias' Datter
Herved sin varslende Nost, opflammet a f hellig Begeistring. ^
M idt udi Byen hun skreeg:
„Ism eniffe Qvinder, forsamles!
„Yder ei Lsts blot, men Tvillingeparret, hun sodte,
160
„Ydmyge Bonner og Nogelseduft! knytter Haaret med Laurbeer!
„Leto befaler det selv gjennem m ig!"
ThebanerneS D sttre
Lyde paastand; man pynter sit Haar med de fordrede Blade,
Bringende Bonner og Viraksduft til de hellige Altre.
Niobe ncermer flg nu, geleidet af rigeligt Folge,
165
S y n lig ved Guldet, som virkedes smukt i de phrygiske Klader,
Derhos smuk — naar hun ikke var vred. Med sit yndige Hoved
Ryster hun ogsaa det deilige Haar, som bolger ad Skuldren:
Standser, og, kastende stolt sine Blik paa de samtlige Skarer,
S iger hun:
„Raser man da? I vcelge de Guder, I horte, 170
„Fremfor de Guder, I see? Hvi dyrkes Latona ved Altre,
„M edens at jeg uden Rogelse staaer? Er ikke min Fader
„H an , som alene fik Lov, at berore de S a lig e s Netter?
„ M ig en Plejade har fodt, og h u n er en Datter a f A tlas,
„Kjempen der barer med Kraft paa sin R yg den crtheriste Axel. 175
„^upiters S o n er min M and; en ZEtling af Zeus er min Fader.
„Folket i Phrygien frygter for m ig; under mig, som er Dronning,
„H aver sig C adm us'B org; den M uur, som min M age har bygget
„Ved sine Strenge, bestyres af mig og min drotlige Husbond.
„H vor udi Huset jeg kaster mit Blik, overalt jeg bemarker 180

„Bunker af Guld. N u lcegge man til, jeg er skjon, som Gudinder!
„O gsaa endvidere fsie man til s y v herlige Dottre,
„ S o n n er i lignende Tal, samt Slecgtninge snart af dem Alle „Sporger mig nu, hvis I kan, om der haves en ^ u n d >l mm
„Lcto, et Titansbarn, hvem CoeuS, jeg veed ikke hvilken, 185
Avled, I seette med Trods over mig, skjondt Jorden saa vide
//
Neegtede hende, da Veeerne kom, en P lad s til at fode.
//
„/ / E d e r s Gudinde man jo g fra Jorden, fra Himlen og Havet;
,,I a udi Verden landflygtig hun flod.
"
Ved den Vildsomme rortes
°S s°gd°: » « D u d - E V -- 2 --d „Undende hende sit vaklende Hjem. S o m Moder hun fodtc
„ T v illin g e r h e r — en sy v e n d e D e e la fd e n Mcengde, jeg fodte.
Lykke jeg har (hvo necgter vel det?) og beholder min Lykke
, (Tvivled vel Nogen om det?) min Fylde forskaffer mig Tryghid.
„Jeg er for lykkelig st.rdt, at Skjebncn kan gjore mig Skade: 195
„T og den endogsaa endeel, den levned mig sikkerligt mere;
„M angden, jeg eier, staaer hoit over Frygt.
„O m I ogsaa vil s«ttc,
„A t mellem Dornenes talrige Svcerm gik Enkelte tabte,
„Kan jeg dog ikke (naar Tabet er stsrst) ncdftettes til Tvende,
„Hvilket er Lstv's Svcerm, der sikkert kan regnes for barnlos. 209
^ B ort med Offrene! bort! tager Laurerne ned fra Jert Hoved!"
Lauren man lcegger og gaaer, skjondt Offringen ikke blev fuldfort:
D og i sit Hjerte man yttrer en B o n — d et kan hun ei hindre.
S a a re Gudinden blev vreed. P a a de overste Spidser af Cynthus
For sine Tvillingeborn, man siger, hun yttrede Saadant: 205
„J eg , Eders Moder, som foler mig stolt, at Jeg fodte Jer Beggc,

„ O g (paa Saturnia nar) vil vige for ingen Gudinde,
„Nccvncs med Tvivl i Gudindernes Tal: i de kommende Seclcr,
„Dersom I hjclpe mig ei, jeg fjernes fra dyrkede Altre.
„ D o g ikke d et er min eneste S o r g ; thi LLntali Datter 210
„Foicde Haan til sin trodsige D aad; har vovet at scette
„D em , hun har fodt, over Jer, og bctitlet mig (h en d c det ramme!)
„B arn los — yttrende Ting, der vidner om Faderens Frakhed."
Leto var just i Begreb, at foie til Ordene Bonner,
S iger da Phoebus: „ ei klage du meer; du sinker jo Straffen." 215
Artemis taler som han. Med iilsomt Skud gjennem Luften
D ale de, svobt' i en S k ye, ved Cadmus' B org, imod Jorden.
Uden for B yen der fandtes en Mark, som var jevnet og udstrakt.
Idelig stampet a f Hestenes Trav, hvor Hjulenes Huulspor,
S a m t den hardede H ov, oprodede Jorden forneden.
220
Amphions Sonner stg tumlede her. P aa de livfulde Heste
Scette sig Enkelte op; stolt rodmer af Tyrkens Purpur
Gangernes R y g ; de styre med Kraft guldvccgtige Bidsler.
Medens nu Ism enus her (det tidligste Foster, hans Moder
B ar under Hjerte) med styrende Haand og stadig i Rund
kreds, 225
Drcicde Gangernes Lob, samt aved de skummende Munde,
Skriger han pludselig: „A ch!" Udi Midten af Hjertet han bcerer
Pilen, som traf. Fra den Doendes Haand ncdglider hans Tomme;
S agteligt synker han ned, ved Boven tilhoire, paa S id en .
D en , som er narmest, og horer en Klang gjennem Luften af
Kogger, 230
Scctter sit S p a n d udi Fart, retligesom Skipperen iler,
Ahncnde S torm , naar han oiner en S k ye, og spander til hver Kant
Seilene stramt, at Luftningen ei, ihvor lille, skal undflye.

150
Tsilen han gav, men medenS han soer, det treeffende Piilskud
Rammer ham dog. D en dirrende P iil udi Halsen foroven 235
Heefter sig fast, og det glattede Jern gjennem Struben sig treenger.
Eftersom boiet han stod, han ruller ad Manken og Halsen
Over det ilende Spcend, og Jorden han stoenker med varmt B lod.
H an, som har arvet sin Morfaders N avn, fremdeles den arme
Phcedimus, endte just n u deres D on t, og vendte sig derpaa, 240
Efter en Pnglingcffik, til en D yst, ved at salves som Brydsmcend.
Medens de brodes, de knyttedes cengt, og knugede ivrigt
Bryst imod Bryst. D a soer der en P iil fra den strammede Bue,
Hvilken, da just de forenede stod', i dem Begge sig troengte.
Begge paa cengang sukkede hoit; deres krummede Lemmer 245
Segned paa eengang ned; de rulled paa eengang i Dodcn
H iet mod Lyset; det doende Gisp man horte paa eengang.
A lphenoroinedeSligt; for sitBryst, som er sondret, han flaaersig;
Iler afsted, og letter i Favn de stivnede Lemmer.
Ach! men han sank i den kjcrlige D o n t; den deliffe Guddom 250
Sprcengte hans inderste Bryst med en Pist, som i Doden ham styrter.
Vistnok trcckkcs den ud, men Enden a f Krogene river
Ogsaa af Lungen en D eel; med hans S je l focr Blodet i Luften.
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Ei ved et e n k e l t S a a r , vragede D reng, Damasichthon!
Segnede du! Han rammedcs der, hvor Benet begynder, 255
O g hvor det senede Knas gjor blodcre Num udi Ledet.
Just, som han trcrkker med Hcendcrne bort den myrdende PiilspidS,
Jages en anden ham dybt i hans H a ls, til Fjercne ncesten.
Blodet prccsser den ud, og, medens den hvirvler i Veiret,
Blinker den, springende hoit udi Luft, hvor den borer sig.frcmad, 260
S id st stod Jlioneus. Forgjaves han strcekkede Armen
O p til en B on . „Forffaaner os dog, I samtlige Guder!"
S agd e han, ahnende ei, han skulde kun E n k e l t e bede.

,

^

Guden med Buen bcvcrgedes alt, da Pilen ei lerngcr
S to d til at standse: men Pnglingen sank ved den mildeste Vunde, 265
Saasom ei synderlig dybt hans Hjerte var truffet af Pilen.
Borgernes Kummer, Fam iliens Graad, samt Rygtet om Tabet
Bragte til Moderen B ud om saa stort og saa pludseligt D odsfald.
D ecls hun forundrede sig; men harmcdes ogsaa, at Guder
Vovede S lig t; at M agten de fik, til at virke saa meget. 2 7 0
Amphion felv, hendes M and, ved et Svccrd, han jog udi Brystet,
Havde, som Doende, endt med sit Liv tillige sin Sm erte.
Ach! hvor Niobe ligner kun lidt hiin N>obe fordum,
Hende, som fjernede nys fra LatSna's Altere Folket!
Hende, som nyligen gik med knejsende Vecsen i B yen,
275
M isundt selv af en Ven — nu ynkelig selv for en Fjende.
Styrtende ned paa de stivnede Liig, uden Orden hun deler,
Mellem de samtlige B orn, sine Asskedskys udi Doden.
Loftende op over disse mod Skye de forflaacde Arme,
S iger hun:
„O-vceg dig ved denne min S o r g , haardhjcrtede Lcto! 280
„O-vocg dig!" hun siger; „ D u mcctte dit S in d ved at stue min O-vide!
„Mcet da nu ganske dit grusomme H u ! ved de S y v , jeg har
mistet,
„Jordes jeg selv. Hvilken Fryd! triumphcer, D u seirende Fjende!
„ S e i r e n d e ? D et er ei sandt. I mit Tab har jeg Flere tilbage,
„Lcto! end d u i dit Held. Skjondt jeg tabte saa M ange, jeg
seirer." 285
Dette hun sagde. D a klang der en Streng fra den strammede B ue,
Hvilken, paa M obe ncer, forfterder Enhver, som fornam det.
S e lv i sin Q-val er hun stolt. D e r stode ved Brodrcncs Baare
Ssstrcnes Hob, i en sorgende D ragt, med flagrende Lokker.
Just som den Ene fra Saarene trak den hcrngcnde Piilspids, 2 9 0

Styrtcd hun ned over Brodrenes Lug, som hun kyssed i Doden.
Ret, som en Anden med tindrende Ord vilde troste sin Moder,
Bliver hun taus, og krummes til Jord ved en pludselig Vunde.
Sostercn provcr at flye; men segner i Lobet; den Fjerde 295
D oer ved sin Soster; een soger et Skjul, og den Sjette staaer
eengstlig.
Myrdede vare nu sex, skjondt fceldte ved fterlige Vunder.
N u var den Sidste tilrest. Med sit Legem og Kleedning hun skjuler
Pigen, imedens hun skreeg: „o levn mig blot hende — den Mindste;
„ A f mine talrige Born jeg forlanger kun een og den Mindste." 300
Just som hun onfked, den Huskede sank.
N u sidder hun barnlos
Mellem den myrdede M and, -e segnede S sn n er og D sttre,
S tivn et i O-val. Ei meer hendes Haar i Vindene vifter,
B lod under Huden ei Isinger man seer; under Laagene stirre
Hinene sorgelig ftivt; hendes Billcd har intet, som lever. 305
Ganen forinden er haard; tilligemed denne sig hcrrder
Tungen i M unden; ei lcrngerc B lod udi Aarcn pulserer:
Armen kan ikke bevcrge sig meer; ei Nakken sig boie;
Foden ei flytte sig meer; under Huden er Kjodet forstenet.
D og kan hun greede; omgiven af S torm og en frygtelig Hvirvel, 310
Bliver hun bragt til sit Hjem, hvor hun flettes paa Toppen af Fjeldet,
Sm elter i Graad, og Taarer e n d n u gjennem Marmoret rinder.

I,. L y c i e n s L a n d m e e n d .
Ved en saa tydelig Hevn a f de meegtige Guder forfccrdcs
O-vindcr tilligemed Mcend; og S am tlige dyrke nu ivrigt
Lcto's Tvillingeborn, hvis kraftige Veeldc man foler.
315
S a g n forterller man nu ester S a g n , som det plcier at hcrndcs.
S aalcd es sagde der een: „Endogsaa i Lyciens Kornland

„Finge de Bsnder i Fortiden S tr a f, da de haaned Gudinden.
„Tingen er mindre bekjcndt, da Merndcne vare kun simple,
„ D o g er den mcerkelig nok. S e lv skucd jeg Stenen og Sum pen 320
„D er, hvor Miraklet er skcet.
M in Fader var temmelig gammel,
„O g da han nodigen reifte saa langt, han bod mig at hente
„Just nogle Hxne fra Egnene der, samt gav mig til Reisen
„O gsaa en Forer derhen.
Nandsagende noie hvert Englod,
„M idt udi Dammen vi sec, bedcekket med Aske fra Offring, 325
„M ellem de bolgende S iv , at der stander et Alter fra Oldtid.
„Foreren standsed, og mumlede angst: „ „Beskjermer os, Guder!" "
„O gsaa jeg standsed, og mumled, som han: „„Beskjermer os,
Guder!" "
„Ikkun om Alteret spurgte jeg dog: „var det Fauners, Najaders,
„Eller en indfodt G uds?" D a svared den Fremmede Saadant: 330
„E i nogen Bjergaand boer i-Alteret hisset, min Pngling!
„ H e n d e s er Alteret hist, som Iu n o , den Mcegtige, fordum
„Fjernede langt fra vor Jord, hvem ncppe der vandrende D clos
„Skjenked en P lad s, da hun bad, medens Hen i Bolgerne scilcd.
„ D e r hun flottede sig til et Olietrcce og et Laurbcer,
335
„M edens (hvad Iu n o kun nodigen saae) hun Tvillinger fodte.
„Ogsaa fra Hen hun flygtede bort, som man siger, for Iu n o ,
„M edens hun Bornene bar, to mecgtige Guder, ved Barmen.
„S aasom nu S o len paa Markerne stak udi LycienS Egne,
„Hist i Chimeera's Hjem, da monne Gudinden, ved Sleebet 340
„ S a m t ved den brcendende S o l afkrceftet, formcrrke, hun torstcd,
„S aasom de graadige B orn udsugede Melken af Brystet.
„D yb t i en D a l hun oinede nu, at der fandtes en Kilde
„M ed noget renere Vand, hvor Bondcrne samlede Sivror,
„O g udi Buskene P iil, samt Grces, der voxer i Moser.
345

„D id Titaninden nu gaaer; sine Kncee hun trykker mod Jorden,
„ A t hun kan stille sin Torst ved en Drik af de kjolige Bolger.
„D ette forbyder dog Bondernes Flok. D a de hindre, hun siger:
„ „Falleds er Bruget af V and; hvorfor vil I ncegte mig Vandet?
„ „E i over B olgen, saa lysende klar, over Luft eller S olstin 350
„ „ G iv e s Besiddelsesret; til en offentlig Gave jeg kommer.
, , „ D o g , som en Skjenk, jeg beder derom. Ei har jeg isinde,
„ „ F o r at forfriske min Krop, at bade mig her udi B olgen,
„ „ B lo t vil jeg lindre min Torst.
M in M und er saa tor, naar jeg taler;
„ „ G a n en er heed; knap findes der Veigjennem denne for Stem 
men. 355
, , „Vandet, som Nectar, vil smage mig godt. Jeg forsikrer, at Livet
„ „SkjenkteS mig her; at Doden jeg siap ved at drikke, jeg tilstaacr.
„ „ L a d Eder rorrs ved Dornene her, som rakke fra Barmen
„„A rm ene u d !" " de rakkede just deres Arme, de S p ad e.
„H vem kunde ikke de bedende Ord af Gudinden bevage? 360
„ D isse forjage den Bedende dog; og tillige de bruge
„Trudflcr, om ikke hun gaaer, ja selv fornarmende Skjeldsord.
„Ikke tilfredse med S lig t, med Handcr og Fodder de mudre
„Vandet i D am m en: fra dybeste Bund opjage de Grumset,
„Hoppende rundt overalt med den ondskabsfuldest! Springcn. 365
„Vrede nu gjor, at hun glemmer sin Torst. Ei Coeus' Datter
„Tigger de Skjendige mcer, og andser ei langer, at bruge
„B onner, som egne kun lidet en Gud. S in e Hander hun lofter,
„ S ig en d e: „ „ G id I da her, udi Sum pen, evindeligt leve!" "
„ D et, som hun onstede, skeer. D e fare med Lyst under B o lg en ; 370
„N ed i det hulede D yb de stikke de samtlige Lemmer:
„ H a v e saa Hovedet frem, eller svomme paa Fladen af Vandet.
„O fte de satte sig ned paa Kanten a f S o e n , og ofte
„S p rin ge de ud i det kjolige Vand.
S e lv n u deres Tunger

„ S y sle med stygge, fornærmende Ord, uden Skam eller B lu ssel: 375
„Skjondt de er' n u under Vand, under Vand de forsoge paa Skjcldsord.
„Stem m en, som hidtil, er hccs; deres svulmende Gane stg hcever:
„Just ved at stjeldc, forstorrcs end mcer deres spilede Strube:
„Bugen er Hovedet neer; deres H als er ncesten forsvunden.
„Ryggen er gron, men Bugen er hvid (af Kroppen det Storste) 380
„O g i det dyndede Kjeer nu hoppe de nysstabte Froer."

LI.

M a r s y a s.

Efterat En (jeg veed ikke hvem) af de Lycier's Stam m e,
Havde nu Bondernes Skjebne fortalt, erindrer en Anden
SLtyren, hvilken LatLna's S o n , da han tabte paa Floiten,
Straffede svarligen haardt.
„H vi skiller du mig ved mit Legem? 385
„Floiten var ikke min Lidelse vcerd; jeg fortryder det" ffcecg han.
A lt som han streeg, det ovcrste Lag af hans Legem blev hudflccngt.
O g han var nu kuu et blodende S a a r ; overalt er der Bloddryp.
Nerverne komme for Dagen og sees. Pulserende Aarer
Blinke nu frem i hans Hud. Indvoldene, strammed' i Krampe, 390
Kunde man tcelle stg til, og de lysende Fibrer i Brystet.
Faunerne grcrd' over ham, de landlige M agter i Skoven;
Alle Satyrer; O lym pus' Bjerg, navnkundigt alt dengang;
Nymphcrne grccd ved hans D od, og Enhver af de M ange, som vogtcd
Hen over Fjelde de uldige Faar, og det statlige Hornqvcrg. 395
Vaad blev hele det frugtbare S tr o g ; den fugtede Jordsmon
Optog Taaren, der faldt, som den drak i sin inderste Aare.
Jorden forvandler den flux til en S tr o m , som sendes for Lyset.
Hurtig den skynder sig frem, med skraancnde Bredder, mod Havet,
Bcrrende M arsyas' N avn, som er Phrygiens klareste Flodstrom. 400

LU.

P e l o p s.

Almuen tvinges ved saadanne S a g n , til at tcenke paa Nutid,

O g over Amphion sorger man end, som faldt med sin Afkom.
Niobe vordcr alene beskyldt. D og siger man, Pclops
Greed over hende. Bekymret han reev sine Klccder fra Brystet,
S e e ! da viste det sig, at hans Skulder tilvenstre var Filsbecn. 405
Dengang han fodtes, var' Skuldrene eens, den hoire, som venstre,
D annet af Kjod og af Leen. Aflivet ved Faderens Hcender,
B lev han af Guderne samlet igjen. D et Ovrige fandt man;
Kun, hvad der ellers er Leed mellem Halsen og Armenes Opdcel,
M anglcd. M en saasom en Skulder er skjult, man gav ham af
Filsbeen 410
Een til at bruge; nu heledcs han, da man skjcnkcd ham denne.

L.III.

P r o c n e og P H il o mel e. '

Ncermeste Hovdinge samle sig nu: tilliggende Steeder
Bede nu selv deres Fyrster at gaae, for at troste de Arme.
Baade Mycene, hiin Pelops' B ye, samt Argos og S p arta,
Cslydon, hvilken ei hadedcs end af den vrede D ian a,
415
Rigen A chs-m encs'B ye; Corinth, som har Nye ved stt Kunstcrts:
Vilden Messene, samt Patra's B ye og det lave Eleonc,
Lroezcn, endnu ei Pitthcl Land, samt NSlcl P y lu s:
Kort sagt. Stadernes ovrige Hob, som lukkes as Zfthmcn,
Ligesom ogsaa den ovrige D eel, som skues fra Jsthmen.
420
Ene du toved, Athcne's B y e! (hvo skulde vel troet det?)
Hoflighed svandt for en Krig. M opftpius' Mure betrecngtes,
S aasom ad Bolgen der kom barbariske Horder mod B yen .
D isse dog flog, med en hjelpende H ar, den Thracier Lereus,
O g ved den herlige S eir han flaffcd sig kosteligt Navnrye. 425
S aasom nu Pandion saae, han var m agtig ved Guld og ved
Krigsmagt,
Negned desuden sin kraftige S la g t fra den store Gradivus,
Procne han gav ham til V iv.
D og Iu n o ei ledede Bruden,

El Hymenccus var nccr; el Gratier ftode ved Lciet.
Furier Faklerne holdt, som snappedcs bort fra et Gravbaal, 430
Furier redcd dem S e n g ; en Uheld spaaende Ugle
S a d over Bygningens Tag, og tillige paa Toppen a f Sengen.
S e e ! under saadanne Tegn fik Tereus Procne; ved fikge
Varfler, Forceldre de blev'. Lykonskninger fik de af Thracer:
Ogsaa de takkede Guderne selv, samt bede tillige,
435
D agen, paa hvilken den stolte Tyran fik Pandions Datter,
Ligesom D agen, da Ztys er fodt, skulde kaldes en Festdag.
Ach! hvad der gavner, vi kjende saa lidt!
A lt havde nu Titan,
Bringende atter en Host, femgange fornyet sit Aarslob,
S iger da Procne med smigrende Ord til sin M age: „B eviis mig, 4 4 0
„Kjere! den Gunst, at enten jeg selv maa besoge min Soster,
„Eller at h u n kommer her. D u kan love min Fader, hun snarligt
„Atter skal soge sit Hjem: men m ig vil en Gave du skjenke,
„N et som en Gud, naar min Soster jeg seer."
D en Konning befaler.
Skibet skal trcekkes i S o e . Med S e il og med Aarer han drager, 445
Til den cecropiske H avn, og naaer Pirccus' Strandbred.
Her han taler med Pandion selv. Med kjcrlige Haandflag,
Og under gunstige Tegn, mod hinanden nu Kongerne trcede.
Grunden til Reisen han mcrldte ham just, samt Datterens Hnffe,
Lovende, naar hun blev sendt, hun atter vil snarligen reise; 4 5 0
S e e ! i en kostelig D ragt da ncermede sig PhilomLle,
Rigere dog ved sin yppige Form.
S a a l e d e s man siger.
Vandre Najader omkring, samt Hamadryader i Skoven,
Dersom man giver dem lignende P ynt, og en lignende Stadsdragt,
Tereus flammed saa voldeligt op, da han oinede Pigen, 455
S o m (naar man lcegger en luende Ild ved de graalige Halmstraa)
Hurtig der bmnder en Lovfaldsstak, etter Urter i Bunker.

158
Vistnok er hun det vcerd; men, fandselig selv af Naturen,
Er han, som Folket i Egnene der, genegen til Vellyst;
Kort, han luer af Ild , som er baade hans egen og Landsmeends. 460
Hurtig beslutter han nu, at bestikke det vagtsomme Folge,
Ammen tillige, samt gjore Forsog med pragtfulde Gaver,
J a , ved at scette sit Rige derpaa, forfore den Elskte,
Eller forsvare ved M agt og ved Krig den ranede Pige,
Kort, i stn vilde, fortærende Ild han vover paa A lting.
465
Hjertet besidder ei Kraft, til at rumme den mcegtige Lue.
Ei han kan taale, man sinker ham nu. Med hidsige Leeber
Neevner han Procne's B o n , og taler sin S a g under hendes.
Kjerlighed gjorde, han talede smukt, og saa oste hans Bonner
Brused for stcrrk, da yttrede han, det var Procne, som vilde; 470
Grced vel endog, og forsikrede d a, det var Procne, som bad ham.
Himmelske Guder! hvor Mennesket dog udi Sjelen kan n«re
Bcelmork Stat! skjondt Terms her udruger en Udaad,
Tykkes ham dog, han er from , ja henter sig N ocs fra sin
Slethed.
S e lv PhilomSle, desvcerre! har Lyst. O m Faderens Nakke 475
Sm igrende slaaer hun sin Arm; om Lov, til at reise til Procne,
S e lv ved sit V el (men i m o d sit V el) hun beder bestandig.
Tcreus stirrer; i dette sit Blik han favner den Elskte;
O g da han seer hendes K ys, og Armen om Faderens Nakke,
Bruger han Alt som en Braad, som et B lu s , som et ncrrende
Tonder, 480
Til at foroge sin Ild .
S a a ofte hun favner sin Fader,
Husker han sig udi Faderens S te d ; hans S y n d blev ei mindre!
Faderen rores, da Begge ham bad.

H un frydes derover;

Takker sin Fader, og Stakkelen troer, det er lykkedes Begge
Retsom et Held, hvad i Tidernes Lob er en Q-val for dem Begge. 485
Ikke var synderlig meget tilrest for den lysende S o lg u d ,
O g, hvor Olympen er ffraae, der stampede Gangerne nedad.
Drotlige Nettcr man fatter paa Bord, samt V iin udi Guldkar,
Giver derefter sit Legeme Roe i en blidelig Slum m er.
D og de Odrysiers D rot i sin eensomme Hvile for Pigen 4 9 0
Flammer, og mindes endnu hendes G ang, hendes Hocnder og Ansigt,
O g, hvad han ikke har seet, han tanker sig ret efter Huske.
Kort — han narer sin I ld , og S ovn en forsvinder i Uroe.
Dagningen kom, og Pandion selv omfavner sin Datters
M age, som reiser; med rullende Graad han bringer ham Pigen. 495
„Hende, min elskede S o n ! da en adel Nodvendighed byder
„(B egge det onskede jo; D u onskcd det ogsaa, min Tereus!)
„G iver jeg her. D og beder jeg dig ved din Troe, ved vort S lagtffab ,
„O gsaa ved Himmelens Gud, beskyt hende om t, som en Fader!
„ S a a so m i hende jeg eier en Trost udi Alderens D age,
500
„ S en d hende snarligen hjem; hvert Ophold varer mig lange.
„O gsaa D u selv (det er jo alt nok, jeg mangler din Soster)
„Dersom du haver mig kjer, kom snart, Philom sle, tilbage!"
Dette han bad hende om ; han kyssed tillige sin Datter,
O g ved de bedende Ord nedrunde vemodige Taarer.
505
D og, som et ZErlighedstegn, af dem Begge forlanger han Haanden
Lagger saa disse forened' i eet. S in Datter og Barnet,
Ikke narvarende nu, han beder dem kjerligt at hilse.
Neppe det sidste Farvel kan han sige med hulkende Laber,
Saasom han foler en underlig Skrak, som varsler om Uheld. 510
Efterat nu Philom sle var bragt paa den malede Snakke,
Bolgerne droges a f Aarerne til, og Landet blev bortstodt,
Naaber han: „ S eiren er m in! Hvad jeg onskede, forer jeg med m ig."

N u triumphcrcr han vildt. Barbaren har ondt, ved at tove
Med sine Gleedcr; han vender ei bort sine Blikke fra hende. 515
Saaledes Iupiters graadige F ugl, med sin boiede Krumkloe,
Lcegger en Hare, den snappede n ys, i sin luftige Nede;
Roveren seer paa sin Fangst, og Fangen ci mcegter at lobe.
A lt var Reisen forbi; fra de trcettede S tavn e man iler
O p paa den hjemlige Strand. D a flccber han bort til et Zagtsiot 520
Pandions D atter; men S lo ttet var skjult i bedagede Skove.
Hende, som blegner, som yttrer sin Angst, som frygter det Vcerste,
S o m , under cengstclig Graad, forlanger, at skue sin Soster,
Lukker han inde; bckjcnder sin S y n d , og krcenkcr den Ungmoe,
Ach! som er ene, som kalder til Hjclp (men forgjceves!) sin Fader, 525
Naaber om Softcrcns Hjelp, men ister de mcegtige Guders.
TEngstet hun staacr, som det bccvende Lam, der saaret er vristet
Ud fra den graadige Ulv, men ikke formoder sig sikker;
Eller som D uen, naar Vingen er vaad af det B lod, som den misted,
Ryster, og skuer med Angst mod Kloen, i hvilken den hcengte. 530
Sandscnde atter igjen, hun splitter de bolgende Lokker;
S la a er, som et Tegn paa sin O v a l, med et lydeligt S la g sine Arme;
Naaber tillige med oprakt H aand:
„Hvilken frygtelig Udaad,
„V ilde Barbar! som ccndscde ei, hvad en Fader befoel dig,
„Pnkcdcs ei ved hans kjcrlige Graad eller Sostercns Omhue, 535
„ E i ved mjn Uskyldsstand, eller Pligten, du skylder, som Mage!
„ A lt forvirred du her. For min Soster blev jeg en Medviv,
„ S e lv har du cegtet os to.
„H vorm ed har jeg Arme fortjent det?
„T ag (for at ei nogen S y n d skal stande tilrest) du Forbryder!
„D ette mit Liv. Hvi togft du det ei forinden vort Leie? 540
„ D a var jeg gaaet til Skyggernes Hjem uden S y n d eller Brode.
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„ D o g , om de Evige stue paa S lig t, om Gudernes Almagt
„Endnu er til, gik Alting ei tabt, da jeg mi sied min Uskyld,
„ D a vil i Liden du lide din S tra f. Jeg vil ncevne din Utugt,
„ O m jeg end byder Blufterdighed Trods. Kan jeg flippe fra
S lo ttet, 545
„Drager jeg ud mellem Folk. H vis du holder mig skjult i din
Lystskov,
„Fjeldet og Skoven, som vide det alt, vil jeg tolke min Klage.
„M hercn hore mit Skrig, og de Guder, som findes i denne!"
Bruscd i Harme den vilde Tyran, ved at hore paa S aad an t.
D og var han ogsaa i Frygt. Ved at tirrcs af Begge, han raser, 550
Niver af Skeden sit Svcerd, som han bar udi Bceltet om Livet,
Tog udi Haarene fat, og, vristende Armen paa Ryggen,
Lagde han hende med Vold udi Baand.
D a rcekked hun Halsen,
Fattende Haab om at doe, dengang hun bemcerkede Sveerdet.
S o m hun nu strider imod, og bestandige« ncevner sin Fader, 555
Provcr tillige paa Ord, med en Tang han griber om Tungen;
Snitter saa til med en gruelig Kniv. N u spiller kun Stum pen.
Der i det smudsige S a n d den sprccllende ligger, og laller.
Ligesom Halen bcvagcr sig tidt, naar man klover en S la n g e ,
Saaledcs hopper, og leder den n u om et S p o r a f sin Eier. 560
S e lv efter saadan en Daad (det er nccsten utroligt!) man siger
At til den skjendede Krop han nerrmed sig tidt udi Vellyst.
Efterat dette var skcet, han ncrnner at drage til Procne.
Ncppe hun oiner sin M and, da hun savner sin S ostcr; men Skurken
Giver et ffromtende S u k , og fortaller den Logn, at hun dode, 565
Hvilket, paa Grund af hans Taarer, hun trocr.
Fra Skuldrene river
11

Procne bedrovet sin D ragt, baldyret saa bredt med en Guldsom,
Ach! for at klcrdes herefter i S o r t. H un bygger en G ravhoi,
O g, i den Troe, hun er dod, forsoner de S jele, som dode;
Kort, hendes S o rg har en Form, som Sosteren neppe var tjent
med. 570
Gjennem de samtlige Tegn lob H elios alt i sit Aarlob,
O g Philomele? — at tcenke paa Flugt, forbyder jo V agten;
Muren om S lo ttet er bygget saa fast med urokkelig Stcenvccgt;
Munden er stum, og bcrovet O rgan, til at ncevne sit Uheld.
S o r g gjor Mennesket snu; udi Nod blive Tankerne vcekkcd'. 575
Her i det fremmede Land hun spcender et Vecv, som er listigt,
O g i den sneehvide Traad hun fletter af Purpur en Melding
Om den begaaede S y n d . D a det endtcs, en Enkelt hun gav det,
Bedende hannem ved Tegn, at bringe det hen til hans Dronning.
Ikke han vecd, hvad det er; men bringer dog Procne sin Pakke. 580
H un, som er gift med den vilde Tyran, opruller nu Toicl,
O g et bcdrovcligt Bud hun crlanger om Sostcrcns Uheld.
D og (det er strrt, at hun evned!) hun taug. Hun er stum i sin
Sm erte,
O g, da hun leder om Ord, kunne Serberne ikke dem finde
Harmfulde nok.
Til Graad er ei Tid. Ubilligt og B illigt, 585
V il hun forbinde til eet. Hun lever i Tanken om Gjengjeld.
Tiden sig nccrmcde just, da SithSnicns Qvinder til Bacchus
Feired hans Trcaarsfest, og Natten var helliget Offring.
NH5dopc lyder i M ulm af Raslen med klingende Cymbler.
Ogsaa ved Natten gaaer Dronningen ud fra sin B olig, og lecrcr 590
Hvad der i Festen er B rug, og griber Mernadcrnes Vaaben.
Ranker om Hovedet snocs; tilvcnstre der heengcr om Siden
Beelg af en H ind; et S p y d , som er let, paa Skulderen hviler.

Procne, forfærdelig vild, i en Svcerm a f gclci'dende Sostre,
Farer i Skovene frem, og, egget a f Sm ertens Begejstring, 595
Bacchus! hun ffromter kun di n.
N u feer hun det censommc Jagtslot;
Hyler, og, raabende: „EvoL! hil!" hun Portene spranger:
Redder sin Soster ihast, og bedakker den Frelste med Bacchi
Festlige D ragt, hendes Ansigt selv med Lovet a f Vedbend;
Skaber saa hende, som stades i Angst, til Gemakkerne med sig. 600
S o m Philom sle nu seer, at hun staaer i den radsomme S lotsb org,
Foler den Stakkel en Gru, og blegner i hele sit Aafyn.
Procne har fundet et S ted , hvor hun kaster den festlige Pragtdragt,
2ager faa strandsene bort fra den arme, beffjammede Soster,
Trykkende Pigen i Favn.
H un besidder ei Mod til at have 605
Hinene op, og regner stg selv mod sin Soster en Skjoge,
Haftende H iet mod Jord. S e lv vilde hun just tll at svarge,
Vidne for Himlen, at ene ved Vold hun droges til Udaad,
Nyttende Haandcn istedetfor Ord.
D a blussede Procne,
Tammed ei mcer sin Harm , og dadlende Sosterens Taarer, 610
S iger hun:
„Ikke ved Graad, alene ved S v a r d , maac vi handle,
„Eller om Noget du har, der dybere virker, end Svardet.
„ S e e ! jeg er rede til alffens O ndt, hjertelffcde Soster!
„ J a , jeg vil enten med Ild fortåre hans drotlige B olig,
„F or, udi Luernes S v a lg , at styrte den listige Tereus,
615
„Eller berove ham Lungen og S y n ; ved tusinde Vunder
„Ende hans ffjandige Liv. Noget frygteligt S to rt vil jeg ove;
„ H v a d det skal vare, jeg veed ikke nu."
D a hun talcde Saadant,
I ty s narmede sig. D a randt det i Moderens Tanke,
Hvad hun k a n gjore. Med flammende Blik hun betragter sin
Pode. 620

„H a', hvor han ligner sin Fader!" hun strccg. Uden videre Tale,
Flammer hun taus udi Harm, og bereder en frygtelig Udaad.
D og da den Lille kom neermere hen, for at hilse sin Moder,
O g med sin barnlige Arm trak Moderens H als til sin Lccbc, 625
Vexlcnde snart med et K ys og snart med sin barnlige Sm igren,
D a blev Moderen rsrt; den mildnede Vrede formindsker-,
Medens den standsede Graad brod voldeligt frem gjennem Oiet.
D og da hun mccrked, at Moderen sank ved sin Hmhcd for Barnet,
B ort fra den Lille hun vendte sig flux, for at skue paa Sosircn. 630
Dreicnde Blikket fra denne til hiin, „H vi smigrer den Ene"
S ig er hun, „medens den Anden er taus, og benytter ei Tungen?
„ M o d e r bencevncr mig hiin; hvi kalder ei denne mig S o s t c r ?
„Pandions D atter! erindre dig dog, hvilken M age du ccgtcd!
„V anartsviv! det er S y n d , at du elsker en M age, som Tereus." 635
I t y s hun hurtigen greb, retligesom Indiens Tiger,
M idt i den dybeste Skov, opsnappcr en diende Hindkalv.
D a de nu kom i den fjerneste D eel af den mcegcige Slotsborg,
Strcekkcd han Hecnderne frem (da han mcerkcd at Dodcn var nccr ham)
Toa hende venligt om H alsen, og streg: „o Moder
min
M oder!" 640
D og med en Kniv hun rammer hans Bryst, ret lige ved Siden,
Freidig og uden at vende sit Blik. Til at bringe ham Doden,
Strcckked det enkelte S a a r , dog skjar PhilomSle hans Vtrube.
Kroppen, som ikke var kold, og bevarede Gnister af Livsgcist,
Sondre de Begge.
Nu kogeS en Deel i den sydende Kjedcl, 645
Noget paa surrende S p e d ; der er Blod overalt i Gemakket.
Tereus bedes tilbords af sin V iv, da M aden er fcrrdig;
O g, da hun digter en Logn, at Skikken forlanger, at ene
Manden stal sidde tilbords, hun fjerner hans Folk og hans Folge.

Skoltcligt sccttcr sig TereuS ned paa sin fcedrene Throne; 650
TEder, og Kjod af sit e g e t Kjod han dynger i B ugen;
J a , i Forblindelsens N at, han byder dem hente sig I t y s .
Procne besidder ei Kraft, at tremme sin rcedsomme Elccde,
O g, da hun onster, at ncrvne ham det, som hun ogsaa har mistet,
Naabte hun: „D aare! du har ham jo selv!"
Han stuer omkring sig, 655
Sporgcnde, hvor han da var? D a han sporger og kalder bestandig,
Vild, som hun var, med flagrende Haar fra den rcedsommeMorddaad,
Sprang PhilomSle nu frem, og kaster i Faderens Aasyn
Ztys' Hoved, som dryppcd a f Blod. S a a ivrigt hun aldrig
Hnstcd sit Mcelc, som nu, for at tolke den Gln'de, hun folte. 660
Thracercn stodcr nu Bordet omkuld med et frygteligt Harmstrig,
Kalder fra D alen ved S ty r de S o ftre, hvis Haar cre S lan ger.
S n a rt, om han evnede det, sin B ug han aabnede gierne,
For at forjage den rcedsomme Ret, og Maden han flugte;
S n a rt han tykkes, at vcere den Grav, hvor hans Pode blev jordet, 665
S n a rt med det blottede Svcerd efter Pandions Dottre han jager.
S c e ! da skulde man troe, Cecropidernc svceved i Luften;
Begge, som Fugle, de floi. D en ene til Skovene sogte;
Sostercn blev ved sit H uus. Deres Bryst bevared dog Mcerkcr
Om deres forrige M ord; thi Dunet blev farvet af Blodstcenk. 670
Hiin, som var hurtig af Harm, og begjcrlig at staffe sig Blodhcvn,
Bliver med eet til en F u g l, som bcercr paa Hoved en Fjerkam,
M ens et umaadcligt Nceb fremstikkcr, istcdetfor Landse.
Fuglen er Epops kaldt; dens Hovede synes bcvcebnet.
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Ze t e s og C al ais.

Meget for tidligt, og forcnd han kom til den hoieste Alder, 675
Segnede Pandion ned, udi S o rg , til Tartari B olig.

Scepter og M agt over Egnene der tilfalder Erechthcus,
Mcegtig, jeg vecd ikke selv, om meest ved D yd eller Krigsmagt.
Ogsaa han avlede B orn ; a f Sonner han eiede fire,
Piger i lignende T al; to streed med hinanden i Skjonhed. 680
Procris! den ene var d u , hun Cephali, ZEoli M clings,
Elffede V iv. For Boreas' Held stod Tereus i Veien.
Lcenge bcrovedes han den elffede M oe Orith^ia,
Medens han beder, og bruger ei V old, men ydmyge Bonner.
M en da det ei med det Gode vil gaae, ubcendig i Vrede, 685
(Hvilket er vanligcn Gudens M aneer, fast mcer, end det burde)
Raaber han:
„D ette mig times med Net. M ine Vaabcn jeg glemte,
„Vildskab og Harm samt truende M od — kort hele min Styrke,
„ B lo t for at virke ved B o n , som klcedcr igrundcn mig ilde.
„V old er min rette Natur. Med Vold forjager jeg Skyer; 690
„Vcrlter med Vold den aldrende Eeg, scrtter Havet i O pror;
„Hoerder den dryssede S n er, samt banker paa Jorden med Haglflag.
„Faaer jeg nu Brodrcne fat, og monne dem mode paa Himlen,
„(Kampplads haver jeg der) da stride vi Alle saa voldsomt,
„A t under denne vor Samstodskamp det brager i W hren, 695
„ O g fra den hvcrlvede S kye fremspringer den gnistrende Lue.
„O fte jeg trcenger mig ned gjennem Huller i D ybet af Jorden.
„Scrttende Ryggen med Kraft mod Hulerne der i det Indre,
„Skrcemmcr jeg Alle paa Jord, ja selve de D ode, ved Jordffjclv.
„Bede jeg burde paa denne Maneer. ErSchthci Bifald 700
„Burde jeg skaffe m ig, ikke ved B o n , men ene ved Voldsdaad."
B orcas, yttrende S lig t, eller Ord, som trodscd ei mindre,
Foldede Vingerne ud. Ved S la g et af disse blev Jorden
Rystet af S torm , da gyste det selv udi Havet saa vide.
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Dragende Kappen af S ts v hen over de holeste Toppe,
705
Fcicr han Jorden; bedcckkct af M ulm , han favner sin elstte
Orlthyia, som bcever af Frygt, med brandgule Vinger.
Altfom hun flyver, opflammes end meer den bcvcrgede Lue:
Heller el standser han for sin brusende Fart gjennem Luften,
End med sit Bytte sin B olig han fandt, de Ciconcres Stam m er. 710
D e r blev Attlcas M oe med den stormende Konge forenet.
Moder hun snarllgen blev, og barfled med Tvilllngefostre,
Moderens Bllled i Alt, men Faderen lig' udi Vinger.
D og har man sagt, at de mecrkcdes ei, da de fodtes til Verden,
O g, medens Skjcrggct ci bolgcd endnu med det rodlige Haarfald, 715
Deekkedcs Zetes og Cala'ts ei, som Drenge, med Fjere.
Forst da Kinderne gulned af Skjeeg, begyndte tillige
Fjere, paa Fuglenes V iis, at loegge sig hen over S iden.
Dengang nu Ungdoms og Kreeftcrnes Aar tillode dem S aad an t,
Foer' de paa Togt med de minyste Mcrnd om det straalende
Guldstind, 720

Hen over Havet, som ikke var rort, paa det Mdstc blandt Skibe.

Syvende
n

Sang.

J a s o n og M e d e a .

D e n g a n g de Mtnyer soer' over S s e paa Thessaliens Snakke,
Kongen, som stadtes i hjelplos N at i de aldrende D age,
Phincus, fik de at see. Flujt Boreas' Sonncr forjoge
Fra den bedagede M and de pigeligt formede Fugle.
Svarligen dsied de Ondt paa Iasonstoget, men landed
5
Endelig trygt ved den rivende S trom i den dyndcdc Phasis.
M edens man fordrede Phryxus' S k at, og med Konm'ngen talte.
Medens han navner Betingelsen selv, som er frygtelig moisom,
Gribes Ai^tes' Datter i Hu a f en flammende Lue.
Lange hun strider imod. D a hun ikke ved Hjclp af Fornuften 10
Evner at dampe sin Brand, hun raaber:
„F orgjaves, Mcdea!
„Kjcmper du her. En Gud staacr imod. D et er sart, om det ikke
„Enten er Kjcrlighed selv, eller Noget, som Kjerlighcd ligner.
„H vi kan jeg finde det haardt, hvad min Fader bcfocl ham at gjorc?
„ J a , men det c r jo for haardt. Hvi frygter jeg, Helten skal falde, 15
„H vem jeg har nyligcn seet? Hvilken Grund kan bevirke min Uroc?
„N yst af din Iomfruebarm den Kjerlighcdsgm'st, som har fanget,
„Stakkel! ifald du formaaer! O m jeg kunde, da håndled jeg bedre.

„M en , som en Bold for en ukjcndt M agt, e e t raader Cupido,
„ E e t min Fornuft. Feg billigcr selv, og erkjendcr det Gode, 2 0
„Folgcr dog det, som er ondt.
Kan du elske, du drotli'ge Ungmoe!
„E n , som er Fremmed? og leve, som V iv, i de fjerneste Lande?
„O gsaa Elskvardige finder du her. Om han doer eller lever,
„ S ta a er udi Gudernes Haand. D og ikke han doc! Uden Elskov
„Huske sig dette, man tor; thi h v a d har vel Fason begaaet? 25
„E r man ci grusom i S in d , hvem rorer da ikke hans Ungdom,
,/Fkke hans Mod og hans SEt, ja, uden at navne det Andet,
„O gsaa hans yndige Form? m it S in d idetmindste han rorte.
„ D o g , om han ikke faaer Hjelp, da brander ham Tyrenes Aande,
„ D a er han nodt til en Kamp mod Fjenden, som vo^ed af Forden, 30
„Hvilken han saaede selv; da vorder han Bytte for Dragen.
„Dersom jeg taalede S lig t, vil jeg troc, at jeg fodtes af Tigre,
„ S a m t at jcg'eier et S in d , som er dannet af S ta a l eller S ten e.
„Ligcsaa godt kan jeg see ham at doe, og ved S y n af hans
Dodskamp
Skjande mit B lik; ja ligesaa godt kan jeg Tyrene tirre,
35
Egge de jordopvoxede M and og den vaagcnde D rage.
„Guderne vende det Hele til Godt! dog dette bor ikke
„ B e d e s , men g j o r c s . Bcsidderjcg M od, at forraade min Fader?
„ S k a l da en fremmed, en navnlos Mand erholde min Bistand?
„F or at han, reddet af m ig , uden m ig kan Seilcne hcisc, 4 0
„G ifte sig fjernt med en N ye, medens m ig , Medca, man straffer?
„Kunde han d et, og var han istand, til at giftes med Andre,
„Synke den taklose M and! dog sligt ei ligner hans Aasyn,
„Fkke den Adel, som er i hans Aand, hans yndige Vasen,
„ A t jeg bor frygte for S v ig , eller Glemsel af Hjelpen, jeg gav
ham. 45

„ S e lv skal han give forinden sit Ord; til Vidner om Pagten,
„Tvinger jeg Guderne selv. H vi frygter jeg alrsaa? Til Verrket!
„ B o r t med din Toven! D ig skylder han A lt, det foler Jsson.
„ D ig skal han cegte ved Fakler og B lu s. I Pelasgernes Byer
„ S o m Frclserinde bcneevnes du stal af de samtlige Modre. 50
„M en nu min Softer, og Fader, og Broder og Guder og Hjemland,
„ S k a l jeg da, revet af Storm ene bort, forlade dem Alle?
„ E i! min Fader er grum; mit Hjem er de vilde Barbarers;
„Softeren toenker, som jeg; min Broder, han er jo kun lille,
„ O g i mig selv er en virkende Gud.
Ei S to r t jeg forlader; 55
„ S to r t jeg erholdcr: den herlige N oes, at jeg frclsede Groeker:
„Kjendstab til ypperligt Land, til Byer, hvis Rygte florerer
„ S e lv mellem os, samt klogtige Mcend med dannede Scedcr,
„Endelig h a m , jeg byttede ei mod det Hele, som Verden
„H aver i Eie, min Jason selv. S o m hans V iv, er jeg salig, 60
„ S e lv for Guderne kjer, og hcrver mig stolt imod Himlen.
„N ogle dog have fortalt om Bjerge, som midt udi Bolgen
„Knuge sig sammen — Charybdis er stem, som man siger, for Skibe,
„Enten den spyer eller sober sit Vand — den graadige S cy lla
„Gjocr i S icilien s D yb , ombccltct as glubende Hunde — 65
„ V el! naar jeg herngcr i Zasons Favn, og cier den Elsktc,
„Drager jeg gjerne paa S o e . I hans Favn har jeg intet at frygte,
„Eller, ifald jeg er angst, da bccvcr jeg kun for min M age.
„ M a g e bencevner du ham? Medca! du giver din Brode
„N avn af en heedcrlig P agt. Langt hellere bor du betragte 70
„H ele din S y n d , og, medens du k an , afvcerge din B rode."
Just som hun taled, sig stillede P ligt, Undseelse, Fromhed
For hendes H ie; Cupido gav tabt, og ilcd paa Flugten.
Hen mod et Fortidens-Alter hun gik, til Hecatc viet,
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Hvilket en skyggende Lund, og ecnsommc Skove bedcckkcd.
A lt er hun aandclig kjck; den sagtnede Lue har sat sig,
D a TEfonidcn hun seer.
N u flammer den slukkede Lue:
Kinderne rodme paanye; hun glober i hele sit Ansigt.
Ligesom Ilden faaer Neering a f Vind, og det heender sig ofte,
At, naar en uselig Gnist var skjult under dcekkende Aske,
80
Atter den voxcr, og, vifter man lidt, gjenvinder sin Ildkraft;
Saalcdes vgsaa den Kjerlighedsild, som man tcenkte/var udflukt.
Flammede hoit, da hun Pnglingen saae, og betragted hans 2)nde.
Mccr end seedvanligen skjon var S sn n en af LEson paa den D ag,
Skjondt uden egentlig Grund; hendes Elskov var saare forklarlig. 85
Flux ved hans Ansigtstrcck, rctligcsom aldrig hun saae dem,
Hcrnger hun sig med et stirrende B lik; forblindet hun mener,
At hun ei skuer en D odeligs Treek, og fjerner sig ikke.
D a nu den Fremmede aabned sin M und, og greb hendes Heender,
B ad hende selv med en ydmyg Nost, at give sig Bistand, 90
Bydende Elskov og Troe, da lod' hendes Ord under Taarer:
„H vad jeg b o r gjore, jeg seer; ei M angel paa Kundskab til
Pligten,
„ K jc r lig h e d ene bedrager mig her. D u stal rcddeS ved m in H jelp;
„M en , er du frelst, du holde dit O rd!"
Ved Gudinden i Treform,
Hvilken i Lunden man teenkte sig her, ved de hellige Lonting, 95
Ved hendes Farfader selv, ved S o len , som skuer paa Alting,
S a m t ved sin Irrfartsgang, og tillige ved Faren, han svcergcr.
Eden hun troer; af hende han faaer de fortryllede Urter,
Lcerer den rigtige B rug, og iler med Glecde til Leiren.
Altsom den nerrmeste D ag bortfjerned de blinkende Stjerner, 100
Flokke sig Folket ihob paa M attis hellige Marker,

Hvor de paa Holme staae.
Udi Midten har Konningen sat sig,
Kleedt udi Purpur, og synlig iscer ved sit Scepter af Filsbeen.
Snuden af Kobber, og Hoven af Erts, udspyede Tyre
Vcrldigc Luer, og Grccssct, bcrort af de svidende Flammer, 105
Kommer i Brand. Lug Ovnen saa fuld, der begynder at brage.
Eller som Kalk, naar det loscr sig op under Hytten afTeglstcen,
Naar det er ftcenkct med rindende Vand, geraader i Lue,
Saaled es lod deres Bryst, i hvilket sig Flammerne vcclte,
S aaled cs blusse de Struber af Ild .
D og Sonncn af LEson 110
Lrcrdcr i Kamp.
M od den kommende Helt de vende det bistre,
Rcrdsomme Blik, samt Hornene med, som forsynes med Jernspids.
Haardt med den kloftede Fod de stampe den stovcdc Markjord,
Medens med dampende B rol de fylde den samtlige Omegn.
SEngstligt de M inycr staae. Han nccrmcr sig, uden at cendse 115
Tyrenes sandede B lu s, sa a mcrgtig er S a lv en , han bruger.
S e lv med sin dristige Haand han klapper den hccngcndcDoglab;
Lccggcr dem Aagct paa H a ls, og tvinger dem Plougen at trcekke,
Skjondt den er tung; den hellige Mark han klovcr med Skjccret.
Colcherne undres; de mknyske Mcend tilraabe ham Bifald, 120
Hvilket foroger hans M od. Nu tager han frem af sin Ertshjclm
Teender af H glen, som spredes omkring i den ploiede Kornmark.
Froet, som dyppcdes forst udi G ift, udblodes i Jorden;
Dcrpaa det voxer. Hvor Tanden er saact, fiux Pnglingc stige.
Ligesom Barnet i Moderens Liv faacr Menncskcbygning,
Hvor i det Indre det vikler sig ud, og Lemmerne dannes,
Uden at vise sig dog, for Alting er ordnet, i Luften:
Saaledes skabtes en Mcnncskcform, da Jorden er svanger,

125

O g as dens Indre gik Kjemperne frem paa de fostrcnde Marker,
J a , hvad der undrer ister, de fodes med rastende Vaaben. 130
Saasom de Alle sig rei'ste til Kamp mod Thessaliens yngling,
For i hans Legem at slynge de S p y d , som egges med skarp Od,
Tabte Pelasgcrnc M od, og stirrcd med S o rg imod Jorden.
S elve den Aloe, som gjorde ham tryg, begynder at vakle.
O g, ved at skue saa talrige Meend mod den enkelte Pngling, 135
Blegnede Kinden med eet, og hun sad uden B lod, uden Barme.
For at de Urter, hun gav, ei skulde sig tabe, hun synger
Ogsaa et hjclpcnde Q-vad, og benytter en hemmelig Lroldkunst.
Hurtig han slynger en Steen, som er tung, udi Midten af Fjenden,
Hvilket opcggcr dem selv til en Kamp, som fjernes fra Jason. 140
Myrder hinanden nu Brodrcnes Hob, som fodtes af Jorden,
Segnende ned udi borgerlig Tvist.
Achivcrne glades;
Klynge sig 'op til den festende Helt, som de favne med Varme.
Favne den Seircnde vilde du selv, barbariske Pige!
Heemmet afB lu ssel du blevst. D og havde du sikkert ham favnet, 145
Dersom, M edea! du frygtede ei for et dadlende Nygte.
D og (hvad du roligen kan) du glecder dig hoilig i Hjertet,
Takker dit Trolddomsqvad og Himlen, der skjenked dig dette.
Nu stal han dysse med Urter i S o v n den vaagende Drage,
Hvilken, forsynet med kostelig Kam, tre Tunger i Munden, 150
Needsomme Teender, som boie sig ud, Guldvecddercn vogter.
Knap har han steenket den ret med en Urt, som har S after af Lethe,
Tregang nervnende Ord, som bevirke den tryggeste Slum m er,
Bringe til Noe det brusende Hav og de voldsomme Floder,
Forend en uvant S o v n bedcekkcr dens Hine, mens Helten, 155
Sonnen a f 8Eson, erobrer sit Guld.
Hcel stolt af sit Bytte,

Bringende selv som en Fangst den M oe, der forlchned ham Gaven,
Kom han, den scirende H elt, med sin V iv til Havnen ved Jolcus.

2 E s o n.
Modrene nu i Thessaliens Land og de aldrende Fcedre
Offre, til Tak for de frelste B orn. D en samlede Virak
160
Flammer i Luen; de lovede D y r, som forgyldcs om Hornet,
Falde for Kniven.
Kun SEson er fjern fra de Jublendes Klynger:
M åttet af Alder og Aar, han nccrmer sig saare til Graven.
S ig er da ZEsons S o n :
„ D u elskede Kone! jeg tilstaacr,
„ D ig jeg skylder mit Liv; hvad jeg eier du haver mig givet. 165
„Sum m en af hvad du har gjort, staacr hoit over A lt, som er troligt.
„Mcrgtcr din Trolddom S lig t (og evner den ikke det Storstc?)
„G iv da min Fader et lcengere Liv, ved at korte mit eget."
Taaren ham randt over Kind. H un blev rort ved den Bedendes
Hmhed,
Mindende sig, skjondt ikke saa fromt, den forladte A istcs. 170
Uden at yttre sin Folelse hoit, hun siger:
„ M in Elskte!
„ S y n d ig t du taler, skjondt Lceben er from. Kan du troe, at
jeg evner,
„A ar, som jeg raned fra dig, nogen Anden at yde til Eie?
„Hecate taaler ei S lig t. Ubilligt er Hnsket, min Jason!
„ D o g vil jeg gjore Forjog med en Skjenk, som er m eer end
du onsker. 175
„Prove jeg vil ved min Kunst, at skaffe din Fader et langt Liv,
„Uden at d it stal forkortes i Aar, om Gudinden i Treform
„Hder mig Hjelp, og virker med Kraft til mit dristige Stykke."
Luna kun mangled den tredie N at, for at slutte sin Spidse,

Rundende hele sin Kreds. Fuldmaancn paa Himmelen straakcd; 180
O g med sin Skive saa heel nedstirrede Luna mod Jorden.
Iler hun flux fra sit Hjem i en D ragt, som aldeles var losnet.
Nogen om Foden, med Haarene spredt' paa den blottede Skulder.
M idt i den eensomme, natlige Noe, uden Folge hun drager,
Uden at vcrlge sin Vei.
D ybt flumred i tryggeste Hvile
185
Mennesker, Fugle, samt V ildt. I Hcekkerne rorte sig intet;
Bladene hcrngte saa taust; det var tyst i den fugtige N atluft;
Stjernerne funklede klart.
Til disse hun Armene hcevcr.
Drcicd derefter sig tregang rundt, og bestccnkede tregang
Haaret med Vand af en Flod; tregange hun hcrvede Stem m en 190
H oit til et H yl, og, medens hun sank med sit Kncre imod Jorden,
S ig er hun:
„Alttilhyllende N at! I Stjerner, som folge
„Efter den lysende S o l, og geleide den gulige M aanc!
„Hccate, dannet med Hoveder tre! som kjendcr og hjclper
„ D et, som jeg haver til M eed; du, Jord! som forsyner os Hexe 195
„Under vor S a n g og vor D ont med Urter, som virke saa meget!
„Luftninge! stormende V ind! I Klipper og Floder og S o e r !
„ S am tlige Guder i S k ov! og Guder i Natten! I hjelpe!
„Ene ved Eder, saa ofte jeg vil, medens Bredderne undres,
„Driver jeg Strom m cn til Kilderne hjem; fremtryller i Bolgen 2 0 0
„Storm ende B rag eller blidelig R oe; snart splitter jeg Skyen,
„ S n a r t jeg kalder den frem; Orkaner jeg standser og vcekker.
//øglern e sprccnge jeg kan ved kraftige Ord og ved Troldqvad;
„Egene rykker jeg op; en Skov og naturlige Fjelde
„Flytter jeg bort, ja Bjergene selv, naar jeg byder, bcvceges; 205
„H oit det broler i Jord, og Sjelene stige fra Graven.
„Luna! jeg drager dig selv, ffjondt Cymblernes Klang fra Temssa

„Letter din Kamp; min FLrfaders Vogn ved min tryllcnde Tilsang
„B legner; Aurora endog forhexe jeg kan ved min Troldkunst.
„Tyrenes Luer I dcempcde m ig; deres Nakker I boied 210
„Under den krummede P lo u g , skjondt Byrden de nodigcn droge.
„ S la n g en s de ynglede Dorn I cgged til borgerlig Ufred;
„D ragen 3 dyssed, skjondt aldrig den sov, og Skatten I sendte
„B ort til de Grcekeres Land, da I skuffede Dragen, som vogtcd.
„N u jeg behovcr en S a ft, at en Olding kan atter foryngcs, 215
„Vinde sin Ungdomskrafc, og trecde som iyngling i Livet.
„Sikkert I skjenke mig den; forgjeevcs ei Stjernerne blinke;
„Ikke forgjeevcs jeg oincr en V ogn, som de vingede Drager
„Trcekke, som Spcend."
N u stod der en V ogn, som daler fra Luften.
Denne bestigcr hun flux. Hun klapper de bidsicde Drager 220
Venligt paa Halsen, og tumler i Haand den syngende Tomme;
S tiger derefter i Skye.
Ved at hceves iveiret, hun skuer
Tcmpe, og farer med Dragerne frem mod Thessaliens Kridtbjerg.
Urter, som voxe ved O ssa's Fod, paa Pelion's Toppe,
O thrys og Pindus' Fjeld, samt O lym pus, hoit over Pindus, 225
Monstrcr hun noie. D eels plukker hun dem tilligemed Noden,
D eels hun hugger dem om med en Kniv, som er hamret af Kobber.
S n a rt ved Apldani S trom hun valgte
S n a rt ved Amphr^sus' Bred; ei toldfri
Ogsaa den bolgende Spcrchus' Flod og
Pdcd dig noget til Hjelp, samt Bocbe's

sig mangen et Grersstraa,
blevst Lu, Enipeus!
tillige Pcneius
230
sivede Flodbred.

Necr ved Euboea's S tran d , ved AnthSdon, plukker hun Livsgrees,
Hidtil ei synderlig kjcndt, da Glaucus var ikke forvandlet.
Niende D ag hende saae med V ogn og med flyvende Drager;
Niende N at hende saae, randsagende Markerne noie.
235

/

>
!
j

Derpaa vendte hun hjem. Skjondt Drogerne mcerkcd kun Lugten
Skjode de dog deres H am , forynged' i Aar og i Alder.
Uden for Huset og Tecrflel og D or ved sit Komme hun standser,
Brugende Himlen alene til Lag. At rore ved Mandfolk
^
TEngstlig hun skyer. A f Grsnfveerslag hun bygger to Altre, 240
Hecate's, stillet tilhoire, tilvenftre det Andet for U n g d o m
Begge bcdcekked' med Q v a s og med Lov, som er hentet fro Skoven.
Gravér derefter to Huller i Jord. D a M uldet er bortfort,
Offrer hun d e r . Hun stinger sin Kniv i et Faar, som er uldsort,
Fyldende hele den rummende Groft med Strom m en af Blodet. 245
Derpaa et Beeger med klareste V iin hun hcrldcr derover;
Tommer tillige med lunknet Melk den kobberne Kumme,
A lt under Trolddomsord. Hver Gud under Jorden hun kalder;
Beder til Skyggernes D rot, og beder hans ranede Huustroe, '
A t fra den aldrende M and ei Sjelen de hente for hurtigt. 2 5 0
Efterat disse forsonedes nu ved Bonner og M umlen,
Lader hun ZEfons aldrende Krop til Altrene bringes;
D ysser ham blidt i en dodclig S o v n ved dulmende S a n g e,
O g, da han nisten er dod, hun strikker ham hen over Grcesset.
Flux befaler hun SEsons S o n samt Folget at fjernes, 255
O g fra de viede Ting at flytte vanhellige H ine.
Altsom de bodcs, de gik.
Med bolgende Lokker Medea
Farer, Bacchanterne liig, omkring ved de flammende ANre,
Dyppcr den takkede Green i Groften, som fyldtes med sort B lod,
Og udi Altrenes Ild hun teender de dyppede Grene,
260
øregang rensende ham med S v o v l, med ^>and og med Luer.

Hele den virkende Saft, som er rsrt i en Kjedel af Kobber,
Syder og bobler og flyder sig op med de hvidnende Skumstcrnk.
12

Nodder, hun snittede sig i en D a l i Harmoniens Egne,
Koger hun der med Blomster og Froe, samt kraftige S after. 265
Lccggcr saa Stene deri, som hun fik fra det sicrneste Osten,
Sandkorn, skyllede rccnt ved Ocean! ebbcnde Havstrom.
F-oicr saa Riimdug til, som er samlet om Natten i Maanskin,
Vinger, tilligemed Kjod, af den ildeberygtcde Ugle,
Ogsaa en S tu m p af en V arulvs Kjod, som forandrer sit Legem 270
Ofte fra D yr til et Menneskes Form.
D e r mangled ei heller
Skindet og Skjcrl af den stumpede S n o g , som man finder ved CinypS:
Lever af Hjorten, hvis Liv er saa langt; og tilfidst af en Krage
Hoved og Ncrb, der levede alt n i Menneskealdre.
Hcxen ved S lig t og ved tusinde Ting, som jeg ikke kan nccvne, 275
Gjorde nu Gaven istand, som skulde til Oldingen skjenkes.
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Lcenge hun rorte omkring med en saftlos Green af et cedelt
Olietrcee, og hun pidskede stink baade neden og oven.
S c c ! da bliver den torrcde S tok , ved at rorcs i Kjedlens
Kogende S a fter, iforstn ingen gro-n; ei varer det lcenge,
280
For den har Lov, og snart er den skjult med de fulde Oliven.
D er, hvor den mcegtige Kjedcl. var sat og skummede over,
Etter paa Jorden der faldt, ved at boble, de sydende Draaber,
Hceve sig op fra den mildnede Jord baade Blomster og Grccsstraae.
Flur da Medea bemcerkede S lig t, hun aabncr den Gamles 285
H als med en Kniv. D et bedagede B lod , det lader hun lobe,
Tyllende ned den foryngede S a ft. D a den Gamle har nydt den,
Gjcnncm sin M und, eller ind i sit S a a r , Hk Haarct og Skjcrgct,
Tabende ganske det graalige Skjcer, den sortcste Farve.
B ort hans Magerhcd gaaer; nu svinder den smudsige Bleghed: 290
Aaren, som nylig var tom, forsynes paanye med en Blodstrom.
Lemmerne boie sig kraftig og let. Med Forundring han mindes,
At for et P ar Snese Aar han folte sig sa a udi Kroppen.

I.VH. B a c c h i

Ammer.

Bacchus betragter den ftlsomme Ting fra den svcrste Luftegn,
O g, da det falder ham ind, at hans Ammer paa lignende Maade 295
Kunne forynges, om saadan en Skjcnk han beder AiStis.

I.VIH.

Pelias.

Uden at standse med List, nu hyklede Qvinden fra Phasis,
At hun er vred paa sin M and, og flygter til P elias' B olig "
Med en ydmygelig B on . D a han tynges a f Alder, bevcerter
Dottrene hende saa froe, og- lange det varer just ikke,
300
Forcnd Medea dem fcengstede alt med sit hyklede Venskab.
Medens hun malder dem nu, at den ypperste D aad, hun har ovet
Er, at hun SEson foryngcd paanye, samt dvceler ved dette
Vakker hun Haabct i Pigernes Sjek, hvem P elias avled, "
A t, ved en lignende Kunst, deres Fader kan vorde foryngct. 305
Derfor de bede og bod hende selv, bestemme sin Gjcngjeld.
Ei udi Forstningen giver hun S v a r . H un synes, at vakle,
O g, naar de bede, hun angster dem kun ved sin skromtede Alvor.
Endelig gav hun sit Ord.
„F or at stole des sikrere paa m ig,"
S iger hun, „sam t paa min Skjcnk, skal Vaddcren, hvilken F regne 310
„M ellem de Hvrige aldst, gjcnfodes som Lam ved min Trolddom."
Vadderen trakkes nu frem, affaldig ved Aarenes Rakke,
Dakket af krummede Horn omkring ved den hulede Tinding.
Knap har hun boret sin Trolddomskniv i dens visnende Strube,
S a m t med de enkelte Draaber af B lod bestanket sin Knivsod, 315
-Forend den kraftige S a ft, samt Vadderens Legem tillige
-Hexen har kastet i Kjedelen ned.

Flux Lemmerne mindskes:
12*

Hornene krympe sig ind; med Hornene svinder dens Alder,
O g udi Kjedelens D yb man horer den spccdeste Brcegen.
Pludselig springer et Lam, da man undres ved B raget, afKjedlen, 320
S o m under lystige Spring opleder et Pver at patte.
Pelias' Dottre forbauscde staae; jo mere de fole,
Hvad der blev lovet, er virkelig holdt, desmere de bede.
Phoebus alt trcdiegang, da de sank i den vestlige B olge,
Aaget af Hestene tog, og Stjernerne funkled' saa lyse,
325
D a i den folgende N at Medea, den listige, fatter
Ilrter, som ikke besad nogen Kraft, over Ilden i reent Vand.
Konningen strakker sig alt i en S lu m , der synes en Dodssovn,
O g, i en lignende Roe, med Konningen sover hans Livvagt,
A lt bevirket ved Trolddomsord og den magiske Tunge.
330
Treede nu T§ottrenc ind (som hun bod) med Hexen fra Colchis,
Listende sig om hans S e n g .
„ H v i tover I , Usle!" hun siger:
„D rager nu Knivene ud! det B lod, som er gammelt, I tappe,
At Z kan fylde med Ungdomssaft de tommede Aarer!
P elias' Liv og foryngede Aar udi Hernder 3 have.
335
Har 3 ham barnlige« kjer, og 3 see, at 3 billigen haabe,
„F lu r Eders Fader 3 komme til H jelp! med S ta a l bor 3 jage
",Aarene bort; det fordarvede B lod bor 3 tappe med Kniven."
Een, som elsker ham meest, er den Forste, som bliver forlokket,
Gjorende S y n d , for at flippe for S y n d . M en at flue paa Saaret, 340
In gen af Alle formaner. Med bortvendt Legem og O le,
S to d e de til med den kraftige H aand, overalt udi Blinde.
H iin, der strommer a f B lod , sit Legeme lofter iveiret:
Prover at reise sig op i sin S e n g , ffjondt flanget tilffamme,
O g, da han haver sin flappede Haand mellem Glavind og Knive, 345

S ig er han:
„ D ottre! hvad er det, I gjor? hvad er det, som veebner
„ S e lv imod m ig Eders H aand?"
D a sank deres Heender og M odet.
Meer han vilde vel sagt; men Hexcn fra Colchis ham afskjar
Baade hans Ord og hans H a ls, samt smeed ham i Kjedlen,
som kogte.

H

Medea's

Flugt.

Dersom hun ikke var stegen i Luft med de vingede Drager, 350
Sikkert hun neppe var stuppen for S tr a f. Hun stiger i Luften
Over Phil^ras Hjem, over Pelions Skove, samt O thrys,
S a m t over Egnen, der noksom er kjcndt ved CcrLmbus' Uheld.
D enne, ved Nymphcrnes H jelp, sig hceved paa Vinger i Luften,
O g, da den mcegtige Jord overalt blev skjult af en Vandflod, 355
S la p , paa Deucalion's Lid, han selv for at druknes i B olgen.
Pitane's S ta d , i M olernes Land, hun lader tilvenstre.
O g den forvandlede S teen , som i fordums Tid var en D rage;
Id a s' Lunde, hvor Bacchus endog, for at dcekke sin M tlings
Lyvsdaad, ffjuled en Lyr under falskeligt Billed af Kronhjort; 360
Der, hvor en usclig Grav bcdcekker Cor^thus' Fader,
S a m t hvor M oera, med underligt B jef, forfcerdede Egnen.
Skued Eur^pylus' cokjke B y e, hvor Modrene bare
Horn af en Koe, da Hercules' Hob bortiled fra H en.
Phocbus' Rhodus hun saae, Lclchinerncs Folk i Z alyssus, 365
Hvem, da de saae til hverandre med Blik, som Misundelse fyldte,
Jupiter hadcd, og strnkede ned udi Broderens B olge.
Ogsaa CarthSa hun kommer forbi paa det aldrende Cea,
Hvor, i den kommende Lid, Alcidamas skulde med Undren
S e c , at en D ue sig hcevrde frem af Datterens Legem.
370

Dcrncrst skuer hun H^ria's S o e , samt Cycnus' Lempe,
S o g t af en S van e, der skabtes med eet; thi Phyllius havde
Skjenkct den elskede Dreng bctcemmede Lover og Fugle,
Hanncm til Eie.
N u var der en Tyr, han befoel ham at tvinge,
O g han bctcemmede den. D og, vred paa den Elskedes Kulde, 375
Dengang han atter sorlanged en Lyr, han ncegtcd ham Gaven.
S e e ! da skrccg han i Harm: „ D u vil onske, du havde den givet!"
Styrtcd saa ned fra et Fjeld. N u skulde man troe, han var falden;
M en, som en S v a n e, han loftede sig gjenncm Luften paa Vinger.
H yria ventede ei (hans Moder), at Sonnen var reddet, 380
Sm eltede hen udi Graad, og en S o e er bencevnet af hende.
Pleuron er temmelig ncer, fra hvilken, med bcrvende Vinger,
Combe, a f Ophius fodt, bortilcd fra Sonnerncs Vunder.
Skuer derefter Calauria's Mark, som er viet Letsis,
D er, hvor Dronningen selv og den skyldige M age blev' Fugle. 385
Hen imod hoire CyllSne man seer. Der sogte McnSphron,
Net paa et Udyrs V iis, at friste sin Moder til Utugt.
Skuer Cephlssus fjernt, der grccder for Datterens ZEtling,
S o m , ved Apollos Haand, blev skabt til en svulmende Scrlhund,
S a m t Eumvlus' H u u s, der beklager som Fugl sine Dottre. 390
N u til PirSncs' Vceld og Eph^ra kom hun omsider,
Trukken af Oglernes vingede Spcend. D e r voxed i Fortid
Mennesker op i en frugtbar Regn af de fugtige Svam pe.
Eftcrat Colchisk Gift har drcebt den nyegifte Kone;
Luen af S lottet har lyst udi B olgen, ved Siden af Isthm us, 395
O g hun har dyppet i Sonnerncs B lod sit rcedsommc Glavind,
(Ach! for en Moder en sorgelig H cvn!) hun stygter for Jason.
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Hurtig hun iler med Dragernes Spcrnd, som hun fik af en Titan,
Trerder saa ind i M incrva's B org, der ffued, som Fugle,
Aldrende PSriphas! dig, med P hinis, din troe Gemahlinde, 4 0 0
S a m t Halcyvne, der flagred omkring paa de fremmede Vinger.
TEgeus (sikkert hans eneste F eil!) tog O-vinden i Huset,
Kaarende hende til V iv, da hun ikke var noiet med Venskab.
Uden at LEgeus kjendte fin S o n , kom ThcseuS ogsaa,
Bringende Zsthmen igjen udi Noe ved de dobbelte Have.

405

For at bevirke hans D od, tillaver Medea sin Giftsaft,
Hvilken hun fik i det scythiske Land, og bevarede korrige.
Egentlig hentet (saavidt man har sagt) fra en Tand paa Echidna's
Needsomme Hund.
Med et mulmsort Gab man finder en Grotte
Ned udi D ybet paaskraae, gjennem hvilket Tirynthiske Helten 410
Cerberus drog, som ftrittcd imod, samt dreicd til S id e
H iet fra Lyset og StraalerncS G lim t; men han steebte den kraftigt.
Knyttet i Lamker af S ta a l. Opegget af rasende Vrede,
Trefold gjoende vildt, opfylder den Luften med Bjeffcn,
Medens med hvidligt Skum den stcenker de gronlige Grccsstraae. 415
Skummet, man siger, blev haardt. D a Jorden var yppig og frodig.
Narring tillige det fik, og voxed i Kraft til at skade.
Saasom det spirer med livelig Krast paa den stenige Fjcldkant,
Er Aconitum af Bonder det kaldt.
S lig t vilde nu M geus
Nerkke sin S o n , som en Uvensmand, forledet af O-vinden. 420
Theseus ahner ei S v ig ; han tager det rcekkede Berger,
Zusi som han bliver af Faderen kjendt.
Svecrdgrebet af Filsbccn
Giver ham Vink om hans S o n , og han stodcr ham Gisten fra Munden.
O-vinden dog flipper derfra i en Skyc, som hun danner ved Trolddom.

Skjsndt han er glad, at Sonnen blev frelst, den bedagede
Gamle, 425
Er han forvirret af Skreek, da der mangled kun lidet, at Mordets
Nccdsomme Gjerm'ng var skect. N u teender han Luer paa Altre,
Fyldte med Gaver til Gudernes P riis; med H ierne huggcs
Tyrenes kraftige H a ls, hvis Horn vare dcrkkcd' med Bcendlcr.
Aldrig (man haver fortalt) Athenerne skued en Festdag
430
Herlig, som den. D e aldrende Mcend vare glade ved Gildet;
Ogsaa de simplrre Folk. D a Vinen forlehner dem Aandskrast,
S y n g e de saadan en S a n g :
„ D ig Marathon maatte beundre,
Theseus, herlige H elt! da Tyren du fceldte fra Creta.
A t, uden Angst for det rcrdsomme S v iin , den CrSmycr ploier, 435
D et er d in Gave, og det er d it Vcrrk. Epidauriske Egnen
S a a e , hvor du fcelded Vulcanus' S o n , skjondt vccbnet med Kollc;
Bredden af ESphisi S tr sm , at du flogst den vilde Procrustes;
Vidne til Csrcyons D od var Eleusis, Ccres' Hjemsted.
S in n is , der brugte kun flet sine mccgtige Krcester, du ftrldte, 440
Stcrrk til at boie det voxende Trcre, som knugede Graner
Med deres Krone mod Ford, for at splitte de Stakler, han fanged.
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N u kan man gaae til AlcSthoL trygt, de Lclcgcres Hjemsted,
Sciron du haver jo stcedet til Roe. For den splittede Rovers
Legem ci Jorden har P lad s, hans Been vil ei Bolgen bedcckkc. 445
A lt, som Aarene gik, har man sagt, de hcrrdedes mere,
B lcve tilslutningen Klipper t S o e , som bcnavncs a f Sciron.
Dersom vi tcrllcd, fortrinlige H elt! dine Aar og Bedrifter,
Skulde din Daad over Aarene staae. Thi ville vi gjore
Lydelig B on for dit V el, og drikke vor V iin til din ZErc." 450
S alen e klang a f det jublende Folk og de Hyldendes Husker,
J a i den samtlige B ye der gives ei S ted , hvor man sorger.
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D og hvor findes paa Jord en Glcede, som,'kke forstyrres?
S e lv med den hoieste Fryd lidt Bittert forener stg altid.
Heller ei LEgeus glcrded sig trygt ved den frelsede M lin g . 455
M inos har travlt med en Krig. Han er steerk ved Flaadcr og
Hcermagt;

M en, hvad der giver ham Krcefter ister, er en faderlig Vrede,
Saasom AndrSge'i D od han hevner med retlige Vaabcn.
D og vil han samle fig Venner og Hjclp, for Krigen begynder.
Og over S o e , hvor man kjender hans M agt, paa Sncekken han
flyver; 460
Slutter en P agt med Ast^palc's Land, samt AnLphe's R ige,
Tvingende hiint ved en Krig, men lokkende dette ved Lofter.
O gfaa M yc»ne, som ligger saa lavt, CimSlus' Kridtland,
S cy ro s og Cythnos, den blomstrende H e, og det flade Seriphus,
P aros, den Marmoroc, samt Landet, hvor Thraciens Pige, 465
For det betingede Guld, forraadte ved Gjerrighed Borgen.
S c e ! da blev hun en F ugl; selv n u bcgjccrcr hun Guldstads;
S o r t om Foden, og sort udi Fjer, hun kaldes en Allik.
B lo t OlcLros' L>c, samt Didyme, Tenos og Andros,
G^aros, samt PcparSth, med de hyppige Olichaver,
Ikke forlehne de Cretcrc Hjclp. N u soger mod Venstre
MinoS OenSpia's H e, som LEacus monne bestyre.
Hen blev fordum OcnSpia kaldt, men ZEacus vilde.
At, ester Moderens N avn, LEgina den skulde bcncevnes.

470

Folkene ile fra B ye, og man brcendcr af Lyst til at skue 475
Helten, hvis Nye er bckjcndt. Med TLlamon gaaer ham imode
Peleus (ikke saa gammel som hun) og den Tredie, Phoeus.
. W acus, gammel og tung i sin G ang, forlader sin B olig,
S a m t forlanger en Grund, hvi Flaaden er landet ved Hen.

Drotten for Creta's hundrede Folk, ved at mindes sin M tling, 480
Sukker med faderlig S o r g , og svarer derefter ham S aad an t:
„Hjclp mig i Krigen, jeg haver begyndt, for at hccvne min Afkom!
„ S o n e den Drcebte, jeg vil; tag D eel i saa hellig en Krigsfcerd!"
Asopiaden han svared igjcn: „ D in B on er forgjceves.
„Ikke mit Folk bor handle saa flet mod Attica's R ige;
485
„ In gen forbindes saa noie, som v i; flig P agt har vi sluttet."
M inos forlod ham l Harm. „D en P agt stal vorde dig dyrkjobt!"
S ig er han vred; men troer det er bedst, at tr u e med Krigen,
Uden at fore den n u , eller spilde fln Styrke for tidligt.

L.XII.

M y r m i d o n e r n e.

Endnu var Lyctus' Sncekkcr at see fra Oenopias M ures 490
Hverfte Tind, da den attiske S ta v n med de knejsende Topseil
S tyrer mod H en, og lcrggcr sig der i den venlige Soehavn,
Bringende Cvphalus med sig ombord, samt Hilsen fra Hjemmet.
Skjondt det er sikkert en Tid, at 2Cacus' S onncr ei ffued
ESphalus, bliver han snarligen kjcndt. D e rerkke ham Haandcn, 495
Forende Helten til Faderens B org.
D en kraftige Krigsmand,
S o m i sit Vcesen har tydeligt S p o r af sin forrige Skjonhcd,
Trccder derind med en Green af sit Hjcmftcds Olicstamme.
S e lv er han celdft; ved Siderne gaac, tilhoirc, tilvenstre.
P allas' Sonner, lidt yngre ved Aar, hist B u tcs, her Clytus. 500
Efterat Hine har aflagt forst deres venlige Hilsen,
Meclder nu CSphalus SErindet selv, som Athenerne gav dem,
Beder om Hjclp, og ncevner den P a g t, som Fadrene flutted,
Foier saa til, at M inos' Mced er Achaja's Erobring.

EfteratPnglingen hjalp ved den mundtlige Tale sit SErind, 505
S iger den Gamle (og Haandcn er lagt paa Scepterets Haandgreb):
„E i som en S k je n k , men heller som N e t bor I ecffe vor
Bistand.
„Regner kun trygt paa den samtlige M agt, som vi eie paa L en „Alle de Midler, jeg har, kan folge med Eder til Bistand.
„Stridskraft mangler mig e i;. jeg har Krigsmcend baade til
Forsvar, 510
„O g til en Kamp, med Gudernes Hjelp; jeg kan yde Jer Krigshjelp."
„Gid det maa have Bestand! dine Borgere oges i Velstand!"
Svarede hun. „ D et fornoiede mig, ved mit Komme til B yen,
„A t en saa kostelig Pnglingcflok, af ligelig Alder,
„Kom mig imode. D og bceres mig for, at jeg savnede M ange, 515
„Hvilke jeg skued i fordums Tid, da jeg Byen besogte."
TEacus sukkede dybt, og svarcd med klagende Stem m e:
„Ach! vi begyndte kun siet, men Enden'var sikkerlig bedre.
„Kunde jeg ene fortcclle dig d en , og forglemme det Forste!
„ D o g vil jeg navne dig Alt, og sinke dig ikke ved Omsvob. 520
„ D e, som du savner, og minder dig end, ere blevne til Aste,
„Skjondt — hvilken Deel af min M agt gik ikke tilgrunde med hine!
„Juno bar N ag til mit Folk, og skikked en frygtelig Pestsot,
„Vred paa det Land, som crhverved sig Navn efter Jupiters Medviv.
„M edens det tyktes en Landfarsot, og Ingen formoded 525
„Plagernes rigtige Grund, benytted vi Lagernes Kunstklogt;
„Noden dog snart over Midlerne gik, som erkjendte, de tabte.
„Luften var tyk og damrende mork, nedknuget mod Jorden,
„O g udi Skyerne selv var der skjult en lumrende Hede.
„Luna forened sin S p id s alt fjerd egan g til en Cirkel,
530
„O g det var fjerd eg a n g hun mindsked og loste den atter:
„ D o g med et drabende Pust bestandige« viftede Sydvind.

„ S o ten (det var os bekjendt) gik over i S o er og Dam m e.
„Marken ci dyrkedes meer; der krobe vel tusinde S lan ger „H en over Jord, som gjsd deres Gift i de strommende Floder. 535
„Pesten, som yttred sig brat, blev forst mellem Dyrene mcerkct
„V ed et uendeligt Drab paa Hunde, paa Faar og paa Hornqvceg.
„Bonden begriber ei ret, den Stakkel, at kraftige S tu d e
„S yn k e ved Ploiningcn om, og lcrgge sig m at udi Furen.
„N ed fra det uldrigeFaar, som stormer med sygelig Brcegen, 540
„Totterne falde til Jord uden Grund, og Legemet tceres.
„Hesten, som nylig var flink, og flaffcd sig Nye ved at lobe,
„Agter ei Palmerne meer, og glemmer den R oes, som den eied;
„S ton n er ved Krybben, da segne den skal uden Kamp, af en Sm itsot.
„Vildsviin glemme nu selv deres Trods; nu stoler ci Hinden 545
„M eer paa sit Lob; mod det kraftige Q-vceg ei Bjornene storme;
„Dorskhed hviler paa Alt.
Gjcnnem S k ov, over Marker, ad Vcie,
„Ligge de stinkende Liig, og Luften fordccrves af Stanken.
„M en (hvad jeg siger, forundrer dig vist) ei Hund eller Rovfugl,
„ S e lv ikke Ulvene, rorte dem dog. Forraadncd' de flyde; 550
„Skade ved Dunster og Stank, og brede kun Sm itten omkring os.
„ D o g med et tungere Tab den plager den uselig Bonde,
„M edens tillige den hersker med Krast bag Stccdcrncs Volde.
„Forst i det Indre man foler en Ild . At Flammen er inde,
„Rober den brcendende Kind, samt Ilanden, som drages kun moisomt. 555
„Tungen er svulmet og hvas. D e torrcde Lcrbcr sig aabne
„ S e lv for et V ist; skjondt Luften er ftrl, den sogcs mcd Attraae.
„Tcrppcr i S e n g , eller Klcrder paa Krop, er der In gen , som taalcr,
„O ste man trykker sit Bryst imod Jord; dog bliver ei Brystet
„Koldt, ved at trykkes mod Jord; men Jorden af Legemet hedes. 560

„ S o ten betecmmcs ei mcer. Endogsaa mod Lcrgerne raser
„Sygdom m ens Kraft; deres Kunst bereder de Dyrkende Uheld.
„A lt som man ncermer sig meest, for at pleie de S y g e med Omhue,
„Hurtigst man finder i Doven sin Part.
D a Haabet om Frelse
„Svinder, og Sam tlige see, at Doden er Enden paa S oten , 565
„Mertte de Lysten til Alt. Hvad der gavner, man cendser ei mere,
„Eftersom intet kan gavne dem mcer.
Uden B lu eller Anstand
„N ogne de klamre sig fast ved en Brond, ved Kilder og Floder,
„Skjondt det er forst, naar Livet er endt, at Torsten er stukket.
„M angen betyngcs, og reifer sig ei, men stecdcs i Doden 570
„M idt i det bolgende V and; selv d et er der N ogle, som drikke.
„S en gen af Staklerne hades iscer; af Nag imod denne,
„S p rin ge de ud, eller, mangle de Kraft til at stotte paa Benet,
„N ulle de Legemet hen over Jord. D e flye deres Hjemsted,
„ S a a so m de tykkes, at Doden er d er, hvor de har deres B o lig ; 575
„Eftersom Grunden er skjult, man skriver det Hele paa Stedet.
„M idt udi Gader, de kjendte saa godt, vildfarende Skygger
„ S eer man at gaae, saalernge de kan; men grcrdende ligge
„M ange paa Jord, og det mattede Blik udi Doden de dreie.
„O p mod den hcengende S k y e , mod Stjernerne, strerkke de
Armen, 580
„Endende hist eller her, hvor Doden dem rammede, Livet.
„Ach! hvad folte jeg da? hvad b u rd e mit Hjerte fornemme,
„Uden at hade mit Liv, samt onske, med Folket at ende?
„ S e e ! overalt, hvor jeg vendte mit Blik, hvor H iet sig hviled,
„Bunker jeg skucd af Lug, rctligesom Frugten, som moden 585
„Rystes a f Trcrerne ned, eller Olden af Egen, som stodes.
„Skuer du Tempelet hist, hvor Trinene heeve sig opad.

„B ygget til Iupitcrs P riis? Hvor M angen har ikke til Altret
„B aaret forgjccvcs sin Nogelse did? Hvor ofte har Manden
„B edt for sin V iv, Forcrldre for B orn? men, imedens de bad der/ 590
„ S a n k de ved Alteret o m ; deres D od de fandt under Bonnen,
„ O g udi Heendcrne laae en D eel af det levnede Virak.
„O fte, naar Tyren ved Templerne siod, og Prceften begyndte
„Just paa de hellige Ord, samt heldte ved Hornene Vinen,
„ S a a e man den synke til Jord ved et S a a r , som man ikke forvented. 595
„Eengang jeg offrcd til Zeus for mig selv og de S on n cr, jeg cicr,
„ S a m t for mit Fodelands V el, da brslcd mit Offer med Rcedsel;
„Segnede ned imod Jorden med eet, ffjondt rammet af Ingen,
„Farvende blot med en usclig D ryp den Kniv, som man indstak.
„Fibren er syg og varsler kun siet; den mccldcr ei mere 600
„Gudernes B u d ; den rcedsomme S o t i det Indre sig trcrnger.
„Lige ved Templernes D or har jeg seet, man kastede Aadfler,
„ J a , for at vise mod Guderne Had, har man lagt dem ved Altret.
„Enkelte qveele sig selv, og, jagende Frygten for Dodcn
„B ort ved en virkelig D od, fremkalde de Skjebncn, som kommer. 605
„ S a n k nu et Menneske hen uden Liv, da jordes han ikke
„S om m eligt meer; ei Portene selv vilde Ligene rumme.
„Enten, som Aadsier, de ligge paa Jord, eller, skilte ved Liigpomp,
„Kastes de op paa et B a a l. M an agter ei mere hverandre,
„O fte man sloges om B a a l, og brccndte sit Lug ved en Andens. 610
„ In g en man finder, som grerder ved Lug; uden Taarer bortile
„Aandcr a f Olding og B arn, af Modre tilligemed Dottre,
„ J a , der er neppe til Gravene P la d s, eller Brcrnde til Gravbaal.
„Skram m et ved flig en Orkan, som drog over Alt, hvad jeg eicd,
„B ad jeg: „ „ D u meegtige Z eu s! dersom ikke man falffeligt digted, 615

„ „A t du har favnet i Kjerlighedslyst mm Moder, SEgina,
„ „Mccgtige F a d e r ! og blues du ei, ved at ncevnes som S aad an ,
„ „ G iv mig da Folket igjen, eller lcrg mig i Graven ved hine!" "
„Hurtig han gav mig et Tegn ved sit Lyn og den gunstige Torden.
„H oit i min Glcrde jeg ffrceg: „„L ad d et veere mig Tegn paa din
Bistand! 620
„ „Varselet tager jeg glad, som et P an t, at du viser dig naadig." "
„Ncerved stod der en E eg, med en heel uforlignelig Stam m e,
„Helliget Jupiter selv, fra Skoven, som staaer ved DodSna.
„Her jeg bcmccrkcd af Myrer en Svcerm, hvis mccgtige Rcckker
„Sam lede vcrgti'ge Korn, som de bar' udi Munden, skjondt lille, 625
„N oie betragtende S tien , de gik til den rynkede Trcccbark.
„ S o m jeg nu seer deres Hob, da beder jeg: „ „Fader! o skjenk mig
„ „Ligesaa talrige Folk, for at fylde min B yc, som er udtomt!" "
„ S e e ! da rystede Egen stn Top; skjondt Luften var stille,
„Viftede Grenen med susende Lyd. A f Forfcerdclse skjalv jeg; 630
„Haaret paa Hovedet strittede op.
D og kysscd jeg Jorden;
„Kyssede Egen, og folede grant, at jeg haabed ei frugtlost;
„Nccrede H aab, og taust i mit S in d jeg gjorde mit Lofte.,
„Natten brod frem. N u rugede S o v n paa det trcettede Jordfolk.
„Stedse det tyktes mig dog, som Egen jeg havde for <Sie, 635
„Grenet tillige, som for. D en syntes at bccre paa Grenen
„Ligesaa talrige D yr, og at ryste, som for, med sin Krone,
„ S a m t over Marken at stroe de kornopstablede Sm aadyr.
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„D isse nu syntes, at voxe med eet, og forogcs i Lcrngde,
„Hceve sig op over Jord, og kneise med statelig Reisning. 640
„Farven, der nylig var sort, det M agre, samt Fodderncs Mccngde,
„ S eer man ei meer; et Legem de faae, som Menneskets ligner.
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„S o v n en forsvandt. Zeg vaagncde op, og forbandede S y n et,
„Vred over Zeus, der hjalp mig saa lidt.
M en i S alen e gjenlod
„Larmende S to l, og Mcnnefferost mig tyktes at hore,
645
„Hvilken nu sjelden blev hort.
D a jeg troer, at jeg dromte, som forhen,
„ S c e , da trerder min TSlamon ind. D a Dorcn er aabnet,
„ S ig e r han: „ „Fader, o see! det er meer, end jeg haabed, og ternkte;
„ „Kom dogi" " Zeg ilede did. D e Mcend, som jeg nyligcn syntes,
„Skjondt underDrommencsBilled, at see, dem saae jeg nu Alle; 650
„Kjender dem grant; da de trcede mig neer, de kalde mig Konge.
„Zeus fik Loftet betalt. Mellem Folket, jeg nylig erholdte,
„D eler jeg Byen og Markerne selv, hvis Dyrkere dode,
„ S o m , til Erindring om M e n de har, Myrmidoner jeg kalder.
„Karlene haver du sect; hvad Sindet belanger, da har de 655
„Ganske det Sam m e, som for. Zeg finder det sparsomt og driftigt;
„Travlt erhverve de sig, og, hvad de erhverve, de gjemme.
„Lige med dig udi Alder og M od, de folge til Kampen
„Ligesaasnart, som den ostlige Vind, som bragte dig herhid,
„ (M v in d havde just drevet dem did) forandres til Sydvind." 660
L .X III.

CepH a l u s og P r o c r i s .

Medens de taled om S lig t, og snakkcd om Andet, fordrives
D agen , endskjondt den er lang. D a det siden begynder, al morknes,
Gaacr man tilbords. Om Natten er N oe; da S o len var stegen,
Holdt sig Vinden i Hst, som hindrede Sneckkcn fra Hjemtog.
P allas' Sonncr til CSphaluS kom, da h a n var den M dste. 665
Dcrpaa til Konningcn CSphalus gaaer, ledsaget af begge
P allas' B orn, dog Konningcn laae i den dybeste Slum m er.

Phocus, W aci S o n , modtager dem Alle ved Doren,
Medens TSlamon selv, samt Brsdrene vcelge sig Krigsfolk.
In d i det indre Gemak, i
Fores de attiske Mcend. D a
Bliver han vaer udi Cvphali
Dannet a f ukjendt Trae, dog

de deilige S a le , ved Phocus 670
han fatter sig ned mellem disse.
Haand et kosteligt Iagtspyd,
Odden var smeddet a f fiint Guld.

Efterat forst man snakked endeel om daglige S a g er,
S iger han: „ J eg er en Elsker af Sk ov, samt Elsker af Jagten; 675
„ D o g af hvad Trcee den Landse blev gjort, som du holder i Haanden,
„Fatter jeg ikke saa let. Ifa ld den var dreiet a f Asken,
„ D a var den sikkerlig guul; af Hyben, da vare der Knorter.
„Trccct jeg kjender vel ei; dog aldrig jeg skued med Hiet
„Vaaben, der bruges til Jagt, at vcrre saa smukke, som dette." 680
H am gjensvarede en af de attiske Brodre: „ D in Undren
„V ilde foroges, om Kraften du saae, som ligger i Spydet.
„ A lt kan det naae, som det sendes imod; ei Hcendelsen forer
„ S p y d et, og blodigt det kommer igjen, stjondt Ingen har bragt det."
Ivrigen sporger han nu efter Alt, hiin M reu s' Yngling, 685
Baade hvorfor? samt hveden det kom? h v o giveren flig Skjenk?
D et, som han onskcr, besvarer han flux; dog G r u n d e n til Gaven
Skamfuld berorer han ei. Ved at mindes sin V iv, som han tabte,
Vaagner hans Q-val, dog taler han S lig t med rullende Taarcr:
„D ette mit S p y d , o PsLm athc'sSon! (stjondt nccsten utroligt) 690
„Vcrkkcr min Graad, og vakker den tidt, om Skjcbnen vil lange
„Unde mig dette mit Liv. D et styrtede mig og min elskte
„V iv udi Q .val; gid aldrig jeg fik den usalige Gave I
Procris — men det er jo sandt, Orithya kjender du bedre,
13

„Hvilken blev ranet, du veed. En S sster til hende var Procris, 695
„ S o m , naar i Skjonhed og D yd jeg vilde dem ligne tilsammen,
„M ere fortjcned et N an. Hendes H a a n d jeg fik af Erechtheus,
„ H j e r t e t Cupido mig gav.
Jeg var, og jeg kaldtes, lyksalig,
„(H im len ei undte mig det!) maaskee var jeg blevet det endnu.
„Efter den festlige D ag var meer, end en Maaned forlobet. 700
„Just, som jeg gik, for at speende mit Garn for de hornede Hjorte,
„ E o s, den lyse, mig oinede her, da M ulm et var svundet,
„Skuende ned fra Hymcttus' Top, som bedcekkes a f Blomster.
„N odig jeg vilde, dog griber hun mig.
Jeg vil sige det S a n d e;
„Uden at trcede Gudinden for ncer, hun er skjon ved sit Aasyn, 705
„Grccndsen for D ag og Grccndsen for N at afpceler h u n ene,
„Nccret hun bliver a f Nectardug; dog Procris jeg clskcd,
„P rocris jeg bar i mit H u , og Procris jeg bar paa min Lccbe.
„ E o s fortalte jeg A lt om vor P a g t, vort nylige S a m liv ;
„Ncevnede Baandet, som knyttede mig til Leict, jeg svigted. 710
„ S a g d e Gudinden da rsrt: „„U folsom m e! stands dine Klager!
„ „Procris beholde du kan r men, ahner jeg, hvad der vil komme,
„ „Engang du onjkcr dig frie for din S k a t." " H un svandt udi Vrede.
„Hjemad jeg gaaer; begrund« i H u, hvad Gudinden har sagt mig,
„ O g jeg fornemmer en Angst, at Procris har ikke bevaret 715
„P ligten, hun skylder, som V iv. Hendes Alder og Skjonhed forlange
„Mgtejkabsbrudet at troe; hendes D yd forjager min M istroe.
„ J e g var jo borte; h iin var jo B eviis paa et lignende Fciltrin,
„ E o s, fra hvilken jeg kom — kort. Elskende frygte for Alting.
„ S e lv jeg onskcr, at skaffe mig S o r g , og ved Gaver at lokke 720
„H ende, som var mig saa troe. Aurora forsteerker min Mistroe,
„ J a hun forandrede selv (hvad jeg syntes at merrke) min Skabning.
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„Uden at fjendes, jeg iler igjen til M inerva's Athenen.
„ In d i min B olig jeg gaaer; der var intet, som Anke fortjente;
„ A lt bebudede Tugt, samt Angst for den fjernede Herre.
725
„Endelig kommer jeg selv, ved tusinde Kunster, til Procris.
„Studse jeg maatte ved saadant et S y n ; jeg huskede neppe
„Proven, jeg havde bestemt. For at sige det Sande, jeg tvang mig
„Maadeli'gt nok, at ncrgte mig K ys, som jeg burde mig hente.
„ S e lv var hun saare forstcmt; dog aldrig man stued en Q-vinde 730
„Skjonnere midt i sin S o r g .
Hun glodede synlig af Lcengsel
„Efter sin fjernede M and. Et Begreb kan du danne dig, P hocus!
„O m hendes deilige Form, naar Bekymringen selv hende kladte.
„E r det fornodent, at navne dig her, hvor ofte mit Kunstgreb
„Strandede mod hendes D y d ; hvor ofte hun sagde: „ „ J e g eies 735
„ „Ikkun a f een, om han ogsaa er fjern; h a n nyde min G lad e!" "
„H vem , naar han ikke var gal, kunde flige Beviser paa Kydskhed
„Ikke bevage? J e g noiedes ei; tiltvinger mig O.valer,
„ J a for en N at tilbyder jeg selv, hvad jeg haver i Eie,
„ O g , ved min stedse forogede Skjenk, jeg — bevirker en Vaklen. 740
„ „ D e n , som desvarre var skjult, samt tinged"" jeg skreeg,
„ „ t i l min Skade,
„ „ V a r din G em ahl; nu greben du est; jeg bevidner din U troe.""
„In tet hun svarede m ig; nedboiet, beskjemmet og stille
„Baade den nedrige M and og det listige H uus hun forlader;
„ O g , da hun, kranket af mig, fik Had til de samtlige Mandfolk, 745
„D rev hun paa Bjergene om, for at sysle med Jagt og D iana.
„ N u var jeg ene. D es vildere Ild gjennem Benet mig trangte;
„Derfor jeg bad om Tilgivelse blot, og bekjendte mit Feiltrin,
13«

„ S a m t, at endogsaa jeg selv, bevceget ved lignende Gaver, ^
„Kunde forlokkcs til S y n d , om lignende Gaver mig bodes. 750
„Hcvncnde forst sin forneermede B lu , ved at sce mig bekjende,
„Kom hun igjcn, og i talrige Aar vi leved samdrægtigt.
„ M ig hun forcerede s ig ; dog, ret som Gaven var ringe,
„O gsaa hun gav mig en Hund, som Artcmis skjcnkcde hende,^
„ S ig en d e: „ „denne din Hund skal i Lob betvinge de Andre." " 755
„G av mig tillige det S p y d , som du sier, jeg holder i Haanden.
„M uligen spsrger du m ig, hvad der blev af den fsrste Forcering;
„H or da mit O rd; forundres du vil ved den selsomme Gjcnstand.
„Gaaden var alt ved Oedipus lost, som ikke de Andre
„Evned at lo ft; den varslende Sphinx, uforklarlig og dunkel, 760
„S egn ed i D ybet, og mindes ei meer sine selsomme Gaader.
„Them is ei onskede dog, at i B olgen hun sank uden Gjengjcld:
„A ltsaa hun sender fornyet en Q v a l mod LEoniens Theben.
„M angen en Landmand skjalv, afF rygt for sig selv og for Qvccget,
„Frygtende D yret, der sendtes dem n u . V i ynglinge ile, 765
„ S a a so m vi boede ncer; om Skoven vi scette vort Iagtgarn.
„D yret dog farer med luftige Spring over Garnet, vi spcendte,
„Z a over Fcelden, vi stillede tidt, den svcever med Lethed.
„Lcenken a f Hundene tage vi af. D e folge den ivrigt;
„ D o g er den frie; som den hurtige F ugl, han bedrager dem Alle. 770
„Fordre nu enigcn Alle fom een, at jeg sender dem Lcelaps
„(N avnet paa Hunden, jeg fik). A lt lcenge den proved at skyde
„Lcenken, der sinker ham , bort af sin H a ls , og strammer dm
voldsomt.
„Knap har vi givet ham lo s, da han svinder med eet for vort Hie;
„ B lo t i det glodcnde S a n d gjenkjende vi S p o r af hanS Fodtrin. 7/5
„ S e lv var han ikke for H iet at fte. S a a iler ci Spydet,
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„Kuglen ei heller, som kastedes ud fra den drci'ede S ly n g e,
„Ikke den hurtige P iil, der farer fra Cretcrcns B ue.
„M idt udi Marken, der ligger omkring, sig heever en Bakke;
„D id gaaer jeg hen, og skuer nu d er en magelos Iilfart. 780
„ S n a r t det synes, som D yret er bidt, snart trcekkcr sig dette
„Lige fra Saarene bort.
D en Listige lobcr er udad,
„Eller i ligeligt S tr s g ; men skuffer den Folgendes H ie:
„Lober i Kreds, at Fjenden ei faaer sit vanlige Angreb.
„H iin gaaer lo s, og folger sin M and. D et s y n e s , han holder, 785
„H ar den dog ei, og giver kun B id, uden Virkning, i Luften.
„Tager jeg altsaa'mit Iagtspyd frem. Medens dette jeg svinger;
„M edens jeg prover at lcegge min Haand over Remmen paa Skaftet,
„Flytter jeg lidt mine Blik. D a jeg kaster dem atter ivciret,
„Stirrende did (forunderligt nok!) jeg oiner to S t e e n d y r 790
„ S ta n d e paa Marken, eet synes at gjoe, det Andet vil undflye.
S a g ten s det haver behaget en Gud, at Ingen af Begge
„ S k iltes ved Seiren i Lob, om en G u d har syflet med S aad an t."
Sigende dette, han taug. „H vad Ondt bevirkede S p yd et?"
Spurgte nu hiin. Flux meldte han selv, hvad Skade det gjorde: 795
„Gleeden bebuder os tidt, at Sorgen vil folge derefter.
„H iin vil jeg n<rvne dig forst. End fryder mig, LEaci W lin g !
„M indet om hine lyksalige Aar, da, knyttet til Procris,
„ S a lig jeg var ved at eie min V iv, og h u n ved sin M age.
„Kjerlighed knytted os fast og en venligt hcegcnde Omhed« 800
„Tusket hun havde mig ei for Jupiter selv og hans Leic;
„Lokke fra hende m ig bort, det meegtede In gen , om selve
„Cypria kom; af en ligelig Ild blcve Hjerterne varme.

„ S o le n bcstraalede alt med sin G lands den overste Fjcldtind,
„ D a jeg paa Pnglingeviis gik ud, for i Skoven at jage. 805
„Aldrig til Jagten jeg Tjenere tog eller Hest eller Hunde,
„Ikke den snusende Skover engang, eller flettede Jagtgarn r
„ S p y d et forskaffed mig Alt.
Naar Hcenderne bleve mig trcette,
„M edens jeg faldede D y r, opledte jeg kjolige Skygger
„ O g fra den luftige D a l den venligt viftende Luftning.
810
„Kjolige Vinde jeg sogte mig op udi Middagens Hede;
„Kjoling jeg onskede helst, der styrkede mig i mit Arbeid.
„O fte jeg sang (jeg mindes det end): „ „ K o m , venlige Luftning!
„ „ K o m , du qvccgende Pust! vift Krccfter igjen i mit Hjerte;
„ „V enligt du lindre, hvad ogsaa du gjor, min blussende Hede!" " 815
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„M uligen yttrede jeg (min Skjebne mig vilde fordcrrve)
„F-leer karesserende O rd; jeg husker, at ofte jeg udbrod:
„ „ D u er min saligste Fryd — du styrker og qvecgcr mig atter,
,, „G jor, at jeg finder min Lyst udi Lund, i den ccnsomme Skovegn,
„ „ D e t er min saligste Fryd, at fange med Lccbcn d i n Aande. 820
„D ette mit Ord forstodes ei ret af en hemmelig Lurer,
„H vilken? jeg vecd ikke selv. Han kroer, det er Navn paa en Nymphe,
„Hvilket han horer mig navne saa tidt, og at Nymphen jeg elsker.
„F lux med en Brode, han digtede selv, han iler til Procris
„H eel uforsigtigen hen, og beretter den Hvidsken, han horte. 825
„Elskende bringes saa let til at troe. H un segnede kraftlos
„N ed ved at hore hans Ord.
D er svinder en Tid, for hun atter
„Vinder sin Kraft. H un kalder sig felv ulyksalig, uheldig,
„Jam rer sig over en utroe M and; opegget a f Lognen
„TEngfter hun sig over Tant, samt frygter et Navn uden Legem; 830
„Kort — hun lider en Q v a l, som elsked jeg virkelig Andre.
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„Vakler dog ofte den Stakkel i H u, og haabcr, hun skuffes;
„Ncegter, at bygge paa Klagerens O rd; naar hun ikke har sect det,
„N odig hun vilde fordomme sin M and for den ankede Brode.
„N atten fordreves igjen af den neeste, lysende M orgen: 835
„Atter jeg gaaer, for at soge min Skov. D a jeg hviled i Greesset,
„ S a n g jeg: „ „ D u Venlige, kom! efter Jagten du skjcnke mig
L ise!" "
„Just, som jeg yttrede S lig t, mig tykkes en Sukkcn at hore,
„Ikke jeg fatter, af hvem; dog nynned jeg: „ „Elskede, skynd dig!" "
„Atter, med sagtelig S to i, jeg horer, det puster i Lovet,
840
„Troer, det er muligt et D yr, og sender mit flyvende Iagtspyd.
„Ach! det var Procris selv.
S in Vunde hun bcerer i Hjertet,
„S egn er, og skriger: „o V ee!" da jeg kjendcr den Elskte paa Stem m en,
„S tyrter jeg frem, og iler afsted efter Lyden, jeg horte.
„F ast uden Liv, med blodige Stcenk overalt paa sin Klcedning, 845
„Dragende Spydet, hun skjenkede mig, af sin Vunde, jeg Arme
„Finder min V iv. M in skjendige Haand hendes Legeme lofter,
„Hvilket jeg elskede meer, end mig selv; jeg binder om Vunden
„Stykker a f selve min splittede D ragt; hendes Blod vil jeg standse,
„Bedende blot, hun forlade mig ci som min Elskedes Morder. 850
„Krcefterne hende forlod. I sin Dod fremtvinger hun moisomt
„Folgende O rd: „ „Jeg beder dig blot, ved den P agt, som vi flutted,
,, „O gsaa ved Guderne hist udi Skye, og ved mine dernede,
„ „Haver jeg villet dig vel, og haver jeg elsket dig saare,
„„H vilket jeg gjor i min D od, hvad, dcsvcerre! bevirker min
Bortgang, 855
„ „Lov mig, at aldrig du gifte dig vil med den Pige, du elsker," "
„D ette hun yttrer. N u mcrrker jeg forst, at den Arme var skuffet,
„O g jeg forklarede A lt; men, dcsvcerre! hvad hjalp min Forklaring?
„Stedse hun mattere blev; hendes Kraft forsvinder i Blodet.

„ M ig hun betragter, mens H iet kan see; hun aander det
sidste 860
„Do-ende Gisp i min M und, da Livet den Arme forlader.
'„D og er der Roe i den Doendes Lrcek; hun synes fortrostet."
Helten fortalte med Taarcr sit Tab, som de grcedcnde horte.
Trccder da ZEacus ind med de ovrige S sn n cr og Krigsmcend,
Hvilke nu CspheuS fik, tilligemed dygtige Vaaben.
865

Ottende
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Nisus

Sang.
og S c y l l a .

^ l t har Lucifer bragt den lysende D a g , og forjaget
Natten, da lcegger sig Vinden fra Hst, og Skyer sig hceve,
Fulde med Regn. D en venlige S y d forlchner dem Hjemtog.
Hjulpet af denne, tog CSphalus bort, samt 2Eaci Krigsmccnd,
O g til den onskede Havn de kom, forinden de vented.
5
Hcergede M inos imens Lclegcrncs Kyster og Strande.
Hvad han formaaer udi Kamp, han prover dog forst mod M egara,
N isus' Konningchjem.
TErvcrrdige, graanende Lokker
Dcekked hans I s s e ; dog saae man et Haar af det lysende Purpur
Mellem de Andre, der skjenked ham H aab, at beholde sit Rige. 10
Luna fornyede alt den sjette Gang sine Spidser,
Lykken i Krigen dog vaklcd endnu. Victoria svcrved.
Uden at have sig noie bestemt, mellem N isus og M inos.
Over den klingende M uur sig hceved en kongelig S lotsb org,
In d udi hvilken man haver fortalt, at S on n cn af Lcto
15
Lagde sin Cithar engang, hvis Klang udi Stenen sig trcrngte.
H e r h id var det en Skik, at N isus' Datter begav sig.

B lo t for at soge det Fjeld, hvor Tonerne lode fra Klippen,
Dengang man leved i Fred. Endogsaa i Krigen hun plcied
Oppe fra Taarnct at see de veeldige Krigeres Kampdyst.
20
Krigen ei endte saasnart; thi lcerte hun Fyrsternes N avne;
Kjcndte hver D ragt, deres Vaaben og Spcend, som Creternes Kogre.
D og af dem Alle hun marker sig meest hiin S o n af Europa,
M ecr, end til Kjendskab man haver behov.
H un tyktes, at M inos,
N aar han bedcekkcd sit Hoved med Hjelm og den vaiende Fjerbusk, 25
Viste sig smuk i sin Hjelm. Naar han greb det mccgtige Guldskjold,
S y n te s hun ogsaa det klccdtc ham godt med det lysende Pragtskjold.
Havde han slynget med kraftfuld Arm en boielig Landse,
S y n te s hun godt om den yndige Kunst, som forrentes med Krcestcr.
Havde han rundet med paalagt P u l den krummede Vue, 30
S v o er hun, Apollo maa stande som han, naar han griber sit Kogger.
Tog han af Haarct sin Hjelm, og viste sit blottede Aasyn,
O g i sin purpurne D ragt sad stolt paa sin travende Gangers
Kostbare Dcckkcn, og drcicd med Kraft det skummende Mundtoi,
S tyred sig N isus' Datter ei mecr, og termmed ei lcengcr
35
Hele sin Lyst.
Hun signede hoit det S p y d , som han rorte,
Priste det M undtois herlige Lod, som han tumlcd i Haandcn.
Havde hun Lov, da havde hun Lyst, i de fjendtlige Rakker
S e lv at begive, skjondt Pige, sig ud: hun foler en Attraac,
Freidigt at kaste sit Legeme ned i den cretiske Krigsleir
40
Hvcrst fra Taarnencs Tind, oplukke for Fjenderne Porten,
Eller hvad M inos forresten bcfoel.
D a hun stirrer fra Taarnct
Ned paa de Cretercs D rot og hans Telt af det hvideste Larrcd,
S ig er hun:
„Ikke jeg vccd, om det skaffer mig S o r g eller Glade,
„A t der er Krig. D et smerter mig blot, at M inos er Fjenden: 45
„Skjondt, om der ikke var Krig, naar havde jeg l«rt ham at kjende ?

„ D o g vil jeg onsse, at Krigen var endt, naar jeg var hans Gidsel,
„ O g at jeg fulgte med h a m, som P ant paa den sluttede Fredspagt.
„Dersom din Moder var deilig, som D u , hugprudefte Krigsmand!
„Ikke forundre man sig, at en Guddom elskede hende.
50
„Trefold salig jeg var, om, loftet paa Fuglenes Vinger,
„Soenke jeg kunde min Flugt hos Erctcrnes Konning i Leiren.
„Noevnende mig og min I ld ; om Prisen, for hviken han kjobtcs,
„V ilde jeg tinge.
Kun Foedrenes Borg han ikke forlange!
„Hellere svinde mit Haab at giftes med hannem, end vorde 55
„M ccgtig ved usselt Bedrag, uagtet det gavnede M ange,
„Dersom den Seircnde viste sig mild, at de gave sig tabte.
„Sikkert han har den retfoerdige S a g , da man drcebte hans
Wlling;
„H ar han nu Netten med sig, og hjelpe nu Vaabnene Retten,
„Sikkert vi komme tilkort. M en dersom nu Enden er saadan, 60
„ H v i skal da h a n , ved de Kjempendes Hob, oplukke sig Porten,
„Ikke jeg s e l v , som en elskende M oe?
Han seirer dog bedre,
„Dersom han sparer sit B lod, og flipper for Drab og for Sinkning.
„ M in o s! jeg foler en Angst, at En, uafvidende, kunde
„3agc sit S p y d i dit B ryst; thi neppe sa a nedrig er Nogen, 65
„A t han m ed V i l l i e stoder D ig ned med den grusomme Landse.
„H vad jeg beflutted, er klogt. Jeg vil bringe den Elskte til
Medgift
„ M ig og mit Feedreneland; det er vist, at jeg Kampen vil ende.
„M en — er det nok, at jeg v il? Ved Portene stander jo V agten;
„Noglerne haver min Fader i Vold. D et er hannem, den Stakkel, 70
„Ene jeg frygter; alene ved h a m mine Hnsker forsinkes.
„Guderne give, jeg havde ham el! men ere vi ikke

„ S e lv vor narmeste Gud? Uvirksomme Bonncr ei gavne.
„D ersom min Soster fornam saa voldsom en Ild i sit Hjerte,
„Sikkert med Glcede hun knusede A lt, hvad der standsede Luen. 75
„ S k a l jeg da vige for Nogen i M od? gjennem Zld, gjenncm
Glavind
„Turde jeg gaae. D og bruges ei her nogen Zld, noget Glavind,
„ A lt, hvad jeg haver behov, er et H aar, som jeg rover min Fader.
„ Z a , jeg skatterer det hoit over G u ld ; dets Purpur vil gjore
„ M ig til en lykkelig V iv, og give mig A lt, hvad jeg onskcr." 80
Zust, som hun yttrede S lig t, kom Sorgernes frodige Amme,
Natten, paa Himmelen frem, og i Morkct forogcdcs M odet.
A lt var i forste og tryggcste S o v n , som Mennesket griber,
Naar han er treettet af Slcebet om D a g .
Til Faderens Lcie
S a g te hun lister, og (grusomme D a a d !) skjondt Datter, hun stjcrlcr 85
Faderens H aar, som er Borgernes V el.
D a Listen var udfort,
Ud gjennem Porten hun gik med sin Fangst, og. ilede fremad
Gjenncm den fjendtlige Hccr. Hccl kryc ved Gaven, hun bringer,
Eaacr hun til Kongen. H an studsede lidt; da maler hun Saadant:
„Kjcrlighed raaded mig List. Zcg er S c y lla , N isus' Datter; 90
„Fadrenes Guder jeg bringer dig her, og tillige mit Hjemlands;
„M en til Belonning forlanger jeg d ig . Tag Haarct af Purpur;
„ D e t er mit Kjerlighcdspant. Troe ikke, jeg giver kun Haarct,
„O gsaa min Fader.jeg bringer i det."
Med sin skjandigc Hoire
Gaven hun bod; for den rakkede Haand gjos M in os tilbage; 95
G jos ved at tanke saa radsom en D aad, og raabcr til Pigen:
„Guderne fjerne dig flux, vore D ages radsomme S k am p let!
„ B o rt fra vor Jord! ei finde du Hjem paa S o e eller Landjord!
„Crcta, min Zupitcrs Hjemstedsoe, som er hele m in Verden,
„ S k a l idetmindste formene dig Lye, du radsomme Udyr!" 100

S lig t var hans Ord. D en erobrede B y e afben retlige Konning
Freden erholdt paa en skaanende V iis. Flux bod han, at Flaadcn
Stodcr fra Land; Matroserne drev' paa de kobberne S tavn e.
S aasom hun Snackkerne seer, at drages i S o e n , og scile.
Uden at Hovdingen gav hende Lon for den ovcde Udaad, 105
Flammer hun op, da hun spildte sin B on , med en frygtelig Vrede.
Vild, med flagrende H aar, udstrerkkende Armen, hun siger:
„ V il D u da flye? forlade mig h e r , som bod dig min Gave?
„ D u , som jeg elskede over mit Land, ja over min Fader?
„Grusom m eM and! hvorflygter D u hen? din S eirer min Brode, 110
„M en den var ogsaa dit G avn. Kan ikke min Gave, min Hmhcd
„N ore dit S in d ? Lad det vackke din Pnk, at Alt, hvad jeg haabcr,
„B ygger alene paa d ig . Forlades jeg, hvor skal jeg hcnflyc?
„Atter til Hjemmet? det sank udi Kamp. Om ogsaa det stod sig,
„E r det jo evigen lukket for m ig . S k a l jeg ty etil min Fader? 115
„H am , som jeg gav i din Vold? Med Rette jeg hades af B yen.
„Om landsfolk for Exempelet flye; den samtlige Verden
„Lukkcd saa ganske jeg i, at Crcta mig aabncdcs ene.
„Lukker D u ogsaa mig ude fra d e t, kan D u her, uden Gjcngjcld,
„Levne mig; eft D u ei fodt a f Europa, men vildene Syrtcr, 120
„Fodt af Charybdis, som tumles af Storm , eller grusomme Tigre.
„Jupiter avled dig ei; din Moder blev- ikke forlokkct
„Underen F o r m af en Tyr — hvilket Tant din Familie digtcd —
„N ci, det har virkelig vocret en Tyr, som foled ei Lccngsel
„Efter en O.vie, som avlede dig.
Tag D u , Fader N isus! 125
„ S tr a f over mig! D u fryde dig, B ye, som jeg nylig forraadte!
„ S tr a f, jeg bckjcnder, jeg haver fortjent; jeg er moden til Dodcn.
„ D o g lad en Enkelt af dem, jeg kreenkcde nys ved min Udaad,
„Ende mit Liv! hvi burde vel D u , hvis Geir er min Brode,

„Straffe min Feil? just d e t, som er S y n d mod min Fader og
Hjemland, 130
„V ar jo en Gunst imod d ig .
D e n Pige fortjente D u heller,
„ S o m i stn Utugt ffuffed, som Trcce, den elskende Vildtyr,
„ O g under Hjertet en Skifting bar.
M en, ach! dine Hren
„H ore vel ei mine Ord, og Vindene splitte vel disse,
„Taklose H elt! som fore nu bort dine Snakker mod Hjemmet. 135
„ N u kan jeg tydeligt see, hvorfore PasiphaL valgte
„Tyren at cljke, langt heller end dig; d in Vildhed var storre.
„Gjcrne jeg Stakkel nu ilede bort. Hvor Bolgerne pladske,
„Saarcd' a f Aaren! m it Land, hvor jeg staaer, det viger tilbage.
„Ikke D u flipper, som glemmer saa brat, at man viser dig
Godhed; 140
„ D ig vil jeg fslge til Trods; jeg vil gribe din krummede Bagstavn,
„Skabende mig gjennem S o c ."
S lig t talende, sprang hun i Bolgen,
O g da Cupido forlehnede Kraft, hun vinder til Snakken,
Hvor, som en ukjer Gjest, hun klamrer sig fast ved en Skibskjol.
Medens nu Faderen saae (han svavede alt udi Luften 145
Havende sig udi S k ye, paa sin gulige Vinge, som Havorn)
Hende, som hanger, da hugger han til med sit bolede Krumnab.
Hurtig hun flipper nu Stavnen af Frygt. D a hun synes at synke,
H aves hun, baaren a f viftende Luft, uden Vandet at rore.
N u var hun bakket af D uun.

Til en F ugl hun bliver for
vandlet, 150
Ciris, og haver sit Navn af det H aar, som hun tog fra sin Fader.
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erlagde til Jupiter alt med hundrede Hxne

Hvad han har lovet, og, ilende hjem til de crctiske Kyster,
Gaaer han iland, og pryder fin Borg med det B ytte, som gjordes.
Pletten paa Slcegten nu voxede til, og Moderens Utugt 155
B lev udi Fosteret klart, det nye trcformede Udyr.
Denne sin Plet har M in es bestemt at fjerne fra S lo ttet,
Skjulende det i et selfomt H uus med slyngede Gange.
Dccdalus, saare bckjendt ved sin herlige Klogt i at bygge,
Sccttcr det op; ved den slyngede Vei kuldkaster han Merrkcr, 160
O g ved den bugtede Gang forvilder han Vandrerens Fodtrin.
Saaledes leger paa Phrygiens Mark Meeandcrens Flodbred,
O g med et tvivlsomt Lob den kaster sig frem og tilbage.
Moder sig selv, og skuer den S tro m , som siden vil komme;
Vender sig snart mod den vildene S o e , og snart mod sit Udspring, 165
Vakler, og jager omkring med sit Vand. S aaled es med Zrvei
Deedalus fylder sit H u u s; ja Kunstneren selv er forlegen.
Hvor han skal finde sin D o r; sa a listigt er Bygningen dannet!
Efterat D yret, som halvt er en Tyr, og halvt er en Yngling,
Spcerredes her, og tredie Scet af Attica's Knose
170
Drecbte den Vilde, som aad, paa det niende Aar, deres Brodre,
S a m t, ved en Ungmses Hjelp, den D or, som var aabnet af In gen ,
Fandtes og atter blev funden igjen ved at ledes a f Traaden —
S ce! da sciled mod Naxos' Stran d , med den ranede Ungmoe,
W gcus' S o n .
D o g , grusom i S in d , sin Ledsagerinde
175
Svigtcd han d er. N u stod hun forladt og beklaged sig saare.
D a blev hun elsket af Bacchus, og frelst. H an tog hendes Krone
A f hendes H aar, og satte den hoit blandt Himmelens Stjerner,
Med en evindelig G lands.
D en herved sig let gjennem Luften:
Perlerne blev', imedens den floi, til blinkende Luer.
180

Dcrpaa den hceftcr sig fast (skjondt Kronen beholder sit Billed)
Mellem Figuren paa Kncee, og Manden med S lan gen i Haanden.
H V I.

D
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D adalus hader de Crctcres H e; Landstygtigbedsstraffen
Giver ham Lede; nu langes han ret mod det savnede Hjemland«
D og er hans Fccngscl jo midt udi S o e .
„Lad M inos" han siger, 185
„Lukke sin H e; gjennem Luften er V ei; ad den vil jeg drage.
„ S e lv om han eiede Alt, han haver ei Luften i Eic."
Talende S lig t, fordybcr han sig udi sclsomme Kunster;
Danner, hvad ikke Naturen os gav. N u ordner han Fjere,
Provcnde forst med en kort; da en kortere folger en lccngcr, 190
Ret paa en Bakke de synes at staae. S a a havcd sig fordum
Lidt ester lidt med de stigende Nor den landlige Floite.
Dcrpaa han haster om Enden med Vox, om Midten med Traade;
Dreier derefter dem Alle paaffraa med en sagtelig Krumning,
Formende dem efter Vingernes V iis.
Liden Zcarus, Sonnen, 195
S to d ved hans S id e, og, ahncnde ei, han bcrortc sit Uheld,
S n a rt, med en smilende M und, han greb efter Fjere, som stege
Let i den viftende Luft, snart trykked han Voxet det gule
Med sine Fingre til M and, uagtet hans barnlige Lege
Sinkrd hans Faders fortrinlige Vecrk.
N u Kunstneren lccggcr 200
Slutningshaand paa sit Vcerk. S ig selv og sit Legem han veier
S to lt paa Vingernes Par, og svcever i Luften, som vifter.
Son n en derefter han giver sit Naad. „Udi Midten du lobe,
„ Ic a r u sl" siger han nu; „naar du synker for meget i Dybet,
„Vingerne tynges afV and; naar du stiger for meget, de brandes. 205
„ V a lg udi Midten din Flugt! B ovtes du ikke bor skue,

„Ikke paa Orion's blinkende Svoerd, eller HSlice'S Billed.
„F olg i din Fart efter m ig!"
Medens Negler han giver i Flyvning,
Hefter han ogsaa paa Skuldrene fast de selsomme Vinger.
Ach! men den Gamle blev vaad over Kind under Raadet og
D onten; 2 1 0
H an var jo Fader, og derfor han skjalv.
N u kysser han S on n en
(Aldrig han kyssed ham meer i sit Liv) og, loftet paa Vingen,
S tiger han, angst for sin S o n , udi Skye, retligesom Fuglen,
Naar den har fort sine vingede S m aae fra den luftige Rede:
Beder ham folge sit S p o r, og leercr ham skadelig Kunstklsgt, 215
Basker med Vingerne sel-, og seer ester S on n en tilbage.
M angen en Fisker, der medcd i S o e med den bcrvende Nsrstang,
Hyrden med S taven i Haand, samt Bonden, der hviler mod Plougen,
S eer dem, og studser derved. Han troer, det er Guder, som evne,
H oit gjennem Luften at gaae.
A lt lade de ligge mod Venstre 220
P aros og D clos' H e, samt Juno's elskede S a m o s,
Hen imod hoire Libynth og det honningrige Calymne.
S c e ! da begynder den dristige Dreng over Farten at frydcs;
Iler sin Forcr forbi, og, lysten i Hu ester Himlen,
S tiger han hoiere op.
D en voldsomt brcendende S o lild
225
Sm elter det duftende Vox, som knyttede Fjerene sammen.
Voxet er smeltet og lost. Han basker de blottede Arme;
M en, uden Vingernes S la g , han griber ei meer nogen Luftning. '
Munden, der kalder paa Faderens N avn, i den blaanende B olge
Synker og lukkes; men Bolgerne selv fik Navn afben Sjunkne. 230
Faderen, Stakkel! — nu Fader ci meer — udraaber: „H vor est du?
„Zcarus! siig, hvor duest? i hvad Land skal jeg soge dit Fodspor?
14

,Icaru s!" skreg han igjcn. D a han ssued i Vandet hans Fsere,
S e lv han forbander sin Kunst; ncdlcegger sin S o n i en Gravhoi,
O g af den Iordedes N avn blev Hen Herefter benecvnct.
235
Medens han leegger nu her sin uheldige S o n udi Graven,
Frydede sig fra den grenede Eeg den snaksomme Pcrdix;
Baskcd med Vingerne froe, og bcvidned sin Glade med O-vidren,
Dengang den eneste Fugl i sit S la g s , useet udi Fortid,
N yligen blcven til F u gl, D i g , Dccdalus! evig til Skjendsel. 240
Sosteren sendte sin S o n (da hun ahned ei Skjebnens B e
slutning)
B lo t for i Tiden at l«re hanS Kunst; og S on n cn var dengang
A lt i sit trettende Aar, en Dreng med et kosteligt Nemme.
S a a so m han saae udi Midten a f Fisk det takkede Nygbeen,
Lagde han dette paa S in d ; udi Jern, han hvcrsscd forinden, 245
Teender paa Teender han skjar, og danned de gavnlige Sauge.
Ogsaa han formcd a f Jern to Arme, som bleve forbundne
Fast i eet Led. N aar man sicrnedc dem udi ligelig Afstand,
Hefted den Ene sig fast, naar den Anden bevirked en Rundkreds.
Rorte sig Avind i Deedali S je l.

D a han lod , som han
snublcd, 250
S todte han ham fra den hellige B org; men AthSnc, som ynder
Klogtige Folk, udi Faldet ham greb; forvandlet, paastcdct
Drengen til F ugl, og bedoekkede ham udi Luften med Fjere.
Hele den hurtige Kraft, han nyligen eied i Sjclcn,
Fik han i Vinger og Bcen. S e lv Navnet blev ganske, som forhen. 255
Ikke bevccger den dog, naar den styver, sin Krop udi Hoidcn,
Bygger ci heller paa Trceernes Green eller Loppe sin Rede.
Lavt den flyver ad Jord ; sine SEg den lccggcr i Gjcrdcr;
S aasom den mindes sit forrige Fald, den frygter for Hoiden.

,
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M n a 's Rige mod D adalus tog, som, krattet a f Flugten, 260
Ydmyg hos CScalus sogte sig Hjelp, og Konningcn roftes,
S aasom til Vaaben for hannem han greb. Ei langer Athenen
Gav til de Creter den radsomme S tra f, udfriet af Theseus.
Templerne zires med G ront; man beder til P allas, denKrigs'moe,
S a m t til de ovrigc Guder og Zeus. Ved lovede Ungnod, 265
Duftende Nogelsckar, samt lignende Gaver, de hadres.
Rygtet har alt paa sin F lugt udbredt i Argolisse Landet
Theseus' herlige N ye; og samtlige Folk i Achaia's
Rige Provinds anraabe hans Hjelp i en trykkende Fare.
Eulydon selv, der eied en H elt, Mele^ger, den gjeve,
270
Ydmygt og angsteligt bad om hans Hjelp. D en s Skrak var et
Vildsviin,
S o m var en Hcvner i Artemis' Haand, hendes Vredes Bebuder.
Oeneus, haver man sagt, a f den yppige Host udi Aaret
Osfted sin Tak; til Demeter Korn, til Bacchus hans D ru e;
Olievadsken a f P allas' Trae til Athsne, den Blonde.
*275
Landbrugsguderne forst, derefter de ovrige Guder,
Finge den nidopvakkende Gunst.
Alene D iana
Gik han forbi; hendes M ere stod' uden Offer og Virak.
Guder kan ogsaa forbittrcs i H u. „ D e t taalcr jeg ikke!
„Hcvn idetmindste jeg faaer, om endogsaa jeg mister mit Offer." 280
M alende dette, mod Oeneus' Mark hun sender et Vildsviin,
Just for at straffe den yttrede H aan. Epirus' G rasgang
Aldrig har riet saa kraftig en Tyr; men Sicilien mindre.
Linene funkle med Ild og med B lod, Skarp stivner dens Nakke;
14«

Borsterne stritte tilveirs, saa tykt, som de tatteste Iagtspyd, 285
Havende sig, som en Vold, ja ligesom kneisende S tager.
Skum m et, der koger, beveeger sig ned ad den magtige Forbov,
Sydende haft. Liig Indiens Tand ere Teenderne hvide.
Lynild gaaer fra dens M und; ved dens Pust staaer Kornet i Lue.
S n a rt den tramper den gronnende Seed, som spired, i Straaet: 290
S n a r t det modnende Korn, de Stakler paa Landet har bedt for.
Hosten er melet i Axene bort. N u venter forgjevcs
Lade tilligemed Loe paa Kjernen, man loved saa sikkert.
Rankerne synke til Jord, behcengte med vcegtige Druer,
Olietrceernes Green med altid gronnende Frugtbar.
29ir
O gsaa mod O.v«get den tager afsted; ei Hund eller Hyrde,
S e lv ikke mere den trodsige Tyr kan Hjorden beskytte.
Folkene skynde sig bort. Alene bag Byernes M ure
Troer man at finde fit Lye.
MeleLger og Pnglingeskaren
300
Komme tilsidst overeens, bevaged' ved Arren, at hjelpe:
Tyndari Tvillingcborn, den Ene fortrinlig ved Ceftus,
Castor som Rytter, og Jason, der f o r s t indretted en Snakke.
Ogsaa Perithous, kjerlig og troe mod den elskede Thcseus,
Thestius' Tvillingcborn, samt Lynceus, S o n af AphLres,
305
C aneus, n u ikke langer en M oe, den hurtige Id a s,
S a m t Leucippus, den modige H elt, med Skytten Acaftus,
Phoenir, A m M o rs S o n , H ippsthous, ligesom D ry a s,
Actor's Tvillingeborn, samt P hyleus, kommen fra E lis.
Tvlamon manglede e i, Achilles' Fader ei heller.
310
PhSretiaden man saae, JolL us, boeotiffe Helten,
Djervcn Eur^tion selv, og den hurtige Lober, Echron;
Lelcr tillige, Narycerncs H elt, H elsu s, P anSpcus;
Hippasus, modig i Aand, samt Nestor, d e n g a n g en Pnglm g;
D e, som Hippocoon sendte til Hjelp fra Staden Amyela,
Ogsaa LaLrt; tilligemed ham en Arcadcr Ancaus;
^15

Ampyx' klogtige S o n ; uanfcegtet af Konen, Oecliden;
S a m t AtalLnta, den herlige Ziir for LycLus' Bjcrglund.
Kappen hun hastede fast om stn N yg ved polerede S p an d er;
Haaret var glat, uden P y n t; i en Knude det Hele var bundet.
Filsbeenskoggeret, Pilenes V arn, med Raslen bedakkcd
320
Skuldren tilvenstre; ja Buen endog hun holdt i sin Venstre.
Saaledcs var hendes D ragt; hendes Aasyn var for en Pngling
Pigeligt smukt; for en M oe det tykkedes smukt, som en P n glin gs.
Helten fra CLlydon's B ye, som kaster sit H ie til Pigen,
Hnster (hvad Skjcbncn forbod) hendes Haand. A f Kjerligheds Lue 325
Greben, han sukker: „Lyksalige M and, som hun muligen valger!".
Pttre sig mere, forbyder hans B lu , samt Tiden og Stedet,
Ogsaa den farlige Kamp; et tungere Vcerk er til Hinder.
Frodigt der voxed en Skov, hvor aldrig en Hxe har faldet.
Stigende op over Mark, og skuende vidt over Egnen.
330
Esterat Heltene neermed stg did, udspandcr man Iagtgarn.
Koblerne tages af Hundenes H a ls; i de trykkede Fodspor
Folger en D eel, og higer med Lyst, udi Faren at stande.
Her var en rummelig D a l, hvor Regnvandsbakketie pleicd.
Voldsom at kaste sig ned; i D ybet der voxcde S u m p g ra s, 335
P ile med boielig Green, S ivror, som findes i Mosers
S u m p gras, stumpede Nor under hoitopstydende Flegftraae. ,
Jaget fra dette sit Hjem, sremfarer den valdige Vildbas
In d udi Hoben saa brat, som et Lyn fra de rystede Skyer.
Tråerne kneekkes ved Stodet, de fik; den rokkede Stam m e
340
Suser i Lovet. D e Pnglinger streg, og holde foran sig
S p y d i den kraftige Haand, som blinke for Enden med Spidser.
D yret gaaer frem; staaer Hundene ned, som hindre denS Lynfart,

O g, ved at hugge med Tanden paaskraae, den Bjefferne splitter.
Echion's Arm udkastede forst den slyngede Landse,
345
D og uden H eld; den ridsede blot udi Stam m en en Valdbirk.
Ncermeste S p y d , om det ikke var sendt med voldsomme Krceftcr,
S y n te s i D yret, der tjente som M aal, at ville sig heste;
Gik dog for langt. D en slyngende Helt var Thcssaleren Jason.
„P hoebus! ifald jeg har dyrket dig for, og dyrker dig dagligt" 350
BadAmpyeldcn, „da ramme jeg n u med min Landse vort Skudm aal!"
H un, ester. Evne, fuldbyrder hans B o n . Vildsvinet blev truffet,
Skjondt udenSaar, ved hans Haand. D iana tog Spidsen afLandscn,
M edens den flok. N u rammed dens S kaft, dog manglede Odden.
Lirrcs nu D yret. D et farer afsted, retligesom Lynet; 355
Hinene glsde med I ld , og Luer det aander af Brystet.
Ret sonr en S teen , der farer afsted ved en S treng, fom er afsnclt,
Sogende frem mod en M uur eller Taarn, som fyldes med Krigsfolk,
S avled es stormer i frygtelig Fart det myrdende Vildfviin
d)nglingehoben, og floder med Kraft, da de stode tilhoire, 360
Pelagon samt EupLlamon ned, der frelses af Andre.
Ikkun Hippocoon's S o n Enccsimus slipper ei S ted et,
Hvilket Levirker hans D od. D a han cengstclig tripper og vender
Ryggen mod D yret, fik Knccct et S to d , der sprcengte ham Senen.
Ogsaa forinden den Troiske> Kamp var Pyliffe Helten
365
M uligen drcrbti . dog Landsen han stak udi Jorden til Opsving,
O g i det ncermeste Trcre han slyngede sig over Grenen,
Skuende- tryg ocd sil S ted , paa Fjenden, han nyligen undflap.
^. —' . . ^
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V ild ved sin.Tand, som den hvcrssede nys ved at stode mod Egen,
Tccnker den ene paa Mord, og, krye ved de stjcerpede Vaaben, 370
In d i Othr^adis Laar den borer sin krummede Snu d e.
Leda's Tvillmgeborn, end ikke forvandlcd' til Stjerner,

Nede mcd kostelig Pragt paa Heste, saa hvide, som S neen.
Begge paa eengang styngede frem den svingede Landse,
Hvilke mcd dirrende Klang bevoegede sig gjenncm Luften. 375
Rammet de havde den vist, var ikke det borstede Vildsviin
Faret bag Krat, hvor der manglede Plads for S p y d og for Heste.
Tvlamon iler afsted; men falder, af Lyst til at folge,
Snublende over en Nod, som lccgger sig hen over Jorden.
Peleus hjelper ham op. N u lcrgger paa Streng Atalanta 380
Hurtig sin P iil, og snellcr den af fra sin krummede B ue.
Pilen ved Oret sig hastede fast; da den strog over Kroppen,
Ogsaa ved Draaber af Blod den farvede Borsterne rodligt.
Pigen stg neppe fornoiede meer ved det heldige Piilskud,
End MeleLger. H a n mcerkede forst (som man trocr) at det
rammed, 385
Blodet bemcerkcd h a n forst, og viste de Andre det ogsaa,
Naabendc: „Lonnen, du haver fortjent, den skal du erlange."
Heltene skammede sig; tilraabe hinanden, og livne
Modet ved saadanne Skrig, medens S p y d uden Orden de kaste.
Merngdcn gjor Spydene M ccn, og hindrer d eS aar, som de sogte. 390
Rasende vorder Anceeus med eet, sig lidet til Baade.
„Leerer" han skreg, „hvormeget en Mand staacr over en Q-vinde!
„V iger tillige for mig udi Kraft, I Pnglinger alle!
„Derkkcd endogsaa Latonia selv Vildbassen med Skjoldet;
„ S k a l dog min Hoirc, D iana til Trods, nedstode det Udyr." 395
Dette med opblcrst M und den Svulstige havde forsikret;
Hxen derefter, tvcegget og skarp, han lofter med Haandcn,
Stillende sig paa sin Taae, med Kroppen i Hvervende S tillin g .
Dyret dog rammer den Dristige forst; den jager sin Hugtand,
Der, hvor Doden har ncrrmeste V ei, udi Lyssen foroven.
400

S an k den arcadiste Helt. Indvoldene vcrlte sig udad,
Tykt bedcekked' med B lod, som strammede hen over Jorden.
Gik nu Pertthous, Ixion 's S o n , ret lige mod D yret,
Medens tillige han svinged sit S p y d i sin kraftige Hoire.
Theseus stod i det Fjerne, men streg: „ o D u , som jeg elsker 405
„M eer, end mit Liv! o stands dine Fjed; thi M o d kan man vise
„ S e lv i det Fjerne; den brusende Kraft ncdstyrted Ancccus."
D ette han taled, og slyngede frem sit vcegtige Iagtspyd,
Spidset med Jern; det hvirvlcdes godt, og havde vel truffet.
V ar det ei standset i Fart af en Ecg og dens lovrige Grene. 410
O gsaa fra Jason der sendes et S p y d , som Hcendelscn forte
Hen paa den stakkels uskyldige H und; mens S vin et blev uskadt,
In d udi Bugen det soer, og gik gjennem den udi Jorden.
Oencus' S o n har vexlende Held. T o Landser han sendte:
Een sig herftrd i Jord, den Anden i Midten af Ryggen. 415
M edens det tumler omkring og bugter sit Legem i Kredse,
Oser, tilligemed udgydt B lod, den pibende Skumstrom,
Nerrmer sig Helten, der saarede det.
N u tirrer han Fjenden,
O g sine blinkende S p y d han borer den forrest i Boven.
H oit sin Gloede bevidner hans Folk med jublende Tilraab; 420
Ogsaa man onster, at trykke sin Haand i den Scirendes Hoire,
M ens paa den roedsomme Krop, der ftreekker sig frem over Jorden,
S a a re forundred' de see. D et tykkes dem ikke just sikkert.
D yret at rore; men Spydene dog udi Blodet man dypper.
S e lv han trykker med paasat Fod det rcedsomme Hoved, 425
Raabende hoit: „Nonacriste M oe! tag B yttet, jeg fanged!
„DLren, jeg staffede mig, den ville vi ligeligt dele."

Tegnet paa Sekren hun fik; dens Skind, som stritter med Borster,
S a m t tillige dens Gab, forsynet med vcrldige Teender.
Pigen ved Gaven fornoiede sig og ved Helten, som gav den. 430
Avind i Heltene soer; overalt der knurres i Hoben.
Med en umaadelig Nost, og loftende Armen iveiret,
Skrege nu Lhestius' S on n er ister: „Lceg, Q vinde! dit B ytte!
„B ortlist ikke fra Heltene R oes! paa din yndige Skabning
„B ygge du ei! din forelskede Ven vil gavne dig lidet!"
435
Hende de Gaven betog og Ynglingen Net til at give.
Helten ci fandt sig i S lig t; skjar Teender i svulmende Vrede:
„Nansmccnd" skreg han, „ a f Fremmedes N o e s! Jeg stal lcere Jer
Forskjel
„M ellem en Trudsel og virkelig D aad ." Med gruelig Landfe
S todte Plexippus han ned imod Jord, som ahnede intet.
440
Toxeus vakler i H u. Han har Lyst til at hevnc fin Broder,
Gyser dog selv for en lignende D od. M en Helten ei taaler.
At han betecnkcr fig lcenge derved. Han varmer sin Landfe
O gfaa med Blodet a f h a m , skjondt dampende nys af den Forskes.
Just for fin seirende S o n AlthSa til Guderne bragte
445
Gaver, som Tak, da hun seer, man bringer de myrdede Brodre.
Sorgfuld flaaer hun sit Bryst, og fylder med klagende Angstskrig
Hele fin B y e, samt bytter mod S o r t de pragtfulde Klcrder.
D og da man neevnede Morderens N avn, da svandt hendes Kummer;
Taarene torredes bort; hun folcd kun Lyst til at straffe.
450
Gjemt var en mcerkclig Brand, som P a r e e r n e lagde paa Ild en ,
D a , efter Fodstiens Vee, hiin Datter af Thcstius hviled;
Medens nu Livsens Lraad de spunde med Fingrene, sang de:
„B aade til d ig , som er nyligcn fodt, og til Branden er Liden
„Ligeligt bleven -bestemt."

Saasnartsom Gudinderne svunde, 455
Efterat Sangen var endt, bortsnappcd Althea fra Luen
Branden ihast, og flukked dens Ild i de flydende Bolgcr.
D ybt i det indre Gemak alt lecngst hun stjulede Branden,
O g , ved at vorde bevar't, d it Liv den bevared, o Yngling!
Moderen tager den frem. Fyrrgrcne hun stabler i Meengde 460
O p over O -vas, og en fjendtlig Ild under Bunken hun lcegger.
Tregang provede hun, sin Brand paa Ilden at kaste,
Tregange sank hendes H aand: her strede jo Moder 06 ^
Hjertet er eet; men Navnene to, som splitte dets Indre.
Tidt hun blcgned om Kind af Angst for den kommende Udaad; 465
Ofte fik H iet af sydende Harm den vanlige Rodme.
Stundom en Trudscl i Minerne laae, fom varslede Rccdsel,
Stund om det tyktes af M inen igjcn, at hun rortes til Medynk.
Skjondt under S jclen s fortærende B ran d . hver Taare var torrct,
Stundom en Taarc tilsync dog kom.
Retligesom Skibet,
470
Grebet a f Storm en og Bolgcrncs S tro m , der kjemper mod Vinden,
Foler den dobbelte Kraft, og vaklende folger dem begge,
S aalcd cs bolgcr nu Moderen selv under pexlcnde Tanker.
S n a r t hun damper sin Harm, snart vcckker den atter tillive.
Sosteren haver begyndt at vinde fra Moderen Seircn,
4 /5
O g, da hun strcrbcr, at sone med B lod de beflocgtcde Skygger,
M idt i sin Last hun tykkes sig from. D a den myrdende Lue
S tig er, hun sukkede dybt: „Lad mit Kjod udi Flammerne brcende!"
M edens den drcrbcnde Brand hun holdt i sin rcedsomme Hoire,
Iled den Arme til Alteret hen, som stod til de D ode.
480
„G id , Eumenider!" hun streg, „trefoldige Guder! som straffe,
„N aadigt I vende Icrt Blik til Offringen, som jeg bereder.
„ S y n d jeg avcr, dog synder jeg selv. D rab sones ved nyt D rab;

„Lii'g stal dynges paa Llig, og Brode soroges med Brode,
„ A t ved en stigende S org Forbryderens Slergt kan fordecrves. 485
„Skulde, naar Oeneus eicr sin S o n og fornoies ved S eiren,
„Thcstius barnlos staae? D et er bedre, man krcenkcr Jer Begge.
„Skjonncr paa denne min Skjenk, I nysafsjclcde Brodrc!
„Aander i Skyggernes H jem ! D e t Dodningcoffcr jeg bringer,
„Kjobtejcg dyrt; han er dog min S o n , stjondthan artede ilde. 4 9 0
„ D og — hvor rives jeg hen? tilgiver en Moder, I Brodrc!
„Krcestcrne svigte til det, som jeg vil; jeg troer, han er vccrdig
„D odcn, for det han begik; men j e g vil ei Dodcn ham bringe.
„ S k a l han da liste sig bort fra sin S tra f? med Livet, med S eiren,
„F ole sig stolt ved sit Held, og Throncn i CLlydon eie,
495
„M edens I ligge, som uscligt S to v , som bcevende Skygger?
„ N ei! d e t lider jeg ei! lad ham doe, den Nidding! og drage
„R igets og Faderens Haab i sit Fald! lad ham styrte vort Hjemland.
„E r nu det moderligt S in d ? er det S l i g t , Foreeldre boronske?
„A lt hvad jeg stred udi Maanedcr ti, stal det ganske forspildes? 500
„G id du var strax i-Begyndelsen brcrndt, som en Speed, udi Luen,
„Uden at hindres a f mig, -Men Livet du fikst ved m in Gave,
„ N u ved d i n B rode.du doer.
v Tag Lonnen, du haver beredt dig!
„Togange gav jeg .dig Liv, ved Fodscl,- ved Branden, jeg borttog:
„G iv det igjen, ester lceg mi'g i Grav ved Brodrenes S id e. 505
„Gjerne jeg vil ; men evner det ei. S n a r t staaer fo rm itH ie
„Brodrenes Vunder og Billedet selv af det rcrdsomme B lodbad:
„ S n a r t forsvinder mit Mod under Omhed og moderlig Mildhed.
„ S eiren bereder mig S o r g ; dog Seiren Z faae, mine Brodre!
„ J e g , som har givet Jer trostende Hevn, stal snarlige« folge 510
„O gsaa med Eder i G rav."

Med havende Heender og bortvendt,
Kaster hun, sigende S lig t, den myrdende Brand udi Luen.
Enten det lod som et S u k , eller Branden nu virkelig folte.
Sukked den lydeligt dog, og blussede bort mod sin Vilje.
Helten er fjern, og ahner det ei. D og teeres han langsomt, 515
Ligesom hiin. A f en ukjendt Ild fortceres hans Legem,
Skjondt ved sin mandige Kraft han tvinger den knugende Smerte.
Kun at han finder sin D od uden B lod, uden Hader i Kampen,
Sm erter ham dybt; Ancaus' Lod han betragter som herligt.
S e lv med en doende M und han navner fin aldrende Fader, 520
Broder og Soster med S u k , samt hende, som deler hans Leic,
M uligt sin Moder endog.
S n a r t blussede Ilden og Sm erten;
S n a r t de dulmed kgjen. N u flakkedes Ilden paa ccngang,
O g i den flydende Luft gik Sjclen umarkcligt over.
Eftersom Globen blev sagtelig skjult a f den graalige Aste. 525
CLlydon sank fra sin Tind. N u forge de Gamle med Unge,
S to re tilligemed S m a a e; nu Modrene splitte sig Haaret,
S la a e sig tillige for Bryst udi ELlydon's B ye ved EvL-nus.
Faderen kaster sig hen over Jord, og smudsker sit graa Haar
S a in t sine Oldingetrak udi S to v , og onsker sig Doden.
530
Moderen folede dybt den radsomme S y n d , der var ovet.
O g med et S v a rd , som hun jog i sit B ryst, hun straffcd sin Brode.
Fik jeg endog af en Gud et hundrede Tunger og Munde,
S to r , omfattende Aand, samt Helicon's samtlige Viisdom,
Ikke jeg magtede dog, at beskrive hans Sostcrcs Jammer. 535
Ilden at agte den passende V iis de flaae deres Bryster,
Favne, ja favne paanye, for Liget er jordet, hans Legem,
Kyssende baade ham selv, samt Leiet, paa hvilket han hviler.
D a han er Aske, de ose den op, for at trykke den til sigr

Klamrende sig til hans Grav, de ligge paa Jorden, og knuge 540
S ten en , som viser hans N avn ; og Navnet de voede med Taarcr.
Leto's Datter blev endelig mcet; ParthaSniske Slcrgten
V ar jo fortabt; nu lofter hun dem (Deianira samt Gorge
Gifte vare dog alt) ved lettende Vinger paa Kroppen.
Ud over Hoendcr og Arm hun breder de strcrkkende Vinger; 545
Giver dem Leeber af H orn; forvandled' i Luften de stige.

LXVIIl.

E ch i n a d e r n e.

Efterat Lheseus rigeligt tog s in D eel udi Kampen,
Hjem til Ercchtheus' B org, Lritonia's B o lig , han drager.
S o m han nu vandrede frem, Achelvus ham specrrede Veicn,
Stegen af Negn.
„Kom ind i mit H uus, du attiske H ovding!" 550
Naabte nu hiin: „til den rivende S trom maa du ikke betror dig.
„Kncrkke det kraftige Trcee, og vcelte de rullede S ten e,
„Pleier den tidt under B rag.
D e S tald e, som ligge ved Floden,
„ S a a e jeg at synke med Faarenc selv; det steerkcre Hornqvceg
„Krecsterne gavncd ei stort, kun lidet, at Hesten var hurtig. 555
„O gsaa den rullende S tro m , naar Sneen fra Bjergene bortflod,
„Vcrltcd saa mangen en yn glin gs Liig i sit hvirvlende S trsm lob .
„Sikrere standser du her, til Strom m en har ftcnket sig atter
„Ned i den vanlige S en g , og Renden kan rumme sin B olge."
Thescus giver sit J a . „A chelous!" han svarer, „jeg bruger 5 6 0
„B aade dit Naad og dit Hjem," og benytter sig flux af dem begge.
Grotten er dannet af Pimpstecnslag, samt riflede Drypstecn:
D id gaaer han ind; den fugtige Jord er bedcekkct med blodt M oos.
Lofterne tavledcs smukt af Muslingskaller og Snoekkcr.

Saasom nu Solen har endt totrediedcel af sin Bane,

565

Scotter sig Theseus ned, og hans Faller i Kampen tillige,
Ixio n s M lin g her, og hist Troezencren Lelex,
(Endnu en Helt, skjondt graancnde Haar trint Tindingen spire:)
Ogsaa de Andre, som agtcdes vccrd til en lignende Hader
A f Acarnanicn's Flod, som er stolt af sin hoie Besoger.
570
Nymphernes talrige Flok, med blottede Fodder tilhobe.
S a tte nu Maden paa Bord; Ehrystalpokalcr tillige
Fyldes, da Spisningen ender, med V iin. D en kraftige Stridsmand
Kaster sit Blik over Bolgcrnes Skjod, som rulle forneden,
Sporger, og peger derhen:
„H vad hedder vel Stedet og Hen 575
„H ist, som man seer? dog tykkes det mig, som vare der Flere."
S varer den Flodgud flux: „H vad du seer, ere sikkerligt Flere;
„Fem er L ernes Tal, men i Frastand smelte de sammen.
„Ikke forundre det dig, hvad Artemis kan, naar hun haanes,
„ S a a so m Najader var' Herne hist.
Ti Stude de flagted: 580
„B od e derefter til Gjcst de samtlige Guder paa Landet,
„ O g , uden Tanker om mig, opfortc de festlige Dandse.
„ S c e ! da svulmed jeg op; end aldrig min Vove sig herved
„ S to lt, som den heevcdes d a ; jeg var vild udi S in d dg.udi Bolgc;
„Marker jeg splitted fra Mark, og Skove jeg stilte fra Skove. 585
„ D a var det fsrst, de teenkte paa m ig; men Nymphcrnc rev jeg
„M ed deres Hjemsted ned udi S o e ; min B olge samt Havets
„D cclte nu Landet, som fordum var eet, og Delene bleve
„Lige med Tallet, du seer, Echinaderne har udi B olgen."

LXIX.

P e r i m e l e.

„Fjernt dog ligger en H e, som du selv bcmcerkcr i Frastand, 590
„Hvilken jeg elskede hoir, PcrimSle kaldet af Soefolk.

„P igen jeg M e d , i Kjerli'ghcdsruus, ved Navnet af Jomfrue.
„Vred hendes Fader, HippSdamas, blev, og styrtcd sin Datter,
„Ligesom Fodsclen ncermede sig, fra et Fjeld udi B olgen.
„P igen , som svommed, jeg fanged og bar.
„„Treforkcde Guddom! 595
„ „ D r o t over H a v et!" " jeg bad; „ „ h v is M agt ftaacr ncermcst
til H im lens,
„„K on n in g! i hvilken vi ende, vi hellige Floder, vort Strom lob,
„ „ S ta a e mig nu bi, og naadigen hor, hvad jeg beder, Neptunus!
„ „ H u n , som jeg barer, flet intet begik.
Var Hippodamas Fader,
„ „ B illig , retfcerdig og mild, var han ei unaturlig af Hjerte, 600
„ „ B u rd e han ynke sit B arn, tilgivende m ig , som har syndet.
„ „Hjelp hende nu paa min B o n ! da hun sank ved sin grusomme Fader,
,, „P d hende, Stakkel! et Hjem, eller gjor hende selv til et Hjemsted!
„ „ S e e ! da hviler hun dog i min F a v n ." "
Havkonningcn nikked,
„ O g ved hans veeldige Nik det rysted i samtlige B olgcr. 605
„Nymphen blev angst, men svommcde dog. D a hun svommed,
jeg trykked
„H m t hendes B arm , der bolgede stccrkt med en zittrcnde Banken.
„M edens jeg trykker, da mcrrkede jeg, at Legemet hcrrdcs,
„ O g med bedcrkkcnde Jord, jeg fornemmer, at Brysterne skjules,
„ J a om den Svom m endes Liv, da jeg taler, sig lcrggcr et Jord lag: 610
„Lemmerne svinde med eet; hun vider sig ud til et M a n d ."

LXX.

P h i l e m o n og B a u c i s.

Flodgudcn taug, da dette var sagt. D et selsomme Frasagn
Norcr dem Alle. B lo t Jxions S o n , hiin Gudeforagter,
Trodsig af H u, bespotter Enhver, der vil troe, hvad der sagdes:
„T ant, Achelsus! fortceller du o s: ei Guderne mccgte" 615
S iger han, „fligt; at give Figur, og forandre den atter.

Alle forundrede sig, og billlged ei, hvad han sagde.
Moden af Aar og Forstand sig Lelex undrede hoiligst;
Derfor han sagde: „Umaadelig vidt, ja fast uden Grandser,
„Strcekker sig Himmelens M agt; hvad Guderne ville, fuldbyrdes. 620
„Tvivler du mulig derom? End stander paa Phrygicns Hsie
„Egen og Linden; med passelig M uur omgives de begge.
„Egen jeg skuede selv; thi Pitlheus sendte mig fordum
„O ver til Pelops' Mark, som hans Fader behersked i Fortid.
„Tcetved ligger et Kjecr, engang beboeligt Jordsm on,
625
„ N u kun et Vand, af Dykkere sogt, samt M aagen fra Sum pen.
„S k ju lt i en D odcligs Form, kom Jupiter hid, og hans 2E kling,
„Atlantiaden, de S a lig e s B ud, da Vingen var bortlagt.
„Tusinde Huse de ncermcde sig, for at soge sig H vile:
„Tusinde Huse var' lukkcd' med Laas.
Eet tog dog imod dem; 630
„Vistnok lidet og takket med S tra a e, med Stubber og Sivror.
„ D o g var den kjcrlige B aucis der, og den gamle Philemon
„B lcvne forened' i Ungdomsaar, og i Hytten tillige
„B lcvne tilaars. Deres fattige Kaar de bare med Taalmod,
„Hvilken er Trost imod Trang, der stedse maa bares med Ievnsind. 635
„D er udi Huset ci sporges om Tral, ei heller om Herre:
„H uset besiaaer kun af T o; der bydes og lydes af Begge.
„Efterat Guderne narmede sig til de lave Penater,
„Trådende ind ad den fattige D or med boiede Nakker,
„Beder den Gamle dem satte sig ned paa en B ank, som var
fremsat, 640
„Hvilken belagges med ringe Betrak a f den syslende Baucis.
„Assen, som ulmer endnu, hun splitter paa Arnen, og vakker
„ Ild en , som laae fra igaar; ved Q v a s og ved torrede Blade

„Ncerer hun Luen, og danner et B lu s ved at puste, den Gamle.
„Broende, der klovedes smaat, samt torrede Grene fra Loftet, 645
„Boerer hun ned, som hun kneekker itu, for at stikke til Kjedlen.
„Gronsclet, som hendes M and i den fugtige Have har pillet,
„N iver hun Bladene af. S a a tager hun ned med en Kjodtang
„ S v in e ts den rogede B ov, som var hoengt paa den sodede Bjclke,
„Lcenge, samt troligcn giemt. A f Flessct hun Herrer et Stykke, 650
„Hvilket i sydende Vand, ved at koges, hun tvinger til Morhed.
„Tiden gaaer hen; dog foles det ei; med hinanden de tale,
„Uden at meerke, de sinkedes lidt. Ved Arnen et Vandfad,
„D annet af Eeg, var hcengt paa en Plok ved det bolede Haandfang,
„ S o m til et qveegende Bad man fylder med Vand, som er lunknet. 655
„M idt udi S tu en en Loibeenk staaer, belagt med et Hynde,
„Fleettet af boieligt S i v ; af P iil var dens Fodder og Rygstod.
„ N u med et Toeppe de pynte den op, som ene ved Hoitid
„Pleied at komme dcrpaa; men selve Betrcrkket var gammelt,
„ O g udi ringe Vcerdie det svarcd til Banken af Vidje.
660
„Guderne lag g c sig ned. Den ivrige, rystende Gamle
„Bringer et B ord; da det trcdie Been var en S m u le for lille,
„H aver hun det ved et Skaar. D a dette, som lagdes derunder,
„Skraaningen javned, hun visser det a f med grsn Krusemynte.
„LEgte M incrvabar, tvefarvcd', hun fatter paa Bordet, 665
„S ylted e Hyben fra forrige Host i en siydende Lage,
„Maddiker samt S a la t, med oplagt Mclk, som er afsiet:
„Endelig M g , som dreiedes let udi dampede Gloder.
„ A lt opdisset paa Leer.
N u stilled hun Kummen paa Bordet,
„Kunstigrn formet a f Leer, samt Bagere, snitted' af Avnbog, 670
„Klined' med lysguult Vox, hvorhelst der fandtes en Huulning.
15

„ A lt gaaer flinkt. Den dampende M ad frembeeres fra Arnen;
„V inen er temmelig ung, og flettes en S m u le tilside,
„F or at erobre lidt P lad s til Frugter, som M e s paa Bordet.
„Nodder og Figener finder man her, samt rynkede Dadler, 675
„Blom m er og SEbler, som dufte saa frisk i de rummende Kurve,
„ O g , hvad de plukked af Rankerne selv, mildtrodmende Druer:
„Kagen a f Honning i Midten er sat.
D en venlige M ine
„H viler paa A lt. D e havde kun lidt, men de meente det cerligt.
„ J u st, som Kummen er tom, de mcerke, den fylder sig atter, 680
„M edens tillige de see, at Vinen umærkeligt ftiger.
B ange de staae ved det selsomme S y n . Med kostede Hccnder
„B au cis sender en B o n , med den bange PhilSm on, til Himlen;
„Adm ygt om Naade for Maden de bad og den ufle Beværtning.
„ S a a so m de eied en eneste G aas, som var Hyttens Bevogtcr, 685
„Offre de ville nu den, for at sone de gjestlige Guder.
„Lernge den treettcr ved Fjcrenes Hjclp de langsomme Gamle,
„Narrende dem en betydelig S tu n d . D a seer man den flygte
„Lige til Gudernes Fod.
D e S a lig e skjcnked den Livet.
„ „ V i cre G uder"" saa lod' deres Ord. „ „ D e n ffjccndige Omegn 690
„ „Lide den billige S tr a f! Fritagne for saadan en Gjengjcld
„„V ord e kun Z ; men dette Iert H uus maae I hurtig forlade.
„ „ F o lg er nu bag ester os, og troeder tillige vort Fodspor
„ „ O p imod Fjeldenes T op ." "
D e lyde; paa Stokkene ftottcd',
„O p ad den skraanende H oi moisommeligt flette de Foden. 695
„Fjcrncd' fra Toppen de stod', saameget omtrent, som et Piilfkud,
„ S e e ! da vende de Blikket omkring, og skue det Hele
„Sernket i Dynd og M orads; deres Hytte var ene tilbage.

„M edens de undrende staae, medens Taarerne randt over Hine
„ B le v deres B olig, saa gammel den var, for lille til Tvende 700
„ S e lv til et Tempel. Hvor Stiverne stod', der stande nu S o iler„ S tra a et er Plader af G uld; paa Gulvet er' Fliser a f M armor'
„D oren er kunstigen gjort, og Bygningen ligner et Guldflot.
„ S a g d e derefter Satu rn iu s S lig t med sin venlige Stem m e:
„ „LErlige Olding, o sikg! samt d u , hans vcrrdige H uustroe! 705
„„N cevner mig flux, hvad I onsse Jer h elsti" " N u taler
„ S a g te med B au cis, og ncevner da hoit, hvad de onsse sig Begge.
„ „Prcester at vorde
„ „ D n sse vi helst; og,
" „ O g sa a tilsammen vi
„ „ G r a v ; ei vorde jeg

for Tempelet hist, og at vogte det troligt,
saasom vort Liv randt hen udi Eendragt,
doe! gid aldrig jeg skue min M ages 710
selv nedlagt udi Jorden af h ende!""

„ D et som de onssed, de fik. I Tempelet vorde de Prcester
„M edens dem ssjenkedes Liv. D a mcrtted' af Alder og D age,
„Engang de stod' ved de hellige Trin, og minded sig atter,
„H vad der med Stedet var hcendt, seer B aucis Philsm on at
„M edens Philsm on, den aldrende M and, feer B aucis at gronnes^
„Altfom Kronerne steg' hoit over det isnede Aasyn,
„B egge paa eengang ssreg': „ „ F a r v e l du elskede M a g e !" "
„M edens de Begge formanede S lig t; thi Munden var snarligt
„Dcekket aldeles af Lov.
End viser TyLna's Beboer,
720
„Hvad der var fordum et Menneskepar, nu Tvillingetrceer.
„LErlige Gamle fortalte mig S lig t (ei heller der gaves
„Grund til at lyve); jeg skuede selv de Krandfe, der hcengte
„Parret til SEre paa Green. D a jeg hcengte min friske, jeg sagde:
„ „Fromhed er Guderne kjer; cer Himlen, da ceres du atter."" 725
15«
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S a g n et var endt. Fortælleren selv og Forteellingen rorte
Alle, men Theseus meest. D a han onskcr, at hore paa flere,
Seere Beviser paa Gudernes M agt, flux CLlydon's Stromgud
S ig er , og stotter sig sast paa sin Arm:
^
„D er gives, min Krigshclt!
Folk, som forvandledes een gan g b lot, og beholdt deres nye
Form ; 730
„Andre forlehncdes M a g t, at vcelge forffjellige Former,
„P roteu sl ligesom d u , i de jordomringcnde Bolger.
„O fte som Love man skuede dig, og atter, som P n g lin g ; ^
„ S n a r t du et Vildsviin blevft; nu atter en H gle, hvem Ingen
Voved at rore; nu atter en Tyr med Horn udi Panden. 735
„O fte du mecgted, at tykkes en S teen , ja stundom en ^raebul.
Dersom du hyllede dig udi Form as de bolgende Vande,
Varst du en F lod ; snart blevst du en I ld , som Vandet er modsat.

I^XXII.

E r i s i c h t h o n ' s D a t t e r , M e e s t ra.

„O gsaa A uM ycus' V iv, Erisichthon's Datter blev tildcelt
„Lignende Kraft, en Datter af ham, som trodsede Himlens /40
„E vige M agt, og Offer ei gav paa de S a lig e s Altre.
„O gsaa man haver fortalt, han kramked med Hxer tillige
„Ceres' Lund, og fceldcde Treee i den hellige Oldskov.
i

!

Mellem de Hvrige stod der en Eeg med en aldrende Stamme,
-rnk som en Sk ov. P a a dens M idte man saae erindrende
Tavler, 745
„Krandse tilligemed B aand, til Tak for den kraftige Bistand.
Tidt under denne Dryadernes Chor opforte sin Festdands ;
^O fte hverandre de toge ved Haand, for at maale tilborligt
/,H ele dens Kreds, og tregange fem af Pigernes Arme
„Kramed den meegtige Eeg. D e ovrige Stam m er i Skoven /o0
„ S to d e faa dybt under den, som hine stod' hoit over Krattet.

„Ikke for den S a g s Skyld Eriftchthon sparer sin Hxe,
„ S a a so m han byder sit Folk, at ftelde den hellige Steeneeg;
„ O g da han seer, uagtet han bod, at de Sam tlige tove,
„Niver han Hxen (den Usle!) fra En, medens dette han siger: 755
„ „V ar det og meer, end et Pndllngstrcee, var det selve D iana,
„ „ S k a l det dog lcegge sig hen over Jord med sin lovrige Krone." "
„D ette han taler. Im edens paaffraae han lofter sin H xe,
„Bavede Ceres' Eeg, og man horte det lydeligt sukke.
„ViSned nu baade det frodige Lov og de hoengende Olden, 760
„M edens en Bleghed lagde sig hen ad de mcegtige Grene.
„Just, som han huggede dybt med ugudelig Haand udi Stam m en,
„Strom m ed der Blod fra den bristende B ark, det sproited saa
voldsomt,
„ S o m , naar ved Alterets Fod den mcegtige Tyr, der stal offres,
„Synker omkuld, og ud af dens H als fremveelter en Blodstrom. 765
„A lle forfcrrdede staae. D og vover en Enkelt af Skaren
„ Iv rig t at raade derfra, samt standse den syndige Gxe.
„Hanncm betragter Thessaliens D rot. „ „ D e r har du"" han siger,
„ „Lon for dit fromme G em yt!" " Han vender sinHxe mod Manden,
„Feier ham Hovedet af, og hugger som for udi Stam m en. 770
„Pludseligt horte man folgende Ord fra Midten af Egen:
„ „H er under Trceet jeg boer. Jeg var elsket a f Ceres, som Nymphe.
,, „Forend jeg doer, jeg varsler dig her (det lindrer min Dodsstund)
„ „A t du vil snarligen finde din Lon for den skjendige Handling." "
„Synderen driver fin Ilddaad fort. Ved utallige Indhug, 775
„Nokker han Trceet tilstdst; nedtrukket tillige med Touge,
„Synker det, knugende ned i fit Fald mangfoldige Stam m er.
„ S a a re Dryaderne grced' ved Tabet for dem og for Skoven.

„SostreneS samtlige Chor med sorgfulde Hjerter sig nerrme
„Ceres i Kummerens Dragt; Eristchthon onske de straffet. 780
„ S e e ! da nikkede mildt med sit yndige Hoved Gudinden,
„Rystende Markerne selv, som skjultes af vcegtige Kornax.
„M edens hun grunder, hun finder en S tra f, som er ynkelig grusom
„(Dersom han ellers fortjente vor Pnk ved fin syndige Handling)
„Ende hans Liv ved en gruelig S u l t .
D a Gudinden kan ikke 785
„Ncerme fig selv (Naturen forbod, at Ceres og Hunger
„Leve tilsammen), hun kalder paaftand, blandt de landlige Nympher,
„E n , som har B olig paa Fjeld. Oreaden befaler hun Saadant:
„ „Fjernt udi Scythiens Land er en Egn blandt iiSkolde Kyster,
„ „G old, uden Korn, uden Busk, et bedroveligt S ted i det Hele. 790
, , „D er har den dosige Kulde sit Hjem, med Bceven og Blcghed,
, , „ S a m t den forhungrede S u l t .
B yd hende, paastedet at krybe
„ „ In d i Forbryderens skjendige Krop. For et rigeligt Forraad
„ „ V ig e hun ei; udi Tvekampsstrid selv m ig hun betvinge!
„ „ M u ligt du frygter, at Veien er la n g ; rag altsaa mit Vognspcend 795
„ „ S a m t mine D rager, som styre du kan gjennem Luften ved
Bidsler." "
„Karmen hun fik. P a a den skjenkede Vogn gjennem Luften
hun drager
„Fjernt til det scythisse Land. P aa en Top af de kneiscnde Fjelde
„(Bjerget er Caucasus kaldt) hun tager af Slangerne Aaget.
„ S u lte n s Gudinde hun fandt paa en Mark, som var deckket
med Stene, 800
„H vor hun med Negl og med Tand oprykked de smaalige Grccsstraac.
„H iet var huult, hendes Aasyn blegt, og Haarct i Filter;
„Serberne skimled' og graae; hendes H als var rusten og ujcvn,
„Huden saa stram, at Tarmene selv man saae dcrigjcnncm.

„Lcenderne boied sig ind, den torrede Knokkel gik udad. 805
„B ugen ei fandtes, men Stedet til B u g ; og, holdtes ei Brystet
„F ast ved de flettede Nygradsbeen, det tyktes at svceve.
„Magerhed syntes at oge hvert Led; frem strittede Knceet,
„M edens umaadelig S vu lst sig lagde tillige ved Anklen.
„EfteratNymphen har seet hende fjernt (thi n serm e sig hende, 810
„V over hun ei), hun forretter sin D o n t; men uagtet hun toved
„Lidet, og nyligen kom, samt holdt sig endogsaa i Frastand,
„Tyktes det dog, som hun folede S u lt; sine Drager hun vendte
„M ed sine Bidsler i S k ye, for at gaae mod HcemSnien hjemad.
„ H u n g e r opfyldte, hvad Ceres befoel, omendffjondt deres
S y sse l 815
„ S ta a er mod hinanden bestandig i S trid . Med en Storm gjennem
Luften
„Farer hun ned til den nsevnede B org. D e r trceder hun hurtigt
„ In d udi Synderens Sovegemak. D a han hviler i dyb S o v n
„ M id t i den natlige S tu n d , sine Vinger hun slynger omkring ham :
„Aander sig ind og vifter sit Pust i hans M und, i hans Gane, 820
„ S a m t i hans B u g , og spreder en S u lt i de flappede Aarer.
„A lt, hvad hun bodes, er gjort. Hun forlader de frodige Lande;
„Vender igjen til sit fattige Hjem og de vanlige Huler.
„End vederqvcegede S o v n , med venlige Fjer, Erisichthon,
„Skjondt, i sin skuffende D rom , .han syslede alt med at spise. 825
„Tand han sccttcr mod Tand, og trcetter forgieves sin Gumme;
„Tygger og synker; hans Gane har travlt; men bliver dog skuffet,
„S aasom , istedctfor M ad, han fluger (forgjeves!) kun Luften.
„M en, da han sover og drommer ei meer, da raser hans M adlyst;
„Sccttcr sig fast i hans H als og den rcedsomt rummende M ave. 830
„A lt, hvad Havet og Jord, samt A lt, hvad Luften kan yde,
„Krcrver han frem; men foler dog S u lt ved de dcekkcde Borde:
„Sidder ved M aden, og beder om M ad.

Hvad der mattede Byer,
„ J a hvad der mcettede Folk, det mcetter ek h a m , som er ene;
„S ted se, jo meer han har splist, desmeer han onffer at spise. 835
„Ligesom Havet opflugcr fra Jord de talrige Floder,
„M attes dog ikke 'med Vand men drikker de fremmede Bolger;
„Ligesom flammende I ld modtager bestandige« Ncering,
„Onffer sig mere, jo mere den faaer, og er sulten ved Mcengden;
„ S a a led es fluger den Syndiges M und, hvad der muligt k a n
fluges, 840
„Kraver dog Spise paanye. Hvad han nyder, ham driver bestandig
„Atter tilbords; han skaffer sig P lads til at spise ved S p isn in g.
„ N u ved sin altopflugende Vom forsulten han opaad
„H ele sin fadrene Arv. S e lv d a , du radsomme Hunger!
„B levst du, som for, uformindsket i Kraft: den graadige Strube 845
„B randte dog atter, som for.
Lilsidst, da han aad, hvad han ekcd,
„Havde han Datteren blot, for god til saa ussel en Fader.
„Hende nu salger den fattige D rot. For adel til Tralqvind,
„Strakker hun Armene frem over Havet, som bolger i Narhcd,
„ „ S k a a n mkg for H erre!" " hun bad, , , „du magtigc Gud, som
har favnet 850
„ „ M ig , som en urort M o e!" " (den favnende Gud var Ncptunus).
„ D et, som hun onskede, skeer. Hendes Herre gaacr bag efterPigcn,
„ S e e ! da skifter Neptun hendes Form. H un bliver et Mandfolk,
„S k ju lt udi saadan en D ragt, som egner den anglende Fisker.
„ S ig erd a Herren,somoinedeham: „ „H or! du, sombedakker855
„ „Krogen af Jern med det lokkende M ad, som styrer din Mede,
„ „ H a v e t jeg onffer dig jevnt! gid Fiffen vil lade sig lokke,
„ „Heller ei marke, der stikker en Krog, for den hanger paa Hagen;
„ „ D ersrm du Pigen, i uselig D ragt, med flagrende Lokker
„ „(N ylig ved Stranden hun gik; jeg saae hende selv udi Sandet) 860
„„E vn er at vise mig her; hendes S p o r har jeg ganffe forstilet." "

„P igen formeerkek, at Gaven er god. At man leder om hende
„ H o s hende selv, det gjor hende glad, og hun giver til Gjensvar:
„ „Undskyld, hvo du end est! ei haver jeg flyttet mit H ie
„ „ B o r t fra min S o e ; paa min S y sse l og D ont mine Tanker
jeg retted. 865
„ „F or at berolige dig, saasandt som jeg onsker, at Guden
„ „Hjclper min D ont, flet Ingen jeg saae (mig selv »beregnet)
,, „H er udi Sandet at staae, og sikkerligt ei nogen P ige." "
„Eiercn troer hendes O rd; forandrende Gangen i Sandet,
„Dreier han skuffet stn Vei, medens Pigen faaer atter sin Skab
ning. 870
„Knap har Faderen seet, hanS Barn kan vexle sit Legem,
„Forend han scelger sin Datter paanye; dog reddes hun atter,
„ S n a r t som en Koe og snart som en Fugl, som Hjort eller Hoppe,
„Skaffende M ad paa bedragerisk V iis til sin graadige Fader.
„ D o g , da den voldsomme Q v a l opslugte hvert teenkeligt Middel, 875
„Pdende Tonder paanye til den roedsomt rasende Pestsot,
„Prover den Stakkel endog, at tcere med frygtelig SEdcn
„ S e lv e sit Kjod, og ncere sin Krop ved at mindste dets Lemmer.
„H vortil fr e m m e d B eviis? Jeg selv, mine Venner! fik Evne,
„T il at forandre min Krop, stjondt Evnen er noget begroendset. 880
„ S n a r t man seer mig, som n u ; snart bugter jeg mig, som en S lan ge
„ S n a r t er jeg D rot i en Hjord; med Hornene fanger jeg Krcefter
„ H o r n — da jeg mcegtede fligt; nu mangler min Pande sit ene
„Vcerge, som selv du kan sce."
Ved at yttre det, sukked han saare.
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^§porger da nu den neptuniffe Helt om Grund til hans Sukkcn,
S a m t til det mistede Horn D a svarede CLlydon's Flodgud,
Pyntet med Sivrorsbaand omkring sine brusende Lokker:
„Tungt er d et, som du beder mig om ; naar S la g et man tabte,
„Taler man nodig derom. D og Alt vil jeg sige; thi Skammen 5
„ V a r udi Tabet ei stor; men LEren var stor ved at kjempe,
„ O g i den Seirendes Kraft jeg finder mod Tabet en Lindring.
„H aver dit Hre maassce fornummet det N avn, Deianira,
„ D a maa du vide, min V en ! s a a kaldtes den deiligstc Pige,
„Talrige Beileres H aab, og et Tvistens LEble for Alle.
10
„ T il hendes Fader jeg ncermede mig med et elskende Hjerte,
„ S ig en d e: „ „Skjenk mig til V iv, o S o n afParthLon! din Datter!" "
„Hercules talte, som jeg. D e Andre sig fjerncd itide.
„D enne var stolt, som Iupiters S o n ; fortalte sin Kraftdaad,
„ S a m t hvorlunde han havde fuldendt, hvad Iu n o bcfocl ham. 15
„V ige, som Gud, for en dodclig M and, det tyktes mig skjccndigt
„ (E i var han d e n g a n g Gud). „ „ H e r " " siger jeg, „„seer du
en Flodgud,
„ „ S o m med sit bugtende Lob frcmbolgcr sig gjenncm dit Nige.

„ //T i fra en ukjendt Kyst jeg kommer som Fremmed, og deller,
„ „ Jeg er din Landsmand, D rot! og en Deel af det Rige, du eicr. 20
,/ „Ju n o, den mcegtige, hader mig ei — kan det tykkes dig Skade
„ „ E ller at ikke jeg moisomt fleed til S tr a f for min Udaad?
„ „ S a a re forundret jeg horer dit P ral om din Moder Alcmene
„ „ J u p iter avled dig ei. Er det ffeet, da var det ved Utugt.
„ „Fader du soger ved Moderens Skam . N u har du at vcelge 25
„ „Aeus som Fader med Logn, eller Zeus som Fader med Utugt." "
„Leenge med opbragt Blik, imedens jeg tåled, han skued,
„ O g , da han manglede Kraft, at betcrmme sin luende Vrede,
„Bryder han endelig ud: „ „ M o d min Haand er min Tunge kun ringe.
„ „ D o g , naar jeg fester i Kamp, maa du gjcrne faae Seircn i
S la d d er." " 30
„V ild han styrter sig frem. D a jeg nyligen tåled saa modigt,
„Skam m er jeg mig ved at flye. Zcg kaster min gronlige Kleedning,
„Armen jeg seetter imod, og holder som Dcekke for Brystet
„Nerven med udfpilt Kraft, kort, staaer udi Fagternes S tillin g.
„F lu x med sin hulede Haand han ofer mig over med Strandfand, 35
„ S e lv han bliver til Gjengjeld guul ved det dryssede Sandstov.
„ S n a r t efter Nakken han greb, snart efter de hurtige Foddcr,
„Eller dog lod, som han greb; overalt han proved paa Angreb.
„ M ig beskytter min kraftige V agt, og hans Kamp var forgjeves,
„N et som et D ige, som Bolgernes Sqvulp, under frygtelig Bragen, 40
„ S s g e r at storme, dog holder sig kjek, ved sin M asse betrygget.
„Efter en Pause vi modes paanye, for at prove paa Kampen.
„Hver beholder sin P lad s, med fast Beslutning at trodse.
„Fod var skottet mod Fod; med mit Bryst jeg svavede fremad,
„Trykkende Haand imod Haand, og knugende Pande mod Pande. 45
„S aaled es ofte jeg saae to valdige Tyre, der modtes.

„M edens en M age, den deiligste Koe i den samtlige Skovegn,
„ S to d , som den Seircndcs Lon. D e ovrige Q.vicr fordanses,
„Ahnende ei, hvem Seircn vil faae i det mcegtige Nige.
„Tregang proved nu Hercules paa, skjondt uden at virke, 50
„B ort at vriste sit salvede Bryst. D og endelig flap han
„Ud af min Favn, og sprcengte tilsidft mine knyttede Arme;
„ S ted er mig bort med sin Haand (det er P lig t, at sige dig
Sandhed)
„ O g , da jeg vender mig om, han hcenger mig tungt udi Nakken.
„ E i vil jeg soge mig Roes ved en Logn; men Sandheden er det, 55
„ A t jeg var knuged mod Jord, retligesom Fjelde mig dcckkcd.
„E ne med Nod, under strommende S v ed , jeg losncd hans Arme,
„Ene med Nod jeg sprcengte mig ud af hans knugende Favntag.
„M edens jeg puster, han kaster sig frem; til at samle mig Krcefter,
„M angler jeg Tid, da min Nakke han greb. D a var det, at Kncect 60
„Endelig sank imod Jord, og med Lceben jeg beed udi Grcesset.
„H vad jeg nu mangled i Kraft, jeg strcebte ved List at erholde,
„ O g under Form af en S n o g vil jeg liste mig ud af hans Favntag.
„Eftcrat Kroppen jeg dreiede nu med de bugtende Kredse,
„ S a m t med en hviskende Lyd bevcegcd den spaltede Tunge, 65
„ S m ilcd Lirynthecncs H elt, og spottede stolt mine Kunster.
„ „ G jo r e paa S n o g e Besked, det kunde jeg alt i min Vugge.
„ „ O g sa a du vinder maaskec, AchelSuS! mod simplere Slanger,
„ „ D o g er du ikkun en usclig S tu m p mod S lan gen i Lerna,
„ „ S o m , naar den rammedes, ynglede mcest.
A f dens tusinde Halse 70
„ „ B lev der ei snittet en eneste bort uden frygtelig Tilvcrxt,
„ „ S a a s o m den vandt udi Krcefter ved t o , som arvcd den forste:
, , „D enne jeg tcrmmede dog, skjondt grenet bestandig med Hgler,
„ „ O g , skjondt den voxed ved ideligt Tab, jeg bragte den Dodcn.

^ „ H v a d skal da blive d it Lod, som s k if t e r dig blot til en
S lan ge, 75
„ „Uden at eie dcnsBraad? hvem F o r m en, du tiggcd, bcdcckker?""
„Talende S lig t, med Fingrenes Tryk han greb mig om Halsen,
„Knugende saft; mig tyktes en Tang tilsnored min Strube,
„ O g fra hans Finger jeg provede nu at vikle min Gane.
„Kampen var tabt. D et trcdie Scet jeg havde tilbage, 8 0
„Tyrefiguren. Z saadan en Form fornyer jeg Kampen.
„H urtig fra Venstre han slynger sin Arm om den hcengcnde D oglab,
„Folgende med, da jeg lober afsted; nedknuger mod Jorden
„H ornet, om hvilket han greb, og strcckkcr mig selv udi Sandet.
„Ek var han noiet med S lig t; da han holdt med sin kraftige
Hoire 85
„F ast i mit Horn, han kneekker det af fra min kullede Pande.
„H ornet Najaderne tog', og fyldte med Frugter og Blomster.
„ N u er det helliget m ig; Overflodighcd folger med Hornet.".
Let opkkltrct paa Artcmis' V iis, sig n<rrmer en Nymphe,
En af hans Terrner, hvis deilige Haar nedbolgcr til Siden, 90
S ta tlig af Gang. Z det yppige Horn hun rcekkcr som Gave
A lt, hvad Hosten formaaer, Forfriskning og herlige Frugter.
S o len staacr op. D a Straalen har lyst paa den overste Fjeldtop,
Drage de Pnglinger bort. Afvente, til Floden er rolig,
Ievnet igjen i dens Gang, og B olgen, som nyligcn bruste, 95
Lcrgger sig, ville de ci.
AchelLus skjuler i Bolgen
Baade sit kullede Horn og tillige sit trodsige Aasyn.
Hornet han mistede vel; dog ikke til synderlig Vanziir,
Eftersom S lig t var hans eneste M ccn. S e lv Tabet af Hornet
Skjuler han godt med en Sivrorskrands og med Lovet afVidje. 100

LXXIV.

N e s s u s.

Hmhed for Pigen bcvirkcd din D sd , du modige N essus!
S aasom du boredes gjennem din N yg af den hurtige Piilspids.
Zupitcrs S o n , som drog med sin V iv til de fcedrene Mure,
Nccrmede sig den hurtige S tro m , hvor EvSnus sig ruller.
Mecr end sædvanligt den hcevede sig med stormende B o lg er; 105
Talrige Hvirvelcr gik, og Floden var ei at passere.
MedenS nu Hercules frygter ei selv, men cengstes for Konen,
Ncrrmer sig hiin, som er Floden bckjcndt og tillige har Krceftcr.
„Hende jeg bringer" saa lode hans Ord, „hiinsides af Floden,
„ D o g , Alcide! du selv ved din Kraft maae svomme derover." 110
M alerinden, som blegncd a f Skrcek over Floden og Kjempen,
Giver Boeotiens H elt, uagtet hun blegned, til Nessus.
S e lv , som han var, ved Koggeret tung og ved Skindet af Loven,
(Kollcn han styngede alt over Floden tilligemed Buen)
Naabte han: „har jeg begyndt, stal jeg ogsaa faae B ugt med
min S octou r." 115
Ikke betcrnker han sig, og leder ei heller om Vadsted,
Vragende stolt, at hjclpe sig frem ved Bolgernes Naade.
A lt paa Bredden han staaer, og tager sin B u e, han kastcd.
Just som han horer et Skrig af sin V iv. D a han mcerkcr, at Nessus
Flygter med det, som bctroedes ham, da raaber han: „V old s
mand! 120
„E st du saa krye af dit hurtige Been? Tvcformcde N essus!
„H or dog mit Ord! — jeg taler til dig — stjcel ikke mit Eic!
„TEndser du ikke mig selv, saa husk idetmindste din Faders,
„ Ix io n 's H jul, som giver det N aad: elsk aldrig paa Krogvei!
„G angerens hurtige Lob gjor dig krye; det hjelper dog ikke; 125
„ D i g skal jeg hente med S a a r , om ikke med Foden." D et Sidste
Opfyldt blev udi Hast.

Han borer den Flygtendes Nygbeen
D yb t med en P u l, og den bolede S p id s stak ud gjenncm Brystet.
Gjcnncm det doppelte H ul fremvcrldede Blodet; da Pilen
Nykkcdes ud, lerneeisk G ift var blandet imellem.
130
Dette Centauren nu tog. „Uden Hcvn" han mumlede sagte,
„ V il jeg ei doe."
D en ranede Viv han ffjcnker sin Kjortel,
Varmet af sprudlende B lod , som et M iddel, der vcrkkcr til Elskov.
l,X X V .

Hercules

i Vanvid.

Siden at dette var jkeet, hcnrullede Aar, og Hcracles
Mcettede Zuno's Had, samt fyldte vor Jord med sit Navnrye. 135
Til den eenceiske Zeus han osfrede just efter Seircn
Over Oechalia's B ye, da det snaksomme N ye, D eianira!
Meldte tillige til dig (h u n blander jo Logn med det S an d e,
O g hendes D igt oplofter jo tidt Bagateller til Meget)
At din Gemahl, Amphttryo's S o n , for Zole kun breender. 140
Konen, som elsker og trocr, samt frygter den nye Elskerinde,
Pttrer sig forst udi Graad. D en Arme formilded ved Taarer
Sm erten, imens den var nye; tilsidst udbryder hun opbragt:
„E i! hvad gavner min G r a a d ? den Skjoge vil lee ad min Taare!
„N oget maa proves, og det i en Hast, medens Leilighed gives, 145
„S aasom hun ncermer sig alt, for en Anden erobrer mit Leie.
„Klager jeg? tier jeg helst? stal jeg blive? til CLlydon drage?
„ S k a l jeg forlade mit Hjem? eller dog idctmindste mig verrge?
„H vad? om jeg mindede mig, M elcsger! at je g er din Soster?
„Provcde ret en forfærdelig D aad, skjar Halsen af Skjogen, 150
„F or at bevise, hvad Qvindcr formaae, naar de krernkes og sorge?"
M angt et Naad ombolger i S in d ; det Bedste dog tykkes.
At hun vil strax forcere sin Mand den Kjortel, som Nessus
Farved med B lod, for at livne paanye hans mindskede Hmhed.

Uden at ahne sin Feil, til Llchas, som frygter ri heller,
155
Giver hun det, som vil bringe dem O-val. D en Arme saa venligt
Beder ham bringe den Kjere sin Skjenk. H a n tager imod den,
O g han bedcckker sin Ryg med Gift af Echidna fra Lerna.
Bonnen var nylig
Heldte fra Skaalcrne
S e e da varmes den
Bredes den sagtcligt

begyndt; i Luerne lagde han Virak,
Viin over Alteret, bygget af Marmor. 160
pestlige Gift. D a den smelter ved Ilden,
ud over Herculis samtlige Lemmer.

Medens han evner, han qvcclcr et S u k med sit vanlige Kraftmod;
M en, da hans Taalmod sank for hans O-val, han sparker til Altret,
O g med sit rccdsomme Skrig han fylder det skovrige Oeta. 165
Hurtig han gjor el Forsog, at sprcrnge den myrdende Kjortel,
D og, hvor han trcrkkcr, der solger hans Hud. D et er frygt at beskrive,
S n a r t den hamger sig fast til hans Krop og treekkcs forgjeves,
S n a r t den flanger hans Kjod, og blotter hans kraftige Knokler.
Blodet, som gloende Jern, naar man dypper det ned i et Kjolfad, 170
S yd er og hvisler, ja kommer i Kog ved den flammende Gistsast.
Uden at standse, den graadige Ild fortårer hans Indre,
O g overalt er hans Legem i Nog ved den blaalige Svcddamp;
Saarene knage, fortcered' af Ild .
D a Marven nu smelter,
TEdrct af ukjendt S o t, han lofter sin Arm imod Himlen,
175
Skrigende: „D enne min O-val, Saturnia! qvcege dit Hjerte!
„ S e e paa min Nod fra den luftige Skye, du haarde Gudinde!
„M eet dit grusomme S in d ; eller, kunde selv Fjender mig ynke,
„(Sikkert d in Fjende jeg er) da tage du S jelcn , som martres
„Radsom t af O v a l, som fodtcs til Nod, som aldrig du ynded, 180
„Skjenk mig at doe! Stifmoderen selv bor unde mig dette!
„Er det da m ig , som Busiris har dreebt, da han skjendede Altret
„ S e lv med de Fremmedes B lod? der berovcd dig Hjelpen, Ancecus!
„Som fra din Moder du fikst? hvem ei den iberiske Hyrdes,

„Cerberus! heller er d it trefoldige Legem har angstet?
185
„Knuged m i n Haand den valdige Tyr med dens Horn imod Jorden?
„H aver d e n viift sig i Kraft ved Elis' og Stym phali B olge
„ S a m t i Parthenium'sLund? var det den, somerobredvedKraftdaad
„ThSrmodons Guld, der zirede smukt Amazonernes Belter?
„ZEblet a f Guld, der vogtedes flet a f den sovnlose Drage? 190
„V ar det da m ig , Centaurerne selv og Arcadiens Vildsviin
„Frygtede for, da de hargede Alt? som faldcde S lan gen ,
„Hvilken foroged sig just ved sit Tab og fik dobbelte Krcefter?
„Skued de Thraciers S p a n d , som fodtes ved Menneskers Blodstrom?
„ S a a e deres Krybber, som stoppedcs fuldt af Menncskestumper, 195
„ S a a e dem og flog dem ihjel, samt drcebte med dem deres Eier?
„Knuged m in Arm den rcedsomme V agt a f nemeiffe Loven?
„ B a r jeg da Himlen paa denne min R yg? D en grusomme Juno
„V ed at befale blev trat, je g trattedes ei, ved at lyde.
„H er er en uvant Q.val, som ikke jeg meegter at trodse 2 0 0
„Enten med Vaaben, ved Mod eller S p y d ; thi dybt i min Lunge
„Farer den cedende I ld , som gnaver de samtlige Lemmer.
„ D o g en E u r y s th e u s lever i Flor! h v o kan da nu tanke,
„A t der er Guder i Sk ye?"
S lig t talende, gik han med S aaret
Hen gjennem O eta's Sk ov, og ligned en Tiger, som barer 205
Spydet, den fik i sin Krop, medens Jageren selv er forsvunden.
S n a rt man horer ham lofte sit Skrig; snart hores han sukke;
S n a rt han provcr igjen at splitte den samtlige Klcedning;
S n a rt han valker det kraftige T rae; snart seer man ham rase
Vred imod Fjeldet, og have sin Arm mod sin Fader i Himlen. 210

L i ch a s.
Lichas, som baver og kryber »'skjul bag den hulede Klippe,
Faaer hani Sigte; da Smerten har vakt den fuldstandigste Galskab,
LXXVI.
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S iger han; „V ar det da d ig , som bragte mig Dodens Foraring?
„ D u skulde vorde m in D od ?" Hiin ryster, og bcrver og blegner,
Pttrende ei uden Angst, hvad der muligen kunde ham stjerme. 215
Just som han prover at favne hans Knae, og er midt udi Talen,
Griber Alciden ham fat; han hvirvler ham tregang i Luften,
Slyngende ham med Ballistens Fart mod euboeiske B olgen.
Medens han svccvede der, han harvede sig udi Luften,
Retsom man siger, at Regn kan, storknet af Vinterens Storm vind, 220
Vorde til S n e e ; og ligesom S n ee, naar den sagtelig rundes,
Knyttes til eet, og harder sig fast til det tykkeste Haglkorn.
S aaled es hiin, som med kraftig Arm blev slynget i Luften,
B lod los nasten af Frygt, uden Vadsker i hele sit Legem,
B lev til en Steen udi S o e , som man haver berettet i Fortid. 225
End sig haver et maadeligt Fjeld i euboeiske D ybets
Bolgende S v a lg , bevarende S p o r af Menneskeskabning,
Aldrig bctraadt a f en Soem ands Fod, da man trocr, det kan fole,
Lichas kaldet endnu.
D u , herlige S o n a f Kronion,
Faldcd dog mangt et Trae, som stod paa det kneiscnde Oeta, 230
Hvilket du stabled til B a a l. D in B ue, dit rummende Kogger,
P ile tillige, som ffulde paanye mod Iliu m drage.
Rakker du Poeas' S o n til en Skjenk, da han hjalp dig ved Baalct.
Efterat Bunken er kommen i Brand ved den graadige Lue,
Dakker du Grenenes Hob med Skind af nemeiske Loven, 235
Lagger dig mageligt ned, og hviler din Nakke mod Kollen,
Frejdig, med ligesaa roligt et Blik, som laae du ved Gildet
Mellem Pokaler med V iin, omvunden med Blomster om Panden.

LXXVII.

He r c u l e s , som Gud.

Luen forskaffer sig M agt overalt; den kaster sig fremad,
Knitrende hoik; paa den rolige H elt, som trodser den modig, 240
Griber den fat; selv Guderne skjalv for Jordens Beskytter.

Glad formccrker Saturnius S lig t. Med smilende Lcebe
Lyde hans O rd : „ D et glcedcr mig ret, 3 ere saa bange,
„Himmelske Guder! det glceder mig ret i mit inderste Hjerte,
„A t jeg er Fader og Styrer af Folk, som mindes, hvad Net er. 245
„G lad jeg fornemmer, at denne min S o n bcskjermes af Eder.
„Skjondt han nu sikkert har dette fortjent ved umaadelig Kraftdaad,
„ D o g 3 forbinde mig selv. M en, saasom 3 mene det årligt,
„SEngstcs ei meer uden Grund! ei O eta's Flammer 3 frygte!
„ D en , som har seiret mod A lt, stal scire mod 3lden, 3 stue. 250
„Kun for sin modrene Part skal han fole den mccgtige Lue;
„Hvad han erlanged a f mig, d e t varer til evige Lider,
„Kjender ei D od, og synker ei ned under Luernes Vcelde.
„Endes den jordiske Kamp, modtager jeg ham udi Himlen,
„ O g jeg er tryg, at denne min P lan vil glcede 3er Alle, 255
„Guder i S kye! Men findes der en, som muligen vrager,
„H am som en Gud, og under ham ei den bestemte Belonning,
„ M a a han dog fole, den gives med Net, og tvinges til B ifald."
Guderne gav' deres 3 a . Kun Dronningen ene, man siger.
Noste Begyndelsen blot, men ikke saa meget det Sidste,
2 60
Harmfuld i S in d , at 3upiters Ord udpegede h e n d e .
Medens de talede S lig t, har Mulciber taget, hvad M e n
Mcegted at tage; af Hercules selv og hans jordiske Billed
Findes ei meer nogen Rest. Hvad han fik a f den modrene Skabning,
Har han ei meer; hvad han rier af Zeus, staaer ene tilbage. 265
Ligesom S lan gen , der fcrgger fin Ham og tillige sin Alder,
Bugter sig froe, og gronnes paanye ved friskere Skjcellag,
Saaledes kaster Tirynthernes Helt hver dodelig Andeel,
Visende sig i sit skjsnnere 3eg. H ans Legeme tykkes
Rankere skabt; forklaret han staaer som en kostelig Guddom. 270
S v o b t i den hvelvede Skye, Alfader ham lofter fra Jorden,
O g paa. sin Fiirspcendsvogn han forer ham ind mellem Stjerner.
,
,
16«

I.XXVIII.

G a l a n t h i s.

A tlas folte hans Vcegt. D og ikke formilder Eurystheus,
Stheneli Pode, sit N ag. D et Had, som han Faderen viste,
Pttrer han nu mod hans S o n .
Nedtynget af trykkende Sorger, 275
M angler Alcmcne, som eeldes, en Ven, at bctroe sine Klager;
Ingen hun har at forteelle sin S o n s navnkundige Kraftdaad,
Eller hvad selv hun har lidt. Kun Zole hun eier, hvem Hyllus
Tog som en Tcerne, og gav hende P lads i sin S en g og sit Hjerte.
Svanger hun gik ved den herlige Helt, D a var det, Alcmene 280
Pttrede S lig t: „Idetmindste for d ig jeg onsker, at Himlen
„Korter din O-val, naar sode du skalst, og Tiden forlanger
„Hurtig Zlithyias Hjclp, som frelser den barflende O-vinde.
„ B lo t imod m ig var hun haard, for at vise Saturnia Venskab.
„Fodselens Time var ncer for Lidelseshelten Herakles,
285
„ O g i det tiende Tegn indtraadte den lysende S olgu d .
„ S e e ! da svulmede saare min B u g ; det Foster, jeg bar paa,
„Viste ved Storrclsen nok, at Kronion ene bevirked
„ S lig en forfærdelig Vcegt. Ei lcenger jeg mccgted, at modstaae
„M oien , jeg leed; en isnende Kuld, alene ved Mindet,
290
„Farer igjennem min Krop. Erindringen selv er en Sm erte.
„ S y v vare Dagenes Tal, og syv vare Pinselens Ncetter.
Trcct af min Nod, jeg kostede hoit mod Stjernerne Armen,
„Skreg om Lucina's og Nixernes Hjelp med et inderligt Angstraab.
„Vistnok nccrmed hun sig ; men lokket af Zuno, samt rede, 295
„ (D a jeg var hadet af hun) at offre mit Liv til den Grumme.
„ S tra x da hun horte mit S u k , hun satte sig ned foran Doren,
„Lige ved Alteret hist; hendes Kncee tilvenstre var knuget
„ In d mod det hoire. Med Hcenderne lagt' udi Form af en Haarlam,

-Sinked hun Fodselens S tu n d , ja nynnede stille paa Troldqvad, 300
„ O g det var Q-vadet ister, som trak hans Fodsel i Langdrag.
„Veerne voxe; jeg bliver som vild, og kalder forgjevcs
„Zeus utaknemmelig haard; jeg onsker mig Doden og yttrer
„O rd, som bevaged en Flindt. Cadmeiske Q-vinder mig bistaae,
„G ive mig Lrost i min Q v a l og gjore til Guderne Lofter. 305
„Een mellem Larnernes Hob, af ringe Foraldre, G alanthis,
„B lond af H aar, var fterligen flink til at gjore stn Gjerning,
„V illig og elsket a f Hver. D a hun marker, at Zuno har Fingre
„Her udi Spillet, og vimsede tidt gjennem S alen es D ore,
„ S n a r t Gudinden hun seer, som sidder ved Alteret stille, 310
„Skottende Haanden mod Knae med fasttilfluttede Fingre.
„ „H vo du end est" " saa lsd hendes Ord, „ „lykonffe du Fruen!
,, „N u er Alcmene forlost; den Varslende har, hvad hun onsked.""
„Hurtigen haved sig H un, og loste de foldede Handcr,
„H u n , som har Veer i M agt. D a Baandene faldt, jeg forloftes. 315
„R ygtet fortaller, Galanthis har smilt, da Gudinden blev skuffet.
„D enne blev kjendelig vred; den Sm ilende greb hun i Haaret,
„Trakkcnde hende mod Jord. D a Pigen nu vilde sig reise,
„Hindred hun S lig t, og skabte paastand hendes Arme til Forbeen.
„Travlt hun sysler som for; hendes Ryg beholder den samme 320
„Sneehvide Lod; i Skabningen blot hun ligner sig ikke.
„S aasom hun hjalp ved sin lyvende M u n d den barslende Q-vinde,
„Foder hun blot gjennem den, og pufler som for udi Huse.

I,XXIX.

D r y o p e.

Dette hun taler og drager et S u k , ved at mindes den gamle
Tarne, saa troe. D a hun sukkede dybt, gjensvared Joke:
325
„Moder, o du, som blev rort ved en PigeS Forvandling, hvis
Slagtskab

„V ar dig saa fremmed og fjern, hvad vilde du troe, om jeg navner
„ D e t, som min S o s t e r bestod, skjondt Taarer og Sm erte mig hindre,
„Standsende selv mine Ord?
M in Moder kun riede hende,
,,(3cg af en Anden var fodt) blandt Oechslia's Piger den V ane, 330
„Dr^ope kaldt. Uagtet hun langst havde mistet sin Uskyld,
„Taget af Guden med Vold, som D elos besidder og Delphi,
„ B lev hun Andramon's V iv, og elskedes omt af sin M age.
„ N a r var en D am , hvis skraanende Rand ved sin sankede Skakning
„Ligned en Bred om et H av, omkrandset af Myrther foroven. 335
„Herhid Dr^ope kom, uden Tanker om det, som vil handcs,
„ 3 a (hvad der harmer isar) for at bringe til Nympherne Krandse.
„O gsaa hun bar ved sit Bryst den elskede Byrde, sin Lille,
„Hvilken ei fyldte sit Aar, opnaret ved Mclk, som hun lunkned.
„Lige ved Kjaret der stod, udziret med tyriske Farver,
340
„S n arligen lovende B a r , den Fugtighed elskende Lotos.
„D r^ope rykkcd af Busten en Blom st, som hun rakked den Lille,
„ O g , for at more ham meer, jeg selv var ifard med at plukke
„O gsaa en Blom st; thi jeg stod hende nar. D a stued jeg Blodstank
„D ryppe fra Blom sten, og angsteligt G ys gjenncm Grenen at
fare. 345
„ D a forst hore vi felv, a f en langsom Bonde fortalles,
„ A t, for at gjore sig frie for Priapi Lyster, en Nymphe,
„L otis, bevared sit N avn; men blev til en Lotos forvandlet.
„Dr^ope vidste det ei. D a hun n u , forfardet vil drage
„Atter tilbage, samt ile derfra med Bonner til Nymphen, 350
„H an gte med Foden hun fast udi Ford. Hun provcr at rykke,
„Losner dog ene det overste Lag. Hun haster franeden,
„ M en s overalt hendes B ug bcdakkcs af Bast og af Trabark.
„Skuende S lig t, hun bruger sin Haand til at splitte sin Haarlok,
„Faaer dog i Haandcn kun Lov; da Lov hendes Lokker bcdakke. 355

„Liden Amphissus (thi saadant et Navn Eur^thus, den Gamle

„M oderens Fader ham gav) demarker, at Brysterne hårdes,
„ O g , naar han sugede til, erlanged ei flydende D ie.
„ S e lv ved det grusomme S y n jeg stod, som en Tilskuerinde,.
„ S o ster! men hjclpe dig, evned jeg ei. Hvad jeg magted, jeg
gjorde; 360
„S lyn ged mig rundt om det voxcnde Trac, for at standse dets Grene,
„ J a (jeg bekjender det selv) under Barken jeg vilde bedakkes.
„Kommer Andramon nu hid, hendes M and, og den Stakkel,
vor Fader.
„Dr^ope lede de om. D a de sporge mig efter den Kjere,
„T aus til e n L o t o s viser jeg dem. P aa Stam m en de kysse, 365
„Lunken endnu, og klamre sig fast til dens Nod, som de favne.
„In tet, som ikke var Trae, du havde tilbage, du Elskte!
„Uden dit Ansigt blot. A f Taarer bedakkes nu Lovet,
„Hvilket af Legemet flyder sig frem. Medens Stem m en forundes
„V ei over Laben, og Tungen har Kraft, saalunde hun taler: 370
,, „Dersom man troer en Ulykkeligs Ord, jeg svarger ved Himlen,
„„Ik k e fortjener jeg S lig t. Jeg lider min S tr a f uden Brsde.
„ „ M ed en s jeg leved, jeg syndede ei; om jeg lyver, mit Lovvark
„ „ T o rrcs, og, faldet ved Hxernes S la g gid jeg tåres i Luer!
„ „D ette mit Barn I tage dog bort fra Moderens Grene! 375
„ „Lader en Amme det faae; ret ofte ved Foden af Traet
„ „ D ie det nyde; og voxer det til, lad det lege ved Stam m en.
„ „N aar det kan snakke, da lare mit B arn, at hilse sin Moder,
„ „ S ig e bedrovet: M in Bioder er fljult under Barken derinde.
„ „ S u m p e n e frygte han for! ei plukke fraTraerneBlom ster! 380
„ „O g i hver enkelt Blomst formode der boer en Gudinde.
„„Elskede M age, farvel! og du, min Soster — min Fader!
,, „Dersom I elskede mig, I kjerligt beskytte mit Lovvark

„
„
„
„

„B aade mod Faarenes Bid og S a a r af den hvassede Krumkniv!
„ M ig har jo Skjcbnen forbudt, at bukke mig ned imod Eder, 385
„Hcever da selv Eder op, for at bringe mig Kysset til Afsked,
„M edens jeg foler endnu, og reckker mig ogsaa den Lille.

„ „ T a le jeg mcegter ei meer. Alt hcefter det finere Bastlag
„ „Gjennem min H a ls ; nu bliver jeg skjult a f den hverlvende Krone.
„ „Tager fra Hincne bort Eders Haand! det bedcekkende Treeebark 390
„ „ S k ju ler mit doende Blik, selv uden at hjelpes af Eder!""
„M unden nu ender som M und, og taler ei mere; men lecnge
„Efterat Kroppen var Treer, dog Varmen i Grenene holdt sig."

I.XXX.
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Medens I» le berettede nu, hvad der Sosteren hccndtes,
Medens Alcmene borttorrede omt med Haandcn Zole's
395
Taarer, fom runde, samt hulkede selv, forjager en sclsom
Heendelse al deres S o rg .
D e r stod paa den mecgtige Tarskel,
Necstcn som Dreng, bedcekket paa Kind, som det syntes, med Duunskjecg,
H an , som tilbage var sat i sin Ungdomstid, AolSus.
„ S a a d a n en Skjenk a f Hebe han fik, som er Datter a fIu n o , 400
Nort ved Herculis B on . D a hun just var ifterd med at svcrrge,
A t hun herefter ei lignende Skjcnk vilde give til Nogen,
Hindret af Themis hun blev.
„A lt Krigen begynder i Thebcn,"
Lod hendes O rd; „alene ved Zeus kan man tvinge CapSncus;
„Brodrenes Par vil stades i Kamp, for at saare hverandre, 405
„Jorden vil splitte sig ad; og Varflercn, medens han lever,
„ S c e udi S v a lg ct sin D od. For at hevne sin Fader, vil Sonnen
„M yrde fin Moder, udsvcnde S y n d , skjondt han gjor det af Fromhed.

„Selv udi Vanvid stadt, berovet fit Hjem og Bevidsthed,

„Tum let han bliver a f Moderens Aand samt Furiers Aasyn, 410
„Lige til Konen erholder som Skjenk det rccdsomme Halsbaand,
„ N aar de Phegiers Svoerd deres Svoger har styrtet i Graven.
„ D a vil Calirrhoe selv, AckM us' D atter, forlange,
„A t hendes Speede, ved Jupitcrs Hjclp, maa 2)nglinge vorde.
„B liver da Jupiter rort; Steddatterens Gaver han skjenker 415
„ B o rt for Tiden; de vorde til Meend udi Ynglingealdrcn."
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Efterat Themis, som fjender saa grant de kommende Tider,
Varslede saadanne O rd, da knurre de Guder tilhobe.
„Hvorfor ei Andre forlehncdes Net til en lignende G ave?"
M umle de hoit. Nu horer man Klynk af Pallas' Datter, 420
A t hendes Mand er tilaars. D en venlige Ceres beklager
Iasion's graanende -Haar. Nu Mulcibcr onffede gjerne,
A t Erechthom'us atter blev ung; ved Tanken om Fremtid
Cypria selv bliver rort, som tinger sig Aar for Anchises.
Kort, der er In gen , som ei har en V en; under saadan Partiskhed 425
Boxer den larmende S to i, til Zeus begynder at tale:
„ H v is I besidde" saa lode hans Ord, „for m ig noget Hensyn,
„H vad er Jert Meed? er Nogen saa krye, at han mener, at kunne
„Trodse, hvad Skjebnen befoel? J o lsu s blev atter en Yngling —
„Skjebnen besluttede det. CallirrhoL's Sonncr i Ungdom 4 3 0
„B leve til Mcend — det var Skjebnens Bud, ei Trods og Partiskhcd.
„M indes, at Skjebnen (med mildere S in d vil I bcere det Skete)
„ S ta a er over Eder og mig. Dersom denne jeg evned at trodse,
„Knugedcs ikke min M acus ned af Alderens D age,
„ S to d Nhadamanthus i Ungdoms Blomst, tilligemed Hine 435
„M in os, den elskede S o n , som haancs formedelst sin Alders
„Trykkende Vcegt, og hersker ei meer, som han pleied, med Aandskrast."

Guderne rsres ved Jupiters Ord; over Klagen de blues.

Saasom man LEacus seer, Nhadamanth tilligemed M inos,
Knugcd' af Alder og Aar. For Aarene svakked hans Aandskraft, 440
Havde han strammet, endog ved sit N avn, selv mccgtige Stammer.
N u var han gammel og svag. D en kraftige Pngling M iletus,
S o n af Deione, og ligesaa krye ved sin Fader, Apollo,
Frygted han nu. Omendogsaa han saae, at han trued hans Rige,
Mangled han M od, at trcede til V arn for de hjemlige Guder. 445
B ort du begavst dig, M ilet! af dig selv; paa den hurtige Snakke
Over SEgaiste Bolgen du soer, og i Asiens Lande
S n a rt du bygged en B ye, som kaldtes med Stifterens Tilnavn.
Medens han vandrede der ved den bugtede Flod i sit Hjemland,
B lev med M aandrus' Datter han kjendt, den slyngede Flodguds 450
Dcilige B arn, CyanSa ved Navn. Hun lonned hans Elskov;
Tvillinger fodte hun ham ; det var Caunus tilligemed B yblis.
B yb lis kan vare B eviis, at Piger alene bor elske
D et, som er ikke formeent. Forteeret af Lyst til sin Broder,
Elsted hun ham, dog ikke med Skjel, som en Sostcr sin Broder. 455
Ei udi Forskningen marker hun selv til den vaagncnde Lue,
Regner ei heller til S y n d , at hun kysser ham svarligcn ofte.
O g at hun kaster tillige sin Arm trint Broderens Nakke,
Lange bedragende sig, ved Skinnet af sosterlig Hmhcd.
S agtelig bryder dog Kjerlighed frem.

S k a l hun mode sin
Broder, 460
Ordner hun Pynten, og griber sig an, for at synes clstvardig;
S taacr der en smukkere Pige ham nar, misunder hun hende.
Ikke dog ganske hun veed, hvad hun vil. S o m blot El s ke r i nde
H ar hun ei onsket e n d n u ; dog flammer hun dybt i sit Indre.
Alt som „Herre" benavncr hun ham ; thi „Brodér" hun
hader. 465
Raaber han: „ B y b lis!" da frydes hun mcer, end siger han: „ S o ster!"

Ikke dog cier hun M od, imedens hun vaagcr, at nare
S lig t fordarveligt H aab ; men hviler hun dybt udi Slum m er,
Skuer hun ham, hun har kjer; da sover hun tatved sin Brodér,
Skjondt hendes Kinder endda, uagtet hun sover, maa rodme. 470
S ovn en gaacr bort; hun tier en S tu n d ; gjenkalder sig S y n et,
S o m hun i Drommene saae, og siger med vaklende Hjerte:
„ P ig e! du Arme! hvad tyder det paa, det natlige Billed?
„Aldrig det vorde mig virkeliggjort! Hvi drommer jeg Saadant?
„ D o g er han virkelig smuk; d et maa jo hans Fjende bekjende. 475
„ 3 a han er smuk; jeg elskede ham — var han ikke min Brodér.
„ H a n var min Kjerlighed vcerd; men, desvecrre! jeg er jo —
hans Soster.
„ D o g , naar jeg sierner min Tanke fra S lig t, imedens jeg vaager,
„Ejerne min Slum m er sig vise paanye under lignende Billed:
„M aden jeg nyder, endskjondt i Copie;'og jeg flipper for Vidner. 480
„ 3 a , ved Cupido, den vingede Dreng og hans deilige Moder!
„R et en usigelig Glade jeg nod; hvor jeg folte min Vellyst!
„Hvilken Fornoielse trangte sig dybt i mit inderste Vasen! '
„M indet sornoier mig end, skjondt Eladen ei varede lange,
„N atten gik hurtigen bort og endte min Fryd, som begyndte. 485
„Evned jeg kun, at forandre mit N avn, for at vorde din Kone!
„Kunde d in Fader ei godt, som en Svigerdatter mig elske?
„Kunde m in Fader ei godt, som en Svigerson dig betragte?
„A lting onskede jeg, at Guderne gav os tilfallcds,
„Uden vor ZEt. Hvor onskede jeg, din S la g t var den bedre! 490
„G id at du valgte, du deilige Svend! hvem du onsker til Moder!
„M en — hvad der bringer os Nod — vi har jo Foraldre tilsammen:
„ D u er min B r o d e r ! vi eie da kun, hvad der bringer os Skade.
„Hvad kan da Varselet fore mig til, jeg saae udi Sovn e?
„Hvad betyder min D rom ? Kan Dromme da virke paa Tanken? 495
„ D o g — det falder mig ind — selv Guderne agted jo Sostre.

„ S e lv e S a t u r n u s tog, skjondt nole beslecgtet, sin O piv;
„Zuno er gift med den himmelske D rot; med OcSanus Thctys.
„V el! men en G u d kan bestemme sin Ret; jeg lecmper forgjcves
„ M e n n e s k e t s Net ester Gudernes hist; deres P agt er forstjellig. 500
„Enten maa stig en fordcervclig Ild af mit Hjerte forjages,
„Eller (formaacr jeg det ei) gid i Doven jeg ligge paa Baaren;
„N aar jeg da ligger som Liig, han kysser mig sikkert i Doden.
„M en at vi B e g g e forenes derom, er saare nodvendigt;
„S ert, det behagede m i g ; h a m tykkes det muligt en Skjendsel. 505
„LEoli Sonner dog riede M od, at giftes med Sostre.
„ D o g — hvor kjender jeg d e m ? hvi henter jeg saadant E^empel.
„Hvad er dog det? D u fjerne dig bort, vanhellige Flamme!
„Elsk ei Broderen meer, end det passer sig vel for en Soster.
„M en om han elskede selv (det var jo dog muligt) sin Soster, 510
„ S a g te n s jeg kunde jo foie ham lidt, naar han elskede heftigt.
„ S k a l jeg da selv, skjondt han ikke fik N ci, naar han nccrmed
sig bsnligt,
„ S o g e ham op? hvor finder du Ord? har du Mod at bekjende?
„Kjcrlighed tvinger; jeg k a n , eller lukkes af Skam m.ne Lceber,
„ D a stal et hemmeligt B r e v den Lue, jeg skjuler, bchcnde." 515
Dette besluttes. D et vaklende S in d har bestemt sig til dette.
Halvoprcist i sin S e n g , hun hviler sit Legem paa Armen,
Sigen de: „V alget er gjort; min Lidenskab vil jeg bekjende.
„ D o g hvilken Q-val! hvilken gruelig Ild har stcnget mit Hjerte!"
Skriver derefter med sitrende Haand, hvad hun lcengc har teenkt sig. 520
Pennen a f S ta a l hun holder i Haand; i den anden en Tavle;
Prover og vakler; nu skriver hun ned, nu stryges det Skrevne;
Nettcr og sletter; forandrer paanye; bifalder og dadler,
Tager og leegger den bort; er den lagt, hun tager den atter.

Ikke hun veed, hvad hun vil; mendet, som hun s y n e s , at ville, 525
Pnder hun ri; Forsagthed og M od man lceser i H iet.
„S oster" — hun ncdskrev alt; dog hurtig hun rettede „S oster" .
Ordene blive tilsidst, efter talrige Rettelser, disse:
„H ilsen, som ikke jeg faaer, naar ikke den bringes ved d i n Hjclp,
„Sender en Elskende dig — hvad hun hedder, jeg blues at sige. 530
„Sporgcr du mig, hvad jeg vil, da onsked jeg S agen at fore,
„Uden at ncevne mit N avn. Gid ikke jeg kjendtes, som B yb lis,
„Forend jeg vidste bestemt, at ogsaa mit Hnske blev opfyldt.
„V ise dig kunde forlcengst, at jeg folede S a a r i mit Hjerte,
„Farven og M inen, den blege Figur, mine hyppige Laarcr, 535
„O gsaa de Sukke, der trcengte sig frem uden synlig Anledning,
„Id elig Tagen i Favn, samt, hvad du har muligen mcerket,
„K ysse, som Hver kunde see, blev ncppe dig givet af S o s t r e n .
„ D o g , om endogsaa jeg bar i mit S in d den trykkende Vunde,
„Skiondt i min S je l var en luende Brand, har jeg gjort, hvad
jeg mcegted, 540
„(Guderne vidne det selv) for at vinde Fornuften tilbage.
„Lcenge jeg kjcmped imod; men ikke jeg mcegted at undflye
„Am ors kraftige P iil. Hvad du neppe formoder, en P i g e
„Mcegted at doie, det doiede jeg. Jeg bekjender, jeg tabte,
„ O g med en frygtsom B on jeg nodes at soge din Bistand. 545
„Frelse men ogsaa fordccrve du kan den elskende Pige.
„Vcelg, hvad du onsker dig helst. D et rr ikke din Fjende, som beder,
„N ei, det er hende, som, knyttet til dig, sig onsker at knytte
„M agere fast, med stcerkere Baand at binde sig til dig.
„Hvad der er N e t , er Oldingers S a g , som granske paa Netfcerd, 550
„Skillende Dyden fra det, som er Last, paa Lovenes Vcegtffaal;
„ K j e r l i g h e d passer for o s , om endogsaa den er ubesindig.
„Hvad der gaaer an, en d vide vi ei. Vor Alder formener.

„ A l t i n g gaaer an; fra Guderne selv vi hente vort Monster.
„E i vil vi tcenke paa Agt for vort Nye, paa de straffende Fcedre, 555
„Eller endogsaa paa Frygt, naar G r u n d til at frygte vi fjerne.
„Kan vi ei skjule vor Kjcrlighedslyst under Sodstcndenavnet?
„Tale med dig udi S m u g, det vover jo Ingen at hindre,
„ J a , om endogsaa man fik det at see, tor vi favnes og kysses.
„D og er der meget tilrest. Jeg bekjender min Elskov, tilgiv m ig! 560
„Flammed jeg ei udi Kjerlighedsild, jeg bekjendte det ikke.
„V ogt dig, at ei paa min Grav man scetter dit N avn, som min
Morder!"
S lig t (forgjeves!) hun skrev; nu rummede Tavlen ei mere.
O g i den yderste Nand hun kradsed tilsidst fine Linjer.
Flux Signetet hun scetter dcrpaa, og besegler sin B rsde; 565
S eg let hun fugtcr med Graad — hendes Mund har ei Vredste tilovers.
Kaldende En af Slavernes Hob, med blussende Kinder,
S ig er hun mildt til den bccvcnde Trcel: „B ring dette — men cerligt—
„H en til min kjere"— det vared en Tid, for hun sluttede -„ B r o d é r ."
Justsomhun rcekkedsitBrcv,af Haanden det gled imod Jorden. 570
Skrcrmmet hun bliver; dog sender hun det. D a Slaven har fundet
Passelkg Tid, han leverer sit Brev, som han listigcn skjulte.
Brusende op af en pludselig Harm, Mccanderens M lin g
Slccnger det Brev, han erholdt, uagtet han lceste kun Hcelvtcn.
Knap fra den cengftede Trcel kan han holde sin Haand, og i Vrede 575
Bryder han ud:
„ D u stjendige Bud om en gruelig Elskov!
„Skynd dig herfra! dersom ikke d in S tr a f vilde have til Folge
„O gsaa m i n Skam , da var du forlcengft afstraffet med Doven."
Trccllen gik ccngstelig bort, og meldte hvad Caunus med Haardhcd
Havde ham svart. D a du horte hans N e i. D u blegnede, B y b lis! 580
Hjertet bestcedtcs i Angst, og fros af en isnende Kulde.

A lt som Besindelsen steg, kom Kjerlighed atter tilsyne,
O g med en Stem m e, der mcerkedcs knap, hun yttrcde Saadantr
„Lon som forskyldt, enfoldige M oe! hvi skjuled du ikke,
„A t du var skudt? var det Ret, at betroe, overilet i Hastvcerk, 585
„Saadanne Ord til et Brev, som du hellere skulde fordolge?
„Forst jeg burde med Omsvobsord hecl lcempelig provet,
„O m han var passelig stemt, for at see, om Vinden var gunstig.
„Forst jeg burde sorsogt med en D e e l af S eilet, om Luften
„Varslede godt; d a styred jeg trygt. N u haver jeg udspilt 590
„ S e ile t, desvccrre! med Vind, som ikke randsagcdcs forhen.
„ D e r f o r jeg driver paa Skjccr; d e r f o r e jeg synker i D ybet,
„Dcekket af B olgen , og Sncekken ei meer kan bringe mig fremad.
„Varselet altsaa var sandt, som nylig forbod mig at ncrre
„D enne min Kjerlighcdslyst, da Brevet, jeg bad ham at bringe, 595
„G led mig af Haand, og viste mig grant, mit Haab ffulde synke?
„V ar det et Varsel, at «ndre min I l d , eller cendre blot D a g e n ?
„ D a g e n s Forandring det varslede blot. J a Guderne varsled:
„G av mig paalidcligt Tegn, dersom ikke mit Hu var forstokket.
„ S e lv jeg burde jo talt; ei heller betroe mig til Voxet. 600
„ S e lv , udi egen Person, jeg burde fortalt ham mit Huske.
„Tsaren han havde da seet; beffuet den Elskendes Aasyn;
„Rigeligt kunde jeg talt; da Brevet jo rummer saa lidet.
„ S e lv om han onffed det ei, om hans H als jeg kunde mig slynget,
„Kastet mig ned for hans Fod og kigget ham bonligt om Livet — 605
„N aar han da stodte mig bort, jeg kunde jo stillet mig dodssyg.
„Kort jeg kunde gjort A l t ; hvad e n k e l t ei mcrgted at rore,
„Havde ham sikkerlig rort, uagtet hans Trods, i Forening.
„M uligt der ogsaa kan ligge lidt Skyld hos B u d e t , jeg sendte —
„Ncermcd sig ikke betids — udkaared ei Tiden saa rigtigt— 610
„V algte betimeligt ei den S tu n d , da Gemyttet var kjerligt —

256
„ D e t t e bevirked mlt Nek. Han fodtes jo ei af en Tiger;
„Heller ei S ta a l, ubevagelig Flindt, eller Jern udi M asser
„B arer han selv i sit B ryst; ei gave Lovinder ham D ie.
„ B o ies han m a a .

Jeg forsoger igjen; hvad jeg nylig be^
gyndte, 615
„S vigter jeg ikke saa let, imedens min Aand er den Sam m e.
„Forst (om det tankeligt var, at gjore det Skete til Ugjort)
„Burde jeg ikke begyndt; der Begyndte jeg bor jo fuldende.
„O gsaa han evner ei selv (for at satte m it Huske tilside)
„Altid i Sindet at tanke paa det, som jeg nyligen voved. 620
„Ender jeg ganske dermed, betragter han det, som en Grille,
„N et som en Fristelse blot, en S n are jeg listige« spandte,
„ J a han vil muligen troe, jeg bukkede under for Vellyst,
„E i for den magtige Gud, som brander og brandte mit Hjerte.
„ N u er der ei nogen S y n d , paa hvilken jeg ikke tor prove. 625
„ D eels har jeg skrevet og deels har jeg bedt. Jeg har plettet min Vilje;
„ S e lv med det mildeste Ord — uskyldig jeg ikke tor kaldes.
„F or mine Husker endeel er tilrest — udi Synden kun lidet."
Talende dette (fa a vakler et S in d , naar det mangler Beslutning)
Angrer hun vel, at hun proved derpaa; men forsoger dog atter; 630
Grandsen hun trodser, og vover stg ud, for igjen at faae Afslag.
Saasom h u n holder ei op, h an drager fra Synden og Hjemmet,
O g i det fremmede Land han bygger sig atter et Hjemsted.
Svarligen blev hun bekymret i H u. D a siger man, B yblis
Mistcd aldeles af Kummer sit M od. Hun splitter sin Kladning, 635
O g , i en brusende Harm, hun stog sig bekymret paa Armen.
N u er hun ligesom vild. D en Lyst, som hun burde sordolge,
Pttrer hun hoit. Hun hader sit H uus og de hjemlige Guder
N u , han er borte; hun iler afsted for at soge sin Brodér.
Ligesom ofte, begeistred' af d i g , Semeliske Pode!

Thraciens Qvinder udfore paanye trietcrisse FestenS aalcd es haver man seet, og navnli'gen Bubasi Piger,
B y b lis, som gik under Hylen paa Eng. D a hun iled fra denne,
Kom hun til Lyciens Land, til de tapre Lcleger og Carer.
A lt er hun gaaen Lymlra forbi, samt Cragus og Lanthus, 645
Ogsaa Chimoera's Fjeld, med Dyret, 'hvis Midte var Jldblus,
H alen i Form a f en S n o g , dets Hoved vg Bryst som en Loves.
Skovene holde nu op, da, treet a f at soge, du synker;
Lokkerne veelte sig ned, imedens du ligger, mod Jorden,
B yb lis! men selv er du taus, og trykker din Mund udi Lovet. 650
Tidt med den yndige Arm Lelegiske Nympherne proved.
Pigen at lofte fra Jord. At tvinge saa voldsomt en Lccngscl,
Venligt de raade; men Sjelen er dov mod den milde Fortrostning.
S tu m hun ligger paa Jord, og skraber med Neglene Urter,
M edens med rigelig Graad hun verber de spirende Grersstraae. 655
Bringe da Nympherne did, hvor hun laae (som forterllcs) en Kilde
Med uforgjcngeligt Vcrld; hvad havde de Andet at give?
Ligesom Harpix trcrnger sig frem a f de saugede Fyrre,
Ligesom Jordbeeg, skjondt det er seigt, fremtrcenger a f Jorden,
Eller som Kilden, naar Vaaren paanye og den liflige Vestvind 660
Neerme sig, ruller igjen, skjondt nyligen tanket a f Kulden,
Saaledes smeltede nu den phoebsisse B yb lis i Taarer.
Vnarligen blev hun et Vceld. End flyder den hisset i D alen,
Liig Eicrinden bencrvnt, og bolger sig frem ved en Stecnecg.
L X X X II.
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B rat vilde Rygtet om S lig t gjenncm Creta's hundrede Byer 665
Bredet sig mcegtigcn ud, hvis Hen ei havde fornylig
Havt et Mirakel, som ncrrmere laae, da Jphis blev omffabt.
17

Pheestus' B y e, der ligger ei langt fra Egnen om G nossus,
Fordum avled en Mand af ringe, men hcederlig, Afeet,
Ligdus, lidet bckjendt. H ans Velstand ligned hans Herkomst: 670
Ingen af Begge var synderlig stor; men Vandel og Levnet
V ar uden Plet eller M ccn.
Til stn V iv (dengang hun var svanger)
TEngsteligt hvidsted han tidt, da Fodselens Time sig nccrmcd:
„T o Ting onsker jeg mig: din Fodsel ei koste dig Sm erte,
„ S a m t at du foder en Dreng. Bryderier man har kun af P iger: 675
„Skjebnen har nergtet dem Kraft. D a jeg lider ei Piger, vi ville,
„Dersom du muligen faacr, naar Fodstien kommer, en Pige,
„(T ilgiv, faderligt S in d l det smerter mig dybt) hende dråbe."
S lig t var hans O rd; med den rullende Graad deres Kinder de vccdc,
H an, som Befalingen gav, og Konen, som fik hans Befaling. 680
Skjondt uden synderligt G avn, Telethusa ftreeber bestandig,
B onligt at rore sin M and, og beder ham, haabe det Bedste;
M en i Beslutningen Ligdus er fast.
Knap evned hun mere,
B ugen at bcrre, der tyngedes ned af det modnende Foster.
S e e ! udi M idienat, og dybt i den gjoglcnde Slum m er,
685
I s is ved Sengen hun seer, eller synes at stue, geleidet
Talrigt af Gudernes Hob. Halvmaanen man seer udi Panden,
Krandsen af gulige Ax, som funklede smukt udi G uldglands:
Ogsaa hun bar Diadem.
Her fulgte den Bjeffcr, Anubis,
A pis, spcettet af Lod, og den hoie Gudinde Bubastis,
690
H an , som er Tavshedens Gud og lcegger for Munden sin Finger.
Bjelder ei mangled; Osiris var med, som man sogcr saamcgct,
O gsaa den fremmede S n o g , som svulmer af dysstnde Giftsafc.
Konen, som tydeligt seer, og neeften har siernet sin Slummer,
Horer nu saadanne Ord r „Telethtrsa! du est jo a f M ine; 695
„Derfor du lcrgge din S o r g . Brug List mod din M ages Befaling!
„Haver du fodt ved Lucina's Hjclp, opdrage du freidigt

„B arnet, som fodes af dig. Jeg selv er en frelsende Guddom;
„Beder man, bringer jeg H jelp; ei klage du stal, at en taklos
„Guddom du bad." Med saadanne Raad hun iled fra S tu en . 700
Glad Cretcrinden sig reiser i S e n g : uskyldig hun streekker
Haanden mod Himlen i B o n , at det, som hun skued, maa heendcs.
Veerne tage nu til: selv skynder den Lille sig fremad.
Faderen ahncde ei, at Konen har sodt ham en Pige,
Saasom hun digter en Dreng, og drager den op som en S a a d a n : 705
In gen , da S a g en er troet, veed rigtig Besked, uden Ammen.
Ester sin Fader han kalder ham op, og betaler sit Lofte;
Zphis han altsaa blev kaldt. Over Navnet sig Moderen gleeder;
^ngcn bedrages ved d e t , da det passer til Dreng og til Pige.
Listen blev heldigen skjult, som moderlig Kjerlighed indgav. 710
Klceder han bar, som en D reng; hanS Ansigt tykkedes deiligt.
Enten man tcenkte sig Barnet som Dreng, eller mulig som Pige.
A lt paa det tiende Aar det tredie fulgte, da blevst du,
Ip h is! forlovet, som Faderen bod, med den blonde Isn th a ,
S o m udi Phcestus' B ye stod hoit mellem samtlige Piger
715
Ved sin fortrinlige Form, Lelostes' Datter, den Creters.
Lige de stode ved Skjonhed og Aar. Hvad der lceres i Skolen,
Naar man er B arn, det havde de lcert under samme Netledning.
Elskov betog deres barnlige Bryst, og en ligelig Vunde
Saared dem B eg g e; dog ei deres Haab var ligeligt bygget. 720
Virkeligt Bryllup, samt Kjerlighedspagt, d e t venter Isn th a ,
O g da hun troer, han er M and, betragter hun ham, som sin egen.
Ip h is (og dette foroger hans Ild ) er forelsket; men haaber
Aldrig at nyde; thi selv er han M se og elsker en Pige.
Knap kan han berge sin Graad.

„H vad bliver nu Enden," han siger, 725
„ S a a so m en synderlig Lyst, unaturlig, som Ingen har tccnkt sig,
„Griber mit S in d ? Var det Gudernes Agt, at ville mig staane,
„Burde de lagt mig i Grav, og onstcd de ikke, jeg dode,
„Burde de givet mig saadan en O .val, som Andre kan lide.
„Elste da O-vier en Koe? Har Hoppen Forlcengscl mod Hopper? 730
„Vceddercn soger et Faar, mens Hinden om Hjortene leder.
„ S a a d a n er Fuglenes V iis; overalt i de Levendes Nakker
„Aldrig fornemmer en H u n , at Lyst hende drager til Hunnen.
„Ach l gid jeg ikke var fodtl
Net aldrig betragte man Creta,
„ S o m Unaturligheds Hjem; thi Helios' Datter forelsttcs 735
„ D o g i en T yr; en Hun i en H an ; m in Kjcrlighedslcengsel
„ E r (jeg bekjender) af vildere S o r t. H u n haabed dog sikkert
„Kjerligheds meettendeLyft, om endogsaa ved S v ig og ved Kunstgreb,
„Under et B i l l e d af Tyr, og en E l s k e r der fandtes at skuffe.
„ D o g om Alverdens Forstandighed kom og forencd sig om det, 740
„N arm ed sig Deedalus selv paa sin Vinge, som Voxct forbinder,
Lvad kan det hjelpe? formaacr han maastee ved sirlsomme Kunster,
" ,M ig at gjore til D reng, eller danne til Yngling Isn th a?
„ D o g du berolige dig! kom igjen til Bctcenksomhcd, Zphis^
„ J a g den paa D oren, den tossede Lyst, som forer til In tet; 745
„Skuffer du ikke dig selv, saa beteenk, hvad Kjon du er fodt tlll
/,Elsk hvad du billigen kan; elst det, som en O.vinde bor elske.
/,H aab er Kjerligheds S eed ; det er Haab, som giver den Ncering.
„Virkeligheden derover dig det. Fra den Elskedes Favntag
„Fjernes du ei ved en udsat V agt, Hovmesterens Omhu, 750
„Faderens grusomme B ud. Hun er selv, naar du onsker det, villig
„ D o g vil du aldrig den Elskede faae. Hvad ogsaa der handes,
„H jalp selv Guder og Mennesker dig, det lykkes dog aldrig.
„Eet bestandigen mangler mig dog i mit Kjcrlighcdsonste,
„O m jeg endogsaa ved Guderne fik, hvad de kunne mig give.- 755
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„ D et, som jeg Slisker, detonsker hun selv, hendes Fader, min Fader,
„ E e n kun onsker det ei, som staacr sig mod Alle — Naturen.
„Ikkun Naturen bevirker min Q-val. Jeg staaer ved mit Ariske,
„Bryllupsdagen er ncer, som skjcnker mig Pigen til E ie;
„ S c e ! da gaaer hun fortabt. Skjondt midt udi B olgen, jeg torster. 760
„H vad vil I gjore ved denne vor Fest, Hymenceus og Iu n o?
„H vor faae vl Brudgom fra, vi stakkels beflorede Piger?"
Sigende dette, hun taug.
D en Anden ei brusede mindre.
Eet kun beder hun om : „kom snart, Hymenceus, o kom dog!"
Angst Telethllsafornam hendes B on . S n a rt soger hun Udflugt, 765
S n a rt hun stiller sig syg. For at sinke tillige det Hele,
S y n er og Varsler hun tager til Hjelp. D og n u har hun opbrugt
A lt, hvad hun ellers kan bruge til Logn; skjondt idelig udsat,
Nccrrner sig Bryllupet dog; een D ag er alene tilbage.
Losner hun da paa sin Datter og sig de samtlige Haarbaand; 7 7 0
O g , medens Lokken er frie, hun favner et Alter og beder:
„ I s is , som h a r Parcctoniums B ye, MarcLtis' Indsoe,
„Pharos og N ilen, som deler sin Flod og dens Mundinger syvfold!
„Skjenk, jeg beder dig, Hjelp! udriv mig af denne min Q-vide!
„ D ig , Gudinde! jeg saae, dig selv og dit hellige Pragttog; 775
„Vidne jeg var jo til A lt, dit Folge, din Fakkel og Lyden
„ A f dine Bjeldcr; hvad selv du befocl, jeg har i Erindring.
„A t jeg er fluppen for S tr a f, at Pigen, du seer, er ilive,
„Skyldes alene d it Vink og dit Raad. Nu ynke du Begge!
„ H e r maa du stnde din H jelp." Med Bonnerne fulgte der
Taarer. 780
Altrene syntes at rore sig nu, og de rorte sig ogfaa.
Doren i Tempelet skjalv; Halvkredscn, som lignede M aanen,
, Straalede klart, og Bjcldernes Klang man tydeligt horte.

Ikke just egentlig tryg, dog glad ved det trsftende Varsel,
Gaaer hun fra Tempelet bort. Ledsaget hun bliver a fIp h is. 785
Startere Skridt, end ellers, hun to g ; ei Huden er lcenger
Ganske saa hvid; hun vinder i Kraft; en ftcerkcre Lue
Straaler i H iet; Let bolgende Haar har tabt sig i Lecngde.
N u hun besidder den Krast, hun mangled som P ige; nu blcvftdu
P ngling, uagtet du nylig varM oe. Bring Offer til Templet! 790
Trygt kan I bygge paa det, som er fleet.
M an offrer til Templet.
Ogsaa man hamger en Tavle derom, med folgende Indskrift:
„ Ip h is har givet, som M and, den Skjenk, han har lovet, som Pige."
D a nu vor Jord overalt belystes a f ncermeste D a g sly s,
S tan d e ved Alterets I ld Aphrodite med Hymen og Z uno; 795
Lphis er bleven en M and, og agter sin P ige, ILntha.

Tiende
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Sang.

O r p h e u s i Ha de s .

^ lcc d t i en Safransdragt, Hymenoeus begiver sig beden,
O g til Neonernes Kyst, indsvobt udi Skyer, han iler,
Hvor han ved Orphei Rost, fljondt ikke til Nytte, besvccrges.
Vistnok kom han derhen; men hverken de heldige Tilsagn,
Heller ei venlige Blik eller gunstige Varsler han bragte.
S elv e den Fakkel, han bar udi Haand, med fugtige Dam pe
Spruttcd; endogsaa den hurtige Fart fremvirked ei Luer.

5

Enden vat mcer end Begyndelsen flem. D a den nyegiste Kone
Vandrer paa Engen omkring, ledsaget af Nymphernes Skare,
Sank hun til Jorden som dod, da en S n o g hende beed udi Hallen. 10
Efterat Nhsdopc's Skjald har lccnge begrerdt hendes Bortgang
Her paa vor Jord, da fatter han M od, at forsoge de Dode,
O g, gjcnnem Teenari Port, til S ty x han vover at drage.
Gjennem den lustige Flok, gjenncm Aander, som lagdes i Graven,
S e lv til Perssphone neermer han sig og til Skyggernes Konge, 15
Drot i det sorgcnde Hjem. Ledsagende S an gen med Lyren,
S iger han:
„Guder! som eie det Land, som er dybt under Jorden,
„Ned udi hvilket vi atter maa gaae, naar vi fodtes til Verden
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„ O m I tillade mig S lig t, om, uden bcsmykkende Ordtant,
„Sandheden sige jeg tor, da steeg jeg ei ned, for at skue 20
„T artan dcrmrende Hjem; jeg agter ei, Halsen at snore
„F ast paa McdLsa's D yr, tremundet og haaret med H gler.
„Ene min V iv bevirker min Gang. En S la n g e, hun traad paa,
„Fcengte med G ift hendes Fod, og gav hende Doden i Ungdom.
„Boere jeg vilde mit Lab. Jeg bekjender, jeg prsvede paa det. 25
„Kjerlighed vandt; dens Kraft er bekjendt i den hoicre Luftegn.
„O gfaa blandt Eder? det veed jeg vel ei; men jeg haaber, den er det.
„Dersom ei Rygtet er Tant om en M se, som fordum er bortfort,
„Knytted den selv Eders P agt.
Ved Egnene, fyldte med Nccdsel,
„V ed Eders Rige, der ligger saa taust, ved det evige Chaos, 30
„Atter Z knytte den Elskedes Traad, som er brusten for tidligt!
„Alle til Eder vi skyldes som Gjeld; det varer ei lccnge,
„Forcnd vi samles ihob. Een tidligt, en Anden lidt efter.
„Herhid stiler Enhver; vor sid ste B olig er Eders,
„ O g over Menneskets Slcegt ei Nogen regjerer sa a leenge. 35
„O gsaa hun selv, naar hun haver fuldendt det beskikkede Livslob,
„ B liv er jo E d e r s igjen; hun fordrer kun Laanet som Gave.
„Afslaacr Skjcbnen mig denne min B on , da har jeg besluttet,
„Aldrig at soge mit Hjem; thi fryder 3cr! to har I vundet."
Altsom han yttrede S lig t, fremlokkende Toner tillige,
40
Taarcr cndogsaa fra Aanderne randt. Ei Tantalus higed
Efter der synkende Vand, og Ixion's Hjul kom i Stilstand.
Fuglene hakkcd ei Leveren meer; Bclidcrne satte
Krukkerne bort; paa din Steen d u , S isyp h u s! hviler dig rokig.
Aldrig tilforn (saa haver man sagt) Eumenidernes Kinder 45
Fugtede blcve ved Graad; nu grcrd de ved S angen, og Kongen
Her udi Skyggernes Land samt Dronningen ncrnncr ei Afslag.
Mellem de Skygger, som nyligcn kom, Eurydlcc man kalder

Ogsaa tilsyne hun kom i et Skridt, som var langsomt af Vunden.
Helten fra Thraciens Land faacr Konen; men ogsaa den Varsel, 50
A t, om han vender sig om, eller seer sig tilbage, for Begge
Vandred Avcrniske D alen forbi, forspilder han Gaven.
A lt var roligt og tyst. N u stiger man op ad en Skraaning,
Dunkel og steil, bedoekt overalt med det dcemrende Morke:
Heller ei stode de langt fra de overste Kanter af Jorden,
55
D a han blev angst, at hun fulgte ham ei. For at skue den Elskte,
Vender han Hincne om; i et Nu er hun atter forsvunden.
Armene streekker han ud; at gribes og gribe, han onsker;
Griber dog intet, usalige Skjald! uden luftige Skygger.
Skjondt hun nu atter maa doe, hun vredes dog ei paa sin M age; 60
Hvad kan hun klage sig for? maaskce, at hun elskes for meget?
Derfor hun sagde det sidste Farvel, som knap er istand til
Oret at naae; selv atter hun sank til sit forrige Hjemsted.
Orphcus stander forstenet af Skreck ved det dobbelte D odstab,
Ligesom Manden, der Cerberus saae, medens Lecnkerne tynged 65
Halsen i Midten af samtlige tre; ei Skreekken forlod ham.
Forend den gik med hans forste N atur, og han stod som en
Steenmand.
Net som O lSnus han stod, der tog, hvad hans Kone forsaae sig.
Over paa sig; eller ligesom d u , der var stolt af din Skjonhcd,
Arme Lcthcea! Tro Kjerligheds P agt udi Livet Jer knyttcd; 7 0
Begge nu stande forcned', som S teen , paa det vandrige Id a .
Baade med Bonner og M agt han provcr at ile tilbage;
Charon forbyder ham S lig t. S y v D age nu sad han bedrovet.
Lige ved Nanden af S ty x , ei qvergct af Ccres' Gaver;
Ncering han fik af sin Graad, af sin S o rg og den sva-re Bekymring. 75
Ercbi Guder bebreider han haardt, og begiver sig derpaa
Op mod Nhbdope's Fjeld, samt Hcemus, der bankes af Nordstorm.
S o len har endt det tredje Aar ved at ncrrme sig atter

Fiffenes fugtige Tegn; dog Orpheus flygter, som hidtil,
O-vinder og Kjcrlighcds Lyst, hvad enten det nu var et Lofte, 80
Eller fordi det var gaaet ham flet. D og Piger ci mangle
Lyst til den herlige Skjald, ffjondt M angen af disse fik Afflag.
Ogsaa han lccrte de Thraceres Folk, at flytte fra Piger
Kjerlighcd over paa Drengenes Kjon, for Ynglingealdren
Nyde hos Drengen den hurtige Vaar og dens tidlige Blomster. 85

I.X XX IV .

O r p h e u s s y n g e r for Trcrerne.

Ncerved laae der en H oi, paa hvis Top var en rummelig Flade,
Hvilken var frodigen gron ved de spirende Urter og Grcesftraae.
Skygge den manglede blot. D a Skjalden, hvis SEl er i Himlen,
S a tte sig her, og tillige han greb i de tonende Strcenge,
Skygge paa Hoicn man fik.
Ei mangled Chaoniens Stam m e, 90
Ei Hcliaderncs Lund, eller Eeg med sit luftige Lovvccrk,
Heller ei Linden saa fiin, eller B og og den eensomme Laurus,
Hassel med boiclig Green, eller Aff, som er nyttig til Landscr,
Stccnceg, tynget af Olden mod Jord, »knortede Fyrre,
Valdbirk, spattet af Lov, samt Lonnen med qvecgende Skygge, 95
P iil, som vo^cr paa Kildernes Nand, og den torstige Lotus,
Boielig Sum ptam ariff og den altid gronnende Buz'bom,
Lauren med blaalige B a r , den dobbcltformcde Myrthe.
O gsaa du kom med din bugtede Fod, oprankcde Vedbend!
S ly n g et i Viinlovsffud, samt Elmen, der klcrdes med Ranker, 100
Lccrken og Avnbogstroee, samt Hccgcbarstammcn, som tynges
Ned af sin rodmcnde Frugt, og S eirens Belonningcr, Palmen
Endelig Granen, som neden er bar, men i Toppen er lovrig.
Gudernes Moder dog haver den kjer; thi Yndlingen Attis
Bytted mod denne sin Menneffeform, indknuget i Stam m en. 105

I,XXXV.

C y p a r i s s u s.

Dannet i M staform, blandt de Andre man saae Cyparisjus,

N u kun et Trcee, men nylig en Dreng, som var elsket af Guden,
Hvilken ved Strengenes Hjelp regierer sin Cithar og B ue.
V iet til Nymphernes Flok, der eie Cartheiske Marken,
Gik en umaadelig Hjort, som bredede Skygger omkring sig, 110
S aasom de grenede Horn sig hcevcde siolt paa dens Isse .
Hornene funklede smukt udi G uld; Halskja-der med S tene
Dingled med bolgende S la g fra den spcrkkedc H als paa dens Forbov.
Ogsaa et B lad, som var hamret i S o lv , paa dens Pande sig rorte,
Fcrstet med ziirlige B aand; omkring ved den hulede Tinding 115
Straalede Perler a f S o lv , samt ned over Nanden af Hret.
»zkke den kjendte til Frygt eller Angst, som er Hjorte naturlig;
Gjorde Besog udi Husene selv, ja pleied at rcrkke
Halsen til hvilkensomhelst, for at lade sig stryge med Haanden.
Ingen dog elskede Hjorten saa hoit, som D u , Cyparissus, 120
Eeernes smukkeste Karl! D u jkaffed den necrende Fode,
O gsaa du forte den mangen engang til de rindende Kilder.
S n a r t dens Horn du pyntede smukt med de brogede Blomster,
S n a r t som en Rytter du sad paa dens R yg, og ridende rundtom.
Styred du ofte dens lydige M und med de purpurne Toiler. 125
Engang var Heden om Middagen stor; Soekrebsen endogsaa
Flammed, da S o len forterrcde den, i de krummede Kloer.
Lagde da Hjorten sin mattede Krop i de frodige Grcrsftraae,
O g under Trceernes Green den nod en behagelig Kjoling.
Uden at vide deraf, Cyparissus traf ham med S p y d et; 130
D o g , da han saae, den var ncerved at doe ved den farlige Vunde,
S e lv han beflutted at doe. Hvad haver ei Phoebus Apollo
S a g t til hans Trost? han bad ham saa tidt, ac sorge med Maade,
Efter sit Tab.
D og sukkede han, og erlangcd as Himlen
Gaven, han onffede helst, at maatte bestandige« sorge.
135
Esterat Blodet forgik ved den aldrig standsede Graden,

Fingr da Lemmerne lidt ester lidt den grsnlige Farve,
O g, hvad der nyligcn hang som Haar paa den snechvide Pande,
B lev til et stridt og et buskigt Lov, som, heerdct og stivnet,
Hceved sin spinkle men strittende Top mod den stjernige Himmel. 140
Guden var sorgfuld, og sukkede dybt: „O ver D ig vil jeg sorger
„ S o r g e ved A n d re du skalst, og vcere ved Sorgen tilfterde."

I.XXXVI.

G a n y m e d e s.

S a a d a n en Skov trint Digteren stod. S e lv sad han i Midten,
Rundt omgiven af Dyrenes Flok, samt Fuglenes Hobe.
Esterat Strengen ved Fingrenes S la g tilborlig er provct, 145
O g han har mcerkct, at Tonernes Klang, skjondt de lyde forskjclligt,
S a m le sig nu til en reen Harmonie, da lyder hans Stem m e:
„M u sa, min Moder! ved Zupitcrs M agt er jo Alting betinget;
„A ltsaa fra Zeus du begynde min S a n g ! H ans Verlde besang jeg
„O gsaa tilforn; om Giganternes Kamp udi stccrkcre Toner 150
„O-vad jeg en S a n g , om de scirende Lyn paa Phlcgrcciske Marken.
„ N u jeg bchovcr en mildere Streng. O m Drenge jeg synger,
„Elsked' a f Guderne selv; tillige bcsynger jeg Piger,
„ S o m ved en vild, utilladelig Ild paadroge sig Straffe.
„Gudernes Konge forelskede sig i en Dreng, GanymSdcs, 155
„ O g han bcteenkte sig nu, hvad han onskcde heller at vccre,
„End hvad han virkelig var. S o m Fugl vil han ikke forvandles,
„Uden til en, som har Krast, at beere tillige hans Lynild.
„Uden Forhaling i Luften han siaaer med de skuffende Vinger,
Lofter saa Ilu s' W lin g i Skye, hvor han blander hans Berger, 169
^,Og, til Saturnia's Harm, bereder for Jupiter Ncctar.

LXXXVII.

Hyac inthus.

„O gsaa var D u mellem Guderne bragt, Amyclciske Pngling!
„Dersom din hurtige Dod ei havde forhindret Apollo.
„ D o g paa en Maade du aldrig forgaacr; saa ofte som Vintrcn
„S vin d er for Vaarcn, og Vcrddcrcns Tegn har Fiskenes aflost, 165
„ S tig e r du atter, og spirer saa frisk i det frodige Gronsverr.
„ D o g har min Fader dig kjer over Alt, og Delphi, som lagdes
„Just i den midterste D eel af vor Zord, undvcercd sin Formand,
„M en s ved Eurotas han gik, og det ikke befecstede S p arta,
„Uden at holde, som for, udi Agt sin Lyra og B ue.
170
„Glemmende ganske sin Gudcnatur, han villigen becrer
„Garnet til J a g t; med Koblet han gaaer, samt drager som Jagtsvend
„O ver det takkede Fjeld, og nccrer sin Lue ved Vanen.
„Ju st paa det midterste Punct mellem Natten, som gik, og den neeste,
„ S o le n var stegen i Skye, samt ligeligt fjernet fra B egge; 175
„Kastes da Klcederne af, og, salved' i O liens Fedme,
„ S tra a le de blank og begynde paa Kamp, i at kaste med Discus.
„Phoebus svinger den ffarp; han hvirvler den op udi Luften,
„O g ved det vecgtige Kast han splitter de modcndc Skyer.
„Leenge det varer, da falder mod Zord den vecgtige D iscus, 180
„ O g han beviser sin Kunst, som tillige forenes med Krecfter.
„H eel ubeteenksom og dreven af Lyst til at prove paa S p illet,
„S p ran g den tecnariskc D reng, for at hente sig Skiven; men denne
„ S lo g , da den faldt, mod den hcrrdcde Zord, og tvcrt mod dit Ansigt
„Kastede den, Hyacinthus! sig ind. D a blegnede Begge,
185
„Guden, som Drengen. Han segned omkuld, men grebes af Phoebus.
„ S n a r t vil han livne dig op; snart torrer han S aaret, som gaber:
„ S n a r t vil han standse den flygtende S je l ved Urter, han bruger.
„Zntet dog gavner hans Kunst, ha. s Vunde kan ikke hclbredes.
„R et som i Haven man kneekker saatidt en V iol eller Lilje, 190
„Eller en Valmueblomst, der sad paa den gulige Stengel,

„V isn e da disse med eet og soenke det falmende Hoved,
„ S tirre med Kronen mod Jord, uden Kraft til at holde sig opreist:
„ S a a led es hcenger hans doende Blik; afmcegtig hans Nakke
„Synker mod Skuldrene ned, da den bliver sig selv til en Byrde. 195
„ „R ovet din Ungdomsblomst, Oeballde! du synker"" saa lode
„Phocbus' O rd; „ „jeg skuer dit S a a r og jeg skuer min Brode.
,, „ D u er min Kummer og du er min S y n d . Alene min Hoire
„ „ K a n jeg betragte som Grund til din D od ; kun je g er din
Drabsm and.
„ „ D o g hvad har jeg forbrudt? dersom ikke Forbrydelse kaldes, 200
„ „A t jeg forsogte paa Lceg, eller S y n d , at jeg elffed dig saare.
„ „ G id det forundtcs mig blot, f o r dig, eller muligen med dig
„ „Livet at ende; men loenket jeg staaer ved en trykkende Skjebne.
„ „ A ltid du folge mig skalst; i mit H u , paa min Lcebe du lever;
„ „ D ig stal Lyren, berort a f min Haand, udi Sangene prise, 205
„ „ O g en forunderlig Blom st antyde min S o rg ved sin Indskrift;
„ „O gsaa der kommer den Tid, da den tapreste Helt skal forene
„ „N avnet ved S iden af dit, for at låses tillige paa Blomsten." "
„Just som han yttrcde S lig t, og folte hvad Serberne sagde,
„ S c e ! da ligger det sprudlede Blod, som farvede Grersset, 210
„Ikke paa Jorden, som B lo d ; det bliver en Blom st, der i Farve
„ S ta a er over Tyrkens Purpur endog, udi Form som en Lilje,
„Dersom ci denne var hvid som et S o lv , hiin rodlig som Purpur.

„ S lig t var ci Phocbus nok (det var G u d e n , som viste ham LErcn)
„ S elv paa dens Blad han skriver sin S o r g : et klagende Ai! ai! 215
„Lccser man nu paa dens Blom st, udtrykt med et sorgcnde Skrifttegn.
„ S p a rta skammcd sig ei ved sin S o n , Hyacinthus; hans 2Ere
„Holder sig frist indtil denne vor Tid; Hyacinthiafcsten
„Aarligt med statelig Pom p, ester Fcedrenes M aade, den feircr.

I^XXXVIII. E e r a f t e s o g P r o p o e t i d e r n e .
„Spurgte du derimod Amathus ad, som er rigt paa Metaller, 2 20
„O m Propoetider det avlcd med Fryd, forncegtcr det sikkert
„ D isse tilligemed dem, i hvis svulmende Pander sig hccvcd
„Dobbelte Horn, hvorudover de fik Tilnavnet Cerastcr.
„Ncer deres D or et Alter var sat til dr gjestmilde Guder,
„V iet igrunden til S y n d ; thi havde den Fremmede sect det 225
„Farvet af B lod, da maatte han troe, man nyligcn slagtcd
„Enten en diende Kalv eller og amathusifke Vccdre,
„ D o g var det F r e m m e d e s B lod.
Opbragt ved saa roedsomt et Offer,
„Laved den yndige Venus fig til, at forlade sit Hjemsted,
„ S a m t Ophiusia's Btark. „ „ D o g " " sagde hun, „ „hvad har
vel Egnen, 2 3 0
„ „ H v a d har de yndige Byer forskyldt? hvad synded vel disse?
„„H eller den rcedsomme S l« g t i Landflygtighed sone sin Brodc,
„ „Eller ved D od, eller og ved en S tra f, som er midt mellem Begge.
„ „Hvilken er denne vel nu, uden den, at forvandle dem ganske?" "
„Vaklende, hvad hun skal gjore dem til, da glecd hendes H ie 235
„H en paa de krummede H orn; da faldt hende ind, hvad hun kunde
„ O g deres mcegtige Krop omskabes til trodsige Tyre.
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„ D og de bencegtede frcek, Propetiderncs hcrslige Q-vindcr,
„ S e lv Amathusia's Gudenatur. For at hcvne sin Guddom,
„B leve de, har man fortalt, de tidligste Skjoger, man kjcnder, 2 4 0
„ O g da Blufcerdighed veeg, og Blodet i Kinderne stivncd,
„Ganske de bleve til S teen , hvad hidtil de vare for Hcelvten.
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LXXXIX.

P y g m a l i o n.

„S aasom Pygm alion saae, at de leved tilhobe saa skjendigt,
„Kreenket ved saadanne Laster og Feil, som Himlen har ffjcnkct
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„O-vinden i rigelig Grad, han beslutter at leve som ugift,
„ O g en betydelig Tid tilbragte han selv uden Kone.

245

„Baade med Kunst og tillige med Held bearbcidcd han Filsbccn,
„Giver det endogsaa en Skjonhed i Form, som Ingen af Q-vindcr
„Eie paa denne vor Jord, og forelsker stg selv i sit Arbeid.
„Aasynet ligncd en virkelig M oe; man trocr, at det lever, 250
„ O g at hun selv, var hun ikke saa blye, vilde Foden bevcege;
„S aaled es bakkedes Kunsten med Kunst.
Pygm alion studser,
„ O g i sit Indre han ncerer en Lyst til det Legem, han danncd.
„O fte paa Barket han foler sig for, om det enten er Filsbccn,
„Eller en virkelig Krop; men s ig e r dog ei, det er Filsbeen; 255
„Kysser og mener, han kysses igjcn; han taler, og griber
„Billedets Hander, og troer, at Haanden gav ester for Trykket,
„Frygter endogsaa, at Trykket maaskee kan gjore den blaalig.
„ S n a r t benytter han smigrende Ord, snart bruger han Gaver,
„Pigernes Pndlingsskjenk, Conchylicr, drcicde Sm aaftcen,
2l>0
„Sm aabittc Fugle, samt mangen en Blom st med spraglede Farver,
„Brogede B oldte, en Lilicblomst, Heliadernes Taarer,
„Hvilke fra Tracrne faldt.
Endogsaa med Klader hun pyntes.
„Fingrene faae deres N ing, hendes Nakke forsynes med Halsbaand,
„O ret med dreiede Berr, over Brystet der heengcr en Kjeede: 265
„A lting var klcrdeligt nok; men nogen hun ogsaa var dcilig.
„N aar hun paa Terppct er lagt, som farves af Tyriens Purpur,
„Kalder han hende sin V iv, og under det hvilende Hoved,
„Ligesom folte hun det, han lecgger de blodeste Fjerduun.
„Cyprias festlige D ag, som feires saa vide paa Cyprus, 270
„Nerrmed sig alt, og O-vicrnes Flok med de sncchvidc Pander,
„Pyntcd' med Guld om de bugtede Horn, ncdstyrtcd for Altret:
„V irak dampede hoit.
D a Gaven er ydet ved Altret,

„Lyder hans frygtsomme B o n : „ „ O m I A lt , I S a lig e! mccgte,
„ „V ord e min Fremtidsviv (han vovcd ei S t o t t e n at sige) 275
„ „P igen fuldstændige« liig, jeg nyligcn danncd a f Filsbeen!" "
„V en u s, den gyldne, var selv ved sin Fest, samt folte tilfulde,
„H vad han forstod ved sin B o n . S o m et Vink, at Gudinden
var naadig.
Togang blusfed hans I ld og steg med en S p id s udi Luften.
„Hjemad han gaacr og soger paastand sit elskede Billed. 280
„ S o m han nu boied sig ned til et K ys, hun synes, at varmes.
„Skotten han kysser igjen, og foler med Haanden paa Barm en;
„Alting er blodt, hvor han lcegger sin H aand; da det mistcd sin Stivhed,
„G iver det efter for Fingrenes Tryk, som Vox fra Hymcttus
„B liver, naar S o len berorer det, blodt, og, behandlet afFingrcn, 2 8 5
„D an n es til mangen Figur, og just ved at b r u g e s er b r u g b a r t .
„M edens han studser, heel cengstelig froe, samt frygter at skuffes,
'„Saasom han elsker, han folerpaanye, hvad han elsker, med Haanden;
„ S e e , hun har Liv; thi Aarcrne flaae mod hans Finger med Pulsstag.
„F lux den paphiskc Helt udtommer sin Fryd i en Ordstrom; 2 9 0
„Yder til Venus med denne sin Tak. N u trykker han Lccben,
„Loeben, som skuffer ham ei. D en Elskede foler, han kysser;
„V enligt hun rodmer og kaster sit Blik i den Elskendes H ie,'
„M edens hun snart mod den Elskende seer og snart imod Him len.
„V enus er selv ved hans Bryllup til Gjest. D a M aanen har
samlet 295
„Niendegang sine Spidser igjen til en rigelig Skive,
„P ap h os, den lille, blev sodt, efter hvem man har Hen bencevnet.

X 6.

M y r r h n.

„O gsaa ved hende Cin^ras blev fodt, som kunde med Nette
„Kaldes en lykkelig M and, var han ikke beladt med sin Datter.
18

„Frygtelig bliver min S a n g ! bort, Dottre tilligemed F c e d r e 300
„Dersom at dette mit O-vad skal kildre det lyttende Ore,
„Agter det Hele fom Tant, og ncrgter mig her Eders Tiltroe!
„Eller om Tingen 3 troe, erindrer Zer Straffen tillige!
„Dersom Naturen forbyder os ei, at troe, det er hcendet,
„Onffcr jeg, dette vort Land, samt Ism ari Stam m er til Lykke, 30-r
„Hnsker til Lykke vort Hjem, fordi det er fjernet fra Landet,
„ S o m kunde yngle saa rcrdsom en S y n d .
Panchceifke Landet
„Vcere paa Virak rigt; Specericr det yde, samt Nardus,
„Duftende Blomster og S a lv er endog, som svede fra Trcret,
„ N a a r den og M y r r h a bcer' — thi Trceet er sikkert for dyrkjobt. 310
„O gsaa Cupido bcncegter jo selv, han rammed dig, M yrrha!
„ O g for en s a a d a n S y n d han selv frikjcnder sin Fakkel.
„R am m et dig har med det stygiffe S p y d og med Gift af Echidna
„E en af de Sostere tre. Er det S y n d , at h a d e sin Fader,
„E r det en grovere S y n d , at elske sin Fader paa d en V iis. 315
„H erlige Beilcre sogte din H aand; det samtlige Ostens
„Ynglingehob dig onsked til V iv, og de kappedes om dig.
„Vcrlg a f dem Alle dig een; h am ene du lukke dog ude!
„ D y b t hun foler det felv, og bekjemper sin syndige Retning,
„ S a a so m hun siger:
„ „H vad tcenker jeg p a a ? hvad er det, jeg sogcr? 320
„ „ G u d er for barnligt S in d og Forceldrcs hellige Retskrav!
Fjerner dog denne min S y n d , bortfjerner saa rcedsomt et Fciltrin,
" „ H v is det kan agtes, som Feil! M en byder den barnlige Omhed
„„V irkelig saadan en Tvang? M on ikke den ovrige Dyrslccgt
„ „Elsker; men ccngfter sig ei ved sit V alg ? Ei O.vicn sig skammer, 325
„ „E r den af Faderen sogt, og en Hingst med sin Datter sig parrer.
„ „Bukken forplanter jo M e n ved den, som han avled, og Fuglen
„ „ Y n g ler tillige med den, som han selv forlehnede Livet.
„ „ S a lig e D yr, som sorundcdcs S lig t! kun Mcnncskeiver

^

i

^

„ „ G a v en fortradelig Lov, og nagter misundelig den Net, 330
„„H vilk en Naturen os gav. Endvidere gives der Stam m er,
„ „H vor med sin Moder en S o n , med Faderen ogsaa en Datter
„ „K nyttes, og Hmhedcn oges endog ved det dobbelte Slergtbaand.
„ „ S a a r e det smerter mit S in d , at ikke jeg fodtes blandt H ine;
„ „Ene ved Stedet beredes min Q-val. D id burde jeg vandre! 335
„ „ B o rt med et heel utilladeligt H aab ! min Fader bor elskes,
„ „M en som en F a der. Om altsaa det traf, at den store Cin^raS
, ,„ E i var min Fader, da burde jeg trygt fortsectte min Elskov?
„ „ M i n er han ikke, fordi han er m in; det nccrlige Slcegtskab
„ „Bringer mig T ab; jeg riede meer, var jeg ikke hans Datter. 340
„ „ F jern t herfra vil jeg gaae; mit Hjemsted vil jeg forlade,
„ „N aar jeg maa flippe for S y n d ; men jeg hildes i Kjcrlighcds Snarer,
„ „ B lo t for at kunne Cin^ras see, kunne ncerme mig til ham,
„ „T ale med ham, ja kysse ham ret — som er A lt, hvad mig undcs.
„ „ E r der da Andet, du smigrer dig med, du syndige Pige? 345
„ //Foler du ei, at de skjonncste Baand du groveligt krernkcr?
„ //Vorde din Moders Rival? mod din Fader dig tce/ fom hans Skjoge?
„ „ S o s tc r maaskce til din S o n , samt Moder til selve din Broder?
„ „Border du ikke for Sostrcne rccd, hvis Haar ere S lan ger,
„„H vilke Forbryderen visselig seer, naar de stile mod Hiet 350
„„Faklernes reedfomme B lu s? Endnu er dit Legeme skyldfrit,
„ „ H o ld da dit Hjerte befriet for S y n d ! ei heller du vove
„ „ V e d en fordccrvelig Lyst, at kranke Naturen, som taler!
,, „ S e lv om han vil, det forbyder sig selv. M en adelt og retligt
„ „ E r jo hans Liv — dog onskede jeg, at han elsked, som jeg
g jo r." " 355
„D ette hun taler. Cin^ras selv i Beslutningen vakler,
„Hvem han af Beilcrne valger isar; thi sporger han Pigen,
„Navnende S am tliges Navn, hvem hun onsker sig helst til sin M age.
18«

„Forst hun tier en S tu n d ; hendes Blik paa Faderen hviler;
„H iet sig fylder med brcendende Graad, da hun bolger i b in d et. 360
„Faderen bilder sig ind, det er Tegn paa en pigelig Uroe,
„Troster og torrer den Grccdendcs Kind, som han kysser tillige.
„M yrrha ved Gaven er svarligen glad. Adspurgt, hvem hun onskcr,
„ S v a rer hun: „ „ D en , som kan lignes med dig." "
.^ ^
D a han fatter cl Ordets
„ S a n d e Betydning, han roser sit B arn. „ „ B liv altid" " han
siger, 365
„From , som du viser dig n u !" " D a hun horte, han nccvnede
Fromhcd,
„ S lo g hun sit H ie mod Jo rd ; thi Pigen erkjendte sin Brode.
„ N u var det M idnatsstund, og de sorgende Hjerter sig hviled
„T rygt udi S o v n . Ubetvingelig Ild fra Cinzras' Datter
„Fjerner den d og; thi hun sysler igjen med sit skjendigc On,ke. 3 /9
„ S n a r t vil hun provc dcrpaa; snart mister hun Haabet; hun blues;
„Qnsker dog atter, og fatter sig ci. Retligesom Lraet,
„R am m et afHrerneS S la g , naar der mangler alene dets Dodshug,
„Vakler, hvorhen det vil gaae, men frygtes til samtlige Sider,
„ S a a led es vakler det bolgende S in d til forshellige Kanter, 375
„R am m et a f vexlende S to d , og bolgcr til dobbelte Sider.
„Ikkun i D o d e n hun sinder et M aal og en Hvile for Elskov.
Doden hun onsker; thi kryber hun op, for at snore sin Strube
In d i sit Belte, der heftedes fast i den overste Dorkarm.
" Elffte Cin^ras, modtag mit Farvel! gid du vidste min D ods^
gru n d !" " 380
„ O g , under saadanne Ord, hun slynger sin H a ls udi Lokken.
D og hvad hun mumlcd, saa haver man sagt, kom Ammen
"
for L-re,
„ S o m paa en redelig V iis bcvogted den Fosiredes Kammer.
„Ammen sig reiser; faacr Dorene op, og skuende Dodcns
„M idler at ligge beredt', i et N u hun giver et Angstskrig; 385

„ S la a e r sig for Brystet, forriver sin D ragt og splitter ben Lokke,
„Hvilken af Halsen hun reev.
N u forst har hun Tid til at greede
„Favner den elskede Akse, og sporger, hvad Snoren betyder.
„P igen forstummer; bcvoeger sig ri, og stirrer mod Jorden,
„TErgcrlkg selv, at hun grebes deri, da hun toved forlcenge. 390
„Ammen er ivrig; hun blotter sit H aar, sine torrede Bryster,
„Bedende hende ved D ien, hun fik, samt Vuggen, hun sov i,
„Freidigt at ncevne den Kummer, hun har.
M en uagtet hun beder,
„Vender sig Pigen med S u k . D og Ammen v i l vide det S a n d e ,'
„N oies ei heller med Lofter om Hjelp; men raaber: , , , , » svar m ig! 395
„ „ U n d mig at skaffe dig Hjelp! uagtet tilaars er jeg virksom.
„ „ B le v det af Vanvid gjort? jeg har Urter og O-vad til at lcege.
„ „Est du af Nogen forgjort? jeg kan lindre dig atter ved Lroldsang.
„ „ B le v der en Guddom vred? selv Guder kan sones vedOffring.
„ „H vad kan jeg tcenke mig mcer? din Fader, ja hele din Velftcrd 400
„ „ E r i en blomstrende G ang; din Moder og Fader iliv e ." "
„D rager da Myrrha et S u k , ved at hore sin Fader at neevnes,
„N et a f sit inderste Bryst; dog Ammen ei drommer om Synden,
„Skjondt hun formoder jo nok, at der stikker lidt Kjerlighcd under:
„ O g , da hun haver bestemt, at komme paa Sporet, hun beder 405
„A lt at bekjcnde.
D en greedcnde M oe hun tager paa Skjodet,
„ S o m med en kraftlos Arm hun knuger til Hjertet, og siger:
„ „ A lt har jeg mcerket! du elsker, mit B arn! dog intet du frygte;
„ „Jeg er geskjeftig og hjelper dig her; din Fader skal ikke
,, „Meerke det mindste." " Fra Leiet hun sprang, og trykkende
Leeben 410
„Ned k sit Leie, hun streg: „ „forstaan min Blufterdighed staan
m ig." "
„ D og da hun beder, som for, „ „ G a a e b o rt" " hun streg,
„ „ eller fporg ei

„ „M eer om min O -val! det er gruelig S y n d , hvad du onskcr at
vide.""
„ G jo s da den G am le; hun hoever sin Haand, som brever af Alder,
„Ryster af Angst og synker paa Kncee for Pigen, hun died. 415
„ S n a r t benytter hun smigrende Ord, snart Trudfler, om ikke
„ A lt hun erfarer paastand, hun Daaden og Strikken vil melde,
„ M en , om hun ncrvner den Elskedes N avn, hun er rede til Bistand.
„Lofter nu Pigen sit Hovede op, og vader sin Ammes
„D ryst med den rullende Graad. H un gjor etForssg, at bekjende, 420
„Tier dog atter, og holder en Flig for de blussende Kinder,
„Stam m ende; „ „M oder! lyksalige V iv ! somhar saadan en M age!" "
„D erpaa hun taug med et S u k .
D a den Gam le forstod, hvad hun meente,
„ G jo s a fe n isnende Kuld hendes Krop; de hvidlige Lokker
„Reiste sig stivt og strittende op paa det aldrende Hoved. 425
„P igen formaner hun om t, at qvcele den rcedsomme Grille,
„D ersom hun kan. Uagtet hun vred, det er sandt, hvad hun siger,
„Onskcr dog Pigen at doe, naar hun ikke sit Huske kan opnaae."
„ „ D o e stal du ei" " udbryder nu hiin. „ „ D u stal nyde din— " "
Fader
„T or hun ei sige; men taug og bekrcrster med Haanden sit Lofte. 430
„A arligen kom der en Fest, som Q-vinderne feired til Ceres.
„From t de svobte sig ind udi Liin, som Legemet dcekked,
„M edens man knyttede Ax i en Krands, som et Offer a f Kornet.
„O gsaa det agtedcs liig med en S y n d , ni festlige Ncetter,
„ O m man i Kjerlighed nerrmed sig Mcend.
B landt saadan en Skare 435
„O gsaa CenchrL'is, den drotlige V iv, dccltager i Festen.
„Eftersom Leiet nu altsaa er ffilt ved den lovlige Kone,
„Lokkes Cin^ras, beruset af V iin, ved den listige Amme
„ I n d i en virkelig Kjerlighcdslift; dog skjuler hun Navnet,
„ S ig en d e blot, hun var smuk.
D a han sporgcr; „ „hvor gammel er Pigen " 440

„ S v a rer hun: „ „ganske som Myrrha omtrent." " N u iler hun hjemad,
,,F o r, som han bod, at bringe den M oe. „ „ T il Lykke, min P ige," "
„Naaber hun, „ „Sei'ren er v o r." " Men Stakkelen vover ei ganske,
„Glcedcn at nyde; det ahnende S in d fremavler blot Kummer:
„O gsaa hun fryder sig dog; sa a kjcemper hun selv med sit Hjerte! 445
„Tiden var kommet, hvor Alting er tyst. A lt havde B ootcs
„D reiet sin Vogn med Stangen paaskraa mellem Hxnenes Forspand,
„ S e e ! da iler hun bort til sin S y n d . Fra Himmelen svinder
„Luna den lyse; en dcrmrende Sk ye over Stjernerne drager;
„N atten var skilt ved sit Lys. Forst, Z carus! dcrkked d u H iet, 450
„D crpaa dit B arn, som til Himmelen kom ved sin barnlige Hmhed.
„Tregang stsdte hun an med sin Fod, et mccrkeligt Iertegn!
„Tregang skrcemmed med Dodningcsang den varflende Ugle.
„ D o g , da det natlige M ulm hendes B lu formindsker, hun iler;
„:ragcr med Venstre sin Amme ved Haand, og famler med Hoire, 455
„H vor hun i M ulmet skal strtte sin Fod. Ved Kammerset staaer hun;
„D oren hun aabner; nu fores hun ind; men ligesom Senen
„Skjeeres itu, hun segner i Kncce; hun brever, og Blodet
„F lyer fra den blegnende Kind; ved at gaae hun bliver som modlos.
„Altsom hun ncermer sig meer, desmeer hun gyser, og angrer, 460
„H vad hun har vovet; hun listed sig bort, om hun ikke blev gjcnkjcndt.
„ D o g da hun tover, hun drages afsted af den Gam le, som forer
„Hende til Leiet, og siger til ham: „ „H un er din, o C in ^ ras!" "
„Tiden gaaer hen; nu iler hun bort fra det natlige Kammer,
„ O g under Hjertet hun barer et Pant paa sin radsomme Skam daad. 470
„S yn d en den neermcfte N at fornyes igjen og fremdeles.
„B liver da Konningen lysten i S in d , Elskerinden at skue,
„Efter saa mange B esog; han griber et Lys, og erkjcnder

;,B aade sin Datter og hele sin S y n d . H an er sium i sin Sm erte;
„ M en af en Skede, som hang, han river et blinkende Glavind. 475
„M yrrha sig kaster paa Flugt. Bedcckket af Skumving og Natmulm,
„ S la p hun det drccbende Hug og flygtede hen over M arken;
„ F ra det panchcriske Land og Arabiens Palm er hun iler.
„S aaled es vandrede hun, medens Luna forandred sig nigang,
„ T il i SabceerneS Land omsider hun finder sin H vile.
480
„N eppe hun orker at bcere sin Vcrgt; hvad hun ffulde sig snffe,
„S an d ser hun ei; hun var angstfor atdoe, hun var kjed af at leve.
„D erpaa begynder hun faadan en B o n ;
„ „Dersom Guder bonhore
, , „ D e n , som bekjender, da har jeg fortjent, at jeg straffes alvorligt.
„ „Heller ei vergrer jeg mig. O m jeg lever, de Levende krcenkes; 485
„ „ D o e r jeg, de D ode; thi beder jeg nu, lad mig stilles fra Begge!
„ „Nccgter mig D od og neegter mig Liv — omffaber mig ganffe!" "
„G uder fornam den DekjendendeS O rd. Zdetmindste det Sidste
„O p fyldt blev ved de S a lig e s Gunst: idetsamme hun taler,
„D akkes a f Jord hendes B cen. Gjennem Neglen, som brister,
et Rodskud 490
„F arer paatvert, der tjener til Hold for den mcegtige Stam m e.
„B enene vorde til kraftfuldt Trcre; M arv bliver i M idten,
„ B lo d et gaaer over til S a ft, hendes Arme til mcegtige Grene,
„Fingrene vorde til Q v ist; til Bark forhcerder sig Huden.
„ A lt om den vcegtige B u g har Trceet nu dannet en Hinde, 495
„Dcrkkct endog hendes Bryst og bredet sig op imod Halsen.
„ S e lv det kommende Trcre hun iler begjerlig imode,
„ O g med en iilsom Hast hun dukker i Barken sit Aafyn.
„Skjondt hun nu mistede strax med sit Legem tillige Bevidsthed,
„Grcrder hun dog, og en Draabe saa varm nedri'nder afTrcrct. 500
„Tsarerne holdes i A gt; den M yrrha, som drypper af Trccet,
„Bcrrcr B esidderens Navn, og vil agtes til evige Tider.
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„A vlet i Blodskam voxede nu, under Trceet, den Lille,
„Ledende ester en Vci, hvor han kunde forlade sin Moder,
„ S a a so m den svulmende B ug sig hcever paa Midten af Trceet. 505
„Moderen tynges deraf; dog Sm erten hun ikke kan ncrvne,
„Eller, paa Varslendes V iis, anraabe saa bonligt Lucina.
„Stam m en dog synes at kjempe dermed; under idelig Gispen
„ B o ies det bugtede Trcre, som fugtes af rullende Taarer.
„ S c e ! da stiller Lucina sig hen ved den lidende Stam m e, 510
„Rcekker en hjelpende Haand, og ncevner de lindrendc Krastord.
„M onne da briste den mcegtige B u l; gjennem Barken der spaltes,
„Kryber et levende B arn under Skrig, som Najaderne vaske
,/(Lccggcnde det paa det listige Grces) med Moderens Taarer.
„B arnet var smukt; Misundelsen selv maatte rose den Lille. 515
„Liig Amorinerne smaa, naar de males som nogne paa Lcerred,
„V ar han at ser. For at ei deres D ragt skal gjore Forandring,
„Tcenk dig et Kogger om h am , eller ubekoggrede hine.
„Ikke det mcerkcs, at Tiderne gaae, da de svinde faa hurtigt.
„G ives der noget, saa brat som et Aar? A f fin Soster og MSrfLr 520
„ A v let, og hidtil skjult i et Trcre, tillige fornylig
„ S a t udi Verden, han skyder sig op til en nydelig Sm aadreng,
„B liver til Yngling og bliver til M and, tiltager i Skjonhed,
„Elskes af Venus tilsidst og hevner tillige sin Moder.
,

„M edens Cupido med Kogger paa N yg vilde kysse sin Moder, 525
, Ridser en P iil hendes B ryst, som herved sig ud over Kogret.
„Vred over Ridsen, hun steder ham bort, dog S aaret var storre,
„End de formodede selv. Iforstningen mcerked hun intet,
„M en , da hun Ynglingen saae, hun crndser ei mere Cythere,
„ S o g e r ei mere sit Paphos' <Se, som hviler i Havet,
530
/,Amathus, riig paa M etal, eller Cnidus, Fiskenes Hjemsted.

„H im len forlader hun selv: sin Himmel hun seer i Adonis:
„ H a m er hun ncer; ham folgcr hun med. F o r laae hun i Skyggen
„M agelig strakt, og sogte med P ynt at hceve sin Skjonhcd;
„ N u gjennem Mark, over Fjeld, ad mccgtige Klipper hun iler, 535
„N ogen om Knece, efter Artemis V iis, opkiltrcnde Kjortlen,
„Muntrende Kobbelet op.
M od D y r, som hun sik k ert kan jage,
„Enten cn Hjort med de kneisende Horn, eller iilsomme Harer,
„Eller en D a a , hun seetter i F art; men frygter for Vildsviin,
„ S a m t for den graadige Ulv, for en B jorn , som har Kloer til
Vaaben, 540
„ S a m t for en Love, der stiller sin S u lt i det myrdede Horngveeg.
„O gsaa, Adonis! hun beder dig selv at flygte for disse,
„O m du vil hore den Elskendes Raad. „ „Veer krye mod de Feige,""
„Lsd hendes O rd; „ „de modige D y r er det farligt at trodse.
„ „Y ngling! veer ikke for kjek, det er m ig , som du stader i Fare. 545
„ „ D em , som Naturen forlehnede Kraft, udceske D u ikke,
„ „ D a kan dia 2Ere mig vorde for dyr.
Ei Ungdom bevcrger,
„ „Ikke den yndige Form, som rorer din V enus, en Love,
„ „Eller det borstede S v iin , eller Dyrenes trodsige H ie.
„ „Lyn i den krummede Tand besidder det glubende Vildsviin, 550
„ „TrodS samt frygtelig Harm finder S ted hos den gulige Love,
„ „O gsaa jeg hader den samtlige Art." "
„ D a han fritted om Grunden,
,.S ig c r h u n :„ „ S tr a x skal jeg sige dig den: du vil undres ved Broden.
„ „ N u er jeg trat af min Jagt, der hidtil har varet mig fremmed;
„ „ H ist indbyder bcqvemt med venlige Skygger en Poppel; 555
„„§Dibernk byder dens Grecs, hos dig har jeg Lyst til at hvile.
„D erpaa hun lagde sig ned, udstrakt imod ham og mod Grccsfet,
„Lcrncd sit Hoved mod Ynglingens B arm og fortalte ham venligt,
„S k jsn d t det var mangen engang at hun standscd med Kys sin
Fortalling:

X 6II.

A t a l a n t a.

„M uligen haver du hort om en M oc, som mcrgted i Kamplob 560
„S eircn at faae over hurtige Moend; ei heller var S agn et
„T ant eller Logn, da hun virkelig vandt; dog vidste man ikke,
„H vad der ister bar P riis, hendes Dcilighed eller Gesvindthed.
„Guden hun spurgte tilraads om en M and.

„ „ E n M and,
A talan ta!" "
„Svarede hiin, „ „dig gavner ei stort; tcenk aldrig paa M age! 565
„ D o g du slipper ham ei; dig selv skal du levende m angle.""
„Nccd ved Orakelets S v a r , som en ugift Pige hun lever
„M idt i den lovfulde S k ov. Hver ivrigt bedende Frier
„Biser hun hidstgen bort. „ „ S le t ingen" " hun siger „ „jeg ccgtcr,
„„U d en han vinder i Lob; kommer hid og provcr et Kamplob! 570
„ „ S e ir e r han, faaer han min H aand; ril Bclonning jeg vordec
hans M age,
„„T aber han— bliver han dreebt;saalundebestcmmerjeg K am pen.""
„D ette var sikkerligt haardt; dog var hendes Skjonhed saa mcegtig,
„A t under saadan Accord dog Bcilerne kom udi Hobe.
„F or at beskue det grusomme Lob HippSmenes sad der. 575
„ „ F in d es da nogen saa gal, at skaffe sig Kone paa den V iis? " "
„Pttred han, spottende hoit de Pnglingers rcedsomme Lue.
„M en da nu S loret blev lagt, og han skued et Blik og et Legem,
„S k jon t som mit eget — ja deiligt, som dit, ifald du var P ige,
„studsende rcckker han Armene op. ,, „Tilgiver !" " han raabcr 580
/ , //Pnglinger! hvad jeg har sagt! jeg kjendte jo ikke d en Kamplon,
„„H vilken I kjempede fo r." "
Ved sin R oes han hidser sig mere,
„Onsker, at Ingen maa v«re saa snel i den samtlige Skare,
„Svulm ende hoit udi Aabryesot. „ „ H v i prover jeg ikke" "
„ S ig er h an , „ „ o g sa a mit Held udi Kamp? S e lv Guderne
hjclpe 585

„ „ D en , som forlader sig kjekt paa sit M od." "

DaHippknnenes veier

„Saadanne Tanker i S in d , floi Pigen bevinget forbi ham.
„Skjondt nu den unge Boeoticr saac, hun svcrvcde fremad
„H urtig, som Scythcrncs vingede P iil, han beundrer dog mere
„P igens fortrinlige Form, som forhoies end mere ved Lobet. 590
„Vinden i Baandcne tog, som flagred omkring hendes Fsdder;
„Hvid som et Filsbecn var hendes R yg, som var dcekket af Haaret,
„M edens omkring hendes Kncee baldyrede Sloifer sig bolged.
„Huden var hvid, som det egner en M oe; den rodmed i Lobet,
„Ligesom ofte der robe Gardin, naar det heengcr for Ruden, 595
„Spreder i S a le n , der ellers er hvid, et rodmende Luftffjer.
Just som den Fremmede skuer paa S lig t, hun stander ved Maalet,
,O g med den festlige Krands Atalanla, den seircnde, pyntes.
, D en, som har tabt, crleegger med S u k den betingede Livsstraf.
„Uden at skreemmcs ved Pnglingens D od, han stiller sig modigt 600
„Frem udi H oben; nu lyde hans Ord, da han stirrer paa Pigen:
„ „H vi vil du soge dig uselig G lands, ved at seirc mod Svage?
„ „ H eller forsoge du m ig ! Om Lykken forlchner mig S circn,
„ „Kan det ei tykkes en Skam , at du blevst af en S a a d a n betvungen.
„ „MSgareuS, D rot i OnckMi B ye, jeg haver til Fader, 605
,^Son af N ep tu n u s'S on ; jeg har Bolgernes Konning til Stam ftr.
" „H oit, som min M , er Modet, jeg har; hvis jeg taber, da faaer du
" , , Sikkert et kosteligtNavn, om D u togstfraHippomencs S eiren ." "
Sthocncus'D atter bctragted ham mildt, da han yttrede Saadant,
„Vaklende lidt, om hun onskcr sig S e ir , eller onsker at tabe. 610
N-rre da Guder mod Skjonhedcn Had, at de ville fordccrve" "
^M um ler hun, „„denne? Hvi lokke de ham, til at frie til en Pige,
„ S e lv med Fare for Liv? S a a hoit anflaaer jeg mig ikke.
„ „ S k a b n i n g e n rsrcr nn'g ei, uagtet den kunde mig rore.

!

„ „Er det, fordi han er u n g? 3 a — ikke han selv — men hans
Ungdom. 615
„ „ A t han besidder et M od, som ikke forftrrdes ved Dodcn?
„ „ A t han kan tcclle fra Bolgcrnes Gud, som Fjerde, sin Herkomst?
,, „N ton, at han elsker mig hoit — vurderer mit Eie saa kostbart,
„ „ A t han vil Loe, om et grusomt Trcef tildeler ham Afslag?
„„Frem m ede! flye, mens du kan; iil bort fra det blodige
Kammer! 620
,, „Kun gjennem Blod man vinder min Haand. HoS de ovrige Piger
„ „ F a a cr du et Z a; den fornuftige M ae udkaarer dig gierne.
„ „ D o g — hvi sorger jeg ene for d ig , da jeg drerbte saa M ange?
„„L ad ham da see mig og doe, da Betlernes myrdede Hobe
„ „G ive ham ei et tilstrcekkeligt Vink, og han kjcdcs ved Livet. 625
„ „Altsaa fordi han vil le v e med m ig , vil jeg give ham D o d e n ?
„ „ S k a l da et grueligt Mord betragtes somLon for hans Elskov?
„ „ D a d e l jeg fik for min S eir, og den jeg umulig kan bcere.
„„L igger da Skylden hos mi g ? Jeg vil onske, dutrak dig tilbage,
„ „Eller, da Vanvid plager din Aand, du tillige var hurtig. 630
„ „Hvilket jomfrueligt Treek! hvilket Ansigt, smukt, som en P iges!
„ „ G id at du a l d r i g havde mig scct, Hippomcnes arme!
„ „ D u er for god, til at doe. Var ikke jeg selv ulyksalig,
,, „Dersom et grueligt Lod var ikke mit Hjerte til Hinder,
„ „Varst du den eneste M and, med hvem jeg vil dele mit Leie." " 635
„D ette hun taler. S o m urort M oe, nys rammet af Amor,
„Veed hun ci selv, hvad hun gjor; hun elsker og ahner det ikke.
„Faderen kreever nu selv og hans Folk det vanlige Kamplob.
„ S e e ! fra Poscidons 8Et, HippLmenes, lyder da ydmygt
„Folgcnde B o n : „ „ D u skjenke mig Hjelp, Cythsrcs Gudinde! 6 4 0
„ „ M eg et jeg vover; D u tcrndte m inZ ld, beskyt den i N aade."^

„Vindene bragte saa mildt den smigrende B on til mit H rc;
„R ort (jeg bekjcndcr) jeg blev. Med Hjelpen ei kunde der loves.
„Neerved laae der et S tr o g , som i Egnen var kaldet ^amajus,
„Kjerncn af hele det cypriske Land, som Fortidens Gamle 645
„Skjcnked' alene til mig, indviende det til et Tempel,
„ S o m en Forcering fra dem.
Udi Midten der voxed en Stam m e,
„Dcckket med guldgult Lov, og med Guld den rosted paa Grenen.
„ S a a so m fra Tinet jeg kom, jeg havde just plukket tre SEbler,
„Hvilke jeg bar i min Haand. Hippomenes bringer jeg disse, 650
„ S y n lig alene for ham, og fortalte ham Nytten, de gjorde.
„A lt Basunerne gave S ig n a l. Frem fore de Begge,
„ O g med den hurtige Fod over Fladen af Sandet de svceve.
„R asten man troer, de kan svceve paa S o e , uden Foden at vade,
„H en over Bipperne gaae, samt staae paa de modnede Kornax. 655
„Ynglingen vinder i M od. Han horer de venlige Stemmer,
„ M ild t tilraabendc ham : „ „Hipp<>mcncs! brug dine Kraftcr! —
„ „ N u er det Tid — nu ffynd dig afsted — tag Benene med dig —
„ „S k yn d dig, da seirer du nok." "
H vis Glade var storst, veed jeg ikke,
„Enten Megarerncs H elts, eller muligcn Schoenci D atters, 660
Ofte hun tovede lidt, naar hun evned at lobe forbi ham;
„O gsaa hun vendte sig nodigcn bort, naar hun saae ham i M .
A lt fra den tsrrede Mund fornemmes en gispende Stonnen,
„Skiondt han var langt fra sit M aal. Forst n u den Ncptunifle
"
SElling
,Kaster et enkelt af Wblerne bort, som spircd paa Traet. 665
„P igen forundrede sig; af Lyst til det straalende TEble,
„D reier hun bort fra sit Lob, for at snappe den rullende Guldfrugt.
„Ynglingen kommer forbi under B rag af de Skuendes Bifald.
„ D o g ved et iilsomt Lob indhenter hun Tiden, hun spildte;

„Heller ci varer det stort, for ynglingen atter er bagved. 670
„P igen , der sinkes paanye, da han kaster fornyet sit M ble,
„Henter ham atter, og gaaer ham forbi.
Alt var der af Lobet
„S lu tn in gen blot. „ „ N u hjelpe du mig, som har givet mig G aven!" "
„Skreg han og kastcd med Ungdomskraft, samt skjons over Marken,
„SEblct, som funkler af Guld, for at sinke desmecr hendes Gjenkomst. 675
„Pigen, man saae, betcenkte sig lidt, om hun skulde det hente;
„ S e lv jeg tvang hende dog, og tyngcd det ned, da hun bar det,
„Sinkende hende, saavel ved dets Vergt som ogsaa ved Tiden.
„M en for at ikke min S n ak stal tykkes dig lecnger end Lobet,
„P igen gav tabt, og den scirende Helt hjembragte sin Kamppriis. 680
„Havde jeg ikke fortjent nogen Tak? ingen Gjcngjeld af Virak?
„Er det, Adonis! ei sandt? men ei fik jeg Virak til Gjengjeld,
„ J a den Uskjonfomme glemte sin Tak. D a bruste min Harme,
„Vred over denne Foragt, for at slippe for Haan udi Fremtid.
„Kraftigen straffe jeg vil, og tirrer mig selv mod dem Begge. 685
„Gudernes Moder et Tempel besad, som Helten Echion,
„D yb t i en dcemrende Sk ov, opbyggede efter et Loste,
„Hvilket de ncermede sig, for at hvile sig ud efter Veien.
„Tirret af mig og min Guddomsmagt, Hippomenes fatter
„H cel ubetimelig Kjerlighedslyft til sin V iv, Atalanta.
690
„Lige ved Tempelet var der et S ted med en damrende Skygge,
„Danned i Grotternes Form, med et Loft af naturlige Pimpstccn,
„Dyrket af Fortidens M and, hvor Prasterne pleied' at gjcmme
„Gudernes Billed af Trae, som man gjemte fra forrige Tider.
„Her gaaer han ind, og det hellige Sted han skjccnder uteerligt. 695

„Gudernes Billcd trak Hinene bort; den taarnede Moder

„Veed ikke ret, om hun styrter dem helst i den stygiske B olge;
„Straffen dog tykkes for mild. D a leegge sig gulige Manker
„O ver den H als, som var nyligen g la t; deres Haand blev en Krumkloe,
„Armene vorde til Veen; udi Brystet er Styrken forenet. 700
„ S to lt de feie med Halerne hen ad det overste S a n d la g ;
„H arm udi Minerne staser, og istcdetfor Talen de brumme.
„Skoven er nu deres Nattcqvarteer; af Andre de frygtes;
„Ene Cybvle betvinger dem dog, hvis Bidsler de gnave.
„ S k y e dem, du elskede V en ! skye alle de glubende Udyr, 705
„Hvilke med Brystet i Kampene gaae, og Ryggen ei vendel
„ F ly r , at ikke dit M od stal vorde til S o r g for os B egge."
„Givende saadant et Vink, paa sin V ogn, som blev trukket af Svaner,
„ S te g hun i Luften; men det, som hun bod, forbyder hans Kraftmod.
„Hundene fore just frem i et S p o r og tirred et Bildsviin 710
„ O p fra dets stjermende Lye. D a den prover at ile fra Busten,
„ B liv er den rammet paastraa a f Ein^ra's blomstrende W tling.
„ S p y d e t er snarlige« rystet mod Jord af dens bugtede Snude,
„Skjondt den er farvet med B lod. D a han lober og soger en Tilstugt,
„H entes han ind a f det reedsomme D yr, som skjuler sin Hugtand 715
„ D y b t i hans B u g .
N u ligger han strakt i det gulige Sandstov.
„ E i CytherLa, som soer udi Skye paa sin luftige Vognkarm,
„Trukken af Svanernes vingede S p a n d , var kommen til Cyprus,
„Forend hun kjendcr den Doendes S u k , og dreier paastedet
„Fuglene, hvide som S n ce. D a hun stuer fraoven sin Yndling 720
„Valkende sig i sit B lo d , i Begreb at ile fra Livet,
„S p rin ger hun a f; forriver sit H aar, adsplitter sin Kla-dning,
„ O g , paa en sorgelig V iis, med sin Haand hun flaaer sig for Brystet.
„Ankende hoit over Skjebnens B u d , hun siger: „ „E i Alting
„ „ H a v e r du dog i din M agt. O m min S o r g jeg stifter et Minde, 725
„ „ S a m t , min Adonis! om dig; hvert Aar gjentage man din Dod,

„„For at erindre paa billedlig Viis, hvor meget jeg tabte.

i

^

„ S e lv afdit Blod skal der dannes en Blom st. I Tider, som svunde,
„Evned, PersSphone! d u , en Qvindcfigur at forvandle
„ T il Krusemynte — stal ikke jeg selv kunne gjore Cinvra's 730
„ M lin g til Blom st?^
D a hun talede S lig t, den duftende Nectar
Steenked hun ned i hans B lod. D a Begge berorte hinanden.
Svulm ede Blodet, rctligesom tidt i en styrtende Pladstrcgn
Bobler sig heve paa Vand. Ei fuldeligt svinder en Time,
Forend af Blodet sig hoevcr en Blom st, der er farvet som dette. 735
Ligesom Ferskenens Blom st, der putter sig ind under Barken,
Langsomt skyder sig frem, og gavner tillige kun stakket;
Saaledes henger den loselig fast; ved en skrobelig Lethed
S n a rt udi Vindenes Pust, fom giver den Navnet, den synker.

X 6 lll.

Orpheus'

D-d.

§9?edens nu Thraciens Skjald under saadanne S a n g e betvinger
Lreeer og trodsige D y r og tillige de folgcnde Klipper,
Ciconerindernes Svcerm , onchyllet med Skindet af Vildtet
Trint deres bolgende B arm , bcmeerker fra Toppen af Fjeldet
Barden, der yndigt gcleider sit O-vad med de tonende Strenge. 5
Raaber da en, og det bolgende Haar hun ryster i Luften,
„ E ia ! der mode vi ham, den Q-vindeforagter!" og styngcr
S p yd et mod Digterens M und, som aabnede sig til en Skjaldsang.
S p yd et ei saared, men ridsede kun, da det stjultes af V iinlov.

Sosteren bruger som Vaaben en S teen , der, sendt udi Luften, 10
R ort ved Strengenes Klang og den smukt harmonerende Stem m e,
Ligesom ydmyg stemt ved en stig fornærmelig Udaad,
ank ved hans Fod.
. . , .
D e Forvildcdes Flok fortsætter nu Kampen
rcendser ei kjcnde de meer; kun Furier styre dem Alle.
tildnet han havde ved S a n g deres S p y d ; men frygtelig Skrigen, 15
amt med det tudende Horn berecynthiske Piber tillige,
lappen i Hcender, Smaatrommerncs Larm, Bacchantindcrncs Hylen
.ovede Citharens Klang. D a endelig var det, at S tene
odmed af Digterens B lod, som man ei var istand til at hore.

Forst Manaderne splittet, med eet hans lyttende Selskab, 20
Fuglenes talrige Hob, de forsamlede S lan ger og Rovdyr,
Forend de fattede sig a f Begeistringcn over hans Sangkunst.
Derpaa de vende mod Orpheus selv de blodige Hecnder;
Flokkes paa Fuglenes V iis udi Hob, naar den natlige Ugle
Stundom bemcerkcs at flagre ved D a g ; som tidt paa en Kampplads 25
Hjorten, der fores i Morgenens S tu n d for at dse udi Sandet,
Border for Hundene R ov.
M an stormer mod Skjalden med Thyrser,
Dcekked med gronnende Lov, skjondt ikke beregnet,' paa S aad an t.
Een med en Jordklump flaaer; med kncckkede Grene den Anden;
Enkelte flynge med S teen .
For at intet skal mangle de Vilde, 39
Gik der i Narhedcn just med en Ploug svarttrcekkende Stude,
S a m t nogle Bonder, hvis kraftige Arm bearbeidede Jorden,
O g under dryppende Sved udi Ncrrhed fled i en Ager.
D isse tog' Flugten, da Sverrmen de saae. Hvad de brugte til
Arbeid,
B lev dog paa Stedet, og, splittet,' omkring over Marken, man finder 35
B agtige Hakker, a f Skufler en D eel, samt Skovle med langt Skaft.
Ncppe fik Qvindcrne fligt udi Haand, for de splittede Q vaget,
S to lt ved de truende H orn ; hvorefter de styrte mod Skjalden.
Armene streekker han ud (hvad aldrig han gjorde forgjeves.
Uden just n u ) ; han rorer dem ci ved sin bonlige Tale:
40
Barden maa doe ved de Skjendigcs Haand.
Over Laben (o Skjendsel!)
Hvilken dog hsrtes af Klipperne selv, som Dyrenes Sandser
M agted at rore, bortiler hans S je l og svinder i Luften.
D i g den bcdrovede Fugl, di g, Orpheus! Dyret i Skoven,
S e lv 'e n uboielig Flindt, der fulgte saa ofte dit Sangsp il, 45
D ig har Skoven bcgradt. For at vise sin Kummer, den kasted
Lovet og raged de Lokker, den har. D a var det, at Floder

Voxed ved idelig Graad. Najaderne selv og Dryader
Gik udi Dragter af S o r t, med Lokker, som slagred omkring dem.
Lemmerne ligge nu splitted' omkring. H ans Cithar og Lyra, 50
Hrbrus! du togst, ja (underligt nok!) da de rulle med Strsm m en,
Toner fra Lyren en sorgelig Klang, og den livlose ^ungc
Nynner i klagende Lyd; Flodbreddene svare vemodigt.
Ud fra den hjemlige Flod de seile nu Begge mod Havet,
Hvor de paa Lesbos skylle mod Land, ved Byen Methymnc. 55
M edens de ligge nu her paa de fremmede Kyster, en L: lange
S tile r mod L«ben og Hovedets H aar, som glindse med Vandstank.
Kommer da Phoebus til Hjelp. D a S lan gen vil just til at bide.
Hindrer han fligt, ved at stivne dens Gab. Til S teen er den vorden.
O g , i det samme den aabner sin M und, er den ogsaa forstenct. 60
Skyggen gaaer ned under Jord; hver Egn, som han skucd i Fortid,
Atter han kjender, og, dragende frem til de S a lig e s Hjemsted,
S e lv Eurydice han finder igjen, som han inderligt favner.
Her spadsere de tidt; snart vandre de S id e ved S id e,
S n a r t ester hende han gaaer; men stundom gaaer Sangeren forrest; 65
D o g uden Fare han vender sig om, for at see til den Elsktc.

XtAV.

Bacchantindernes

Straf.

Bacchus tillader dog ei, at Synden gaaer hen uden Gjengjcld,
Bred, at han misted en Skjald, som besang hans hellige Feste.
Fast udi Skoven han binder paastand de thraciske Modre,
Hvilke foroved saa reedsom en D aad, med slyngede Roddcr. 70
Lerer og Fodder forlanger han flux paa dem Alle, som plaged
Skjalden, og binder dem Foddernes S p id s i det harvede Jordlag.
Ligesom Fuglen, der stikker sit Been udi Garnet, den snilde
Jager har sat, og marker nu selv, at den sidder i Falden,
Klapper og basker, men just ved sit Nyk trakker Snoren omkring sig, 75

S aalcd cs, altsom Enhver sig hceftede fast udi Jorden,
Prove de bange forgjeves paa F lu gt; det bugtende Rodskud
Holder dem svarligen fast, samt aver Enhver, som vil undflyr.
Medens de savne nu selv deres Taae, deres N egl, deres Foddcr,
S c e de, hvor Trcrct begiver sig op ad de dreiede Lcegge.
80
S o m de nu gjore Forsog, at flaae sig paa Laaret af Kummer,
S la a e de kun Trcee. N u blive til Eeg endog deres Bryster;
Skuldren er dcekket med Bark; deres Arm, der ftrcekkes i Luften,
S y n e s en virkelig Green, og Formodningen skuffer ci heller.

X6V.

M i d a s.

Bacchus ek noies med det; men drager endogsaa fra Landet. 85
S e lv , med et cedlere Chor, han soger sit elskede Tm olus,
Viingaardslandct, samt PLctoli Flod, skjondt ikke der fandtes
D e n g a n g Guld i dens herlige S a n d , som vcekker kun Avind.
Ham Bacchantinderncs Hob og S atirern es vanlige Klynger
F olge; dog savnes S ilS n . D a han dingled af Aar og af V iinruus,90
-Fanged de Phrygiske Bondcr ham op. Udi Lamker af Blomster
Slccbte til M idas de Oldingen hen, hvem Thraceren Orpheus
Lccrte den bacchiske Fest, med Cecrops' Borger Eumolpus.
M idas, som kjender paastand, det er h am , som geleidede Guden,
Gjor, da den Fremmede kommer, en Fest, som lystigen feires, 95
Uden at standse dermed, ti D age tilligemed Ncettcr.
Lucifer alt paa den ellevte D ag bortfjerned fra Himlen
Stjernernes lysende Hob, da Kongen til Lydiens Marker
Iler afsted, for at bringe S ils n til den blomstrende Viingud.
Guden er glad, da han Oldingen fandt, og Kongen han giver 100
(Hvad der ei gavner ham stort) den N et, at onske sig noget.
Denne, som bruger sin Gave kun flet, udbryder: „Forund mig,

„ A t, hvad jeg haver med Legemet rsrt, forvandles til rodt Guld."
Bacchus opfylder hans B on . Hvad han onsked, uagtet til Skade,
Giver han Kongen; men sukkede dybt, at han onsked ei bedre. 105
Glad gaaer han bort. B crecM hus' Helt er froe ved sit Uheld,
O g han forsoger, om Loftet er sandt, ved at fole paa Noget.
Neppe han trocr, hvad han seer. Han river en O-vist af en Steeneeg,
Hvilken han mcrgted fra Jorden at naae — og Q-vistcn var gylden.
Lofted han S ten e fra Jord, var Stenen saa rod som en Guldklump. 110
Tog han en Jordklimp op, berort ved den mcegtige Haandkraft,
Hurtig en M asse den blev; afplukked han torrede Kornax,
S c e ! da hosted han Guld. Naar i Haanden han holder et M le ,
S traalcr det ligt Hespcridcrnes Skjenk. Naar han trykker sin Finger
In d paa den mcegtige D or, da skuer man Dorcn at glimre; 115
J a naar han prover at vaske sin Haand i de skyllende Bolger,
DLnae narredes selv af Draaben, som rinder fra Haanden.
Neppe han evner at fatte sit Held, naar han tanker, at Alting
Border til Guld. D a han glccdcr sig ret, frcmscrttcr man Bordet,
S a a re forsynet med Kjod og tillige med Brod, som er ristet. 120
L ee! hvad hcendcr sig nu? Naar han rorer ved Ceres' Gaver
B lo t med en Finger, da vorde til Guld selv Ceres' Gaver.
Naar med sin graadige Tand han prover at bide paa Kjodet,
Skinnede Kjodet, a f Tanden berort, som kostelig Guldklump.
J a naar han blander i Vand d e n Gud, som forlehncd ham Gaven, 125
S y n e s det flydende Guld at rulle ham ned udi Halsen.
Rcrd ved den sclsomme Q-val, ulykkelig midt i sin Rigdom,
B ort han onskcr sit Guld, og forbander, hvad nylig han bad om.
In tet han nyder, der stiller hans S u lt; Torst brander hans Gane,
O g han er pinet med Grund af Guldet, som nu er hans Afskye. 130
Haandcn han lofter mod Skye og tillige de glindfcndc Arme,
Sigende: „Feilct jeg har; tilgiv mig, o Fader Lencrusl

„P n k m ig! jeg beder derom! fra de pragtfulde Q-valer befrie mig!
„Guder tilgive jo let."
D a Bacchus har seet, han bekjender.
Loser han atter det Ord, som han gav, og den ffjenkede Gave. 135
„A t du kan flippe for Guldet igjcn, som du taabelig onsked,
„Skynd dig" (saa lyde hans Ord) „til Floden, som lober ved S ard es.
„Lige ved Bolgen, som kaster sig ned over Bjerget, du vandre,
„ D a vil du komme tilsidst til et S ted , hvor Kilden har Udspring.
„Hvor nu det skummende Vceld fremsprudler ister udiMcengde, 140
„Vaske du Hovedet der, astvettende Kroppen og Broden!"
Konningen gik til det nccvnede Vand. Guldkraften forlod ham.
O g fra en D odcligs Krop den trcengte sig ned udi Vandet.
Aaren er gammel paa denne vor Tid, dog eier den Guldsted;
Jorden er stiv, da det funklende Guld udi Marken er indsprerngt. 145

X6VI.
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Leved nu M idas i Skov og paa Land, som en Hader af Rigdom;
Holdt sig til P an, som besidder et Hjem udi Grotten paa Fjeldet.
D og var han taabelig, ligesom for, og en hjertelig Dumhed
Skulde, som nylig var skeet, geraade dens E ier/til Skade.
Skuende vidt over S o e , med en bratopstigende Fjcldvccg, 150
Stivner det Tmoliske Bjerg; til Siderne streekkes det udad,
Baade bcgrcendset af Sardes' B ye og det lidet Hypeepce.
Medens nu P an opdiffer et Q-vad for de landlige Nympher,
S a m t paa et voxklin't R or, uden Kunst, forsoger at spille.
Vover han dristig at hcrve sit S p il hoit over Apollo's,
155
Prover endogsaa en uliig Kamp, hvor Tmolus er Dommer.
Oldingen stetter sig ned paa sit Fjeld; som Dommer han fjerner
Bort fra sit Hre hver Busk; om de blaalige Lokker en Eegkrands

S ly n g e s , og Olden man seer om den hulede Tinding at hcenge.
Guden for Q-vceget betragter han nu. „Eders Dommer" han
siger, 160
„Sidder beredt."
Thi blceser nu P an paa sin landlige Floite.
M idas alene fornoiede sig (han stod udi Ncerhed)
Over den toSsede S a n g . D a vendte den hellige Tm olus
Blikket mod Phoebus' B lik, og Treeerne fulgte hans Aasyn.
H a n , som har slynget sin gulige Lok i parnasiske Laurbeer, 165
Drager ad Jord sin Talsr, som er meettet af Lyriens Purpur;
Holder tilvenstre sin Lyra i Haand, som er prydet med Filsbeen
S a m t med Juvelernes P ra g t; i den anden han holder sit Plectrum.
S e lv i hans S tillin g man Kunsteren faae.
M ed sin kyndige Finger
Lokker han Tonerne frem, og, rort af den deilige Sam klang, 170
Tm olus befaler, at P a n stal streekte sin Pibe for Lyren.
S am tlige rose den hellige Gud for hans yttrede M ening.
Ene ved M idas' S n ak den kaldes ubillig; alene
H a n forkaster hans D om . D a taaler ei D eliu s lernger.
A t deres Menneskeform saa tossede Oren beholde;
175
Altsaa forleengcr han dem.
D e fyldes med hvidlige Totter;
Nederste Leed gjor han lost, at de hurtigen kunne bevceges.
D e t er hans eneste S tr a f; forresten han Menneske bliver,
Hren alene han faaer, som det langtsomt vandrende M sel.

Kongen bcdcckkcr dem dog. Nedtrykt afben haanende Skjendsel, 180
S e e r han at deekke sit Hovede til med sin Purpur-TiLra.
Ikkun en S la v e dem saae, som pleied sædvanligt at klippe
KonningcnS Haar, naar det voxed for langt.
Udfladre det Skete,
Vover han ei, ffjondt det gjorde ham ondt, at fortie det Hele.
Tie saa ganske, gik heller ei an. Thi gik han paa Marken, 185

Grov sig et H ul, hvor han hvidskede tyst, hvilket underligt Ore
Kongen fornyligen fik, og mumler det ned udi Hullet.
Denne sin Melding bedcekkcr han flux med den skovlede Iordhol
Taler ei mere, men iler afsted. D a Grostcn var dcekket,
Snarligen hcevcd sig der en Ager med bolgende Vipper, 190
S o m , naar de voxede til, samt modnedes atter om Aaret,
Meldte, hvad Karlen har sagt. Naar Vindene lufte fra S yd en ,
Tone de jordede Ord, og fortalte, hvad <Sren han eier.
^
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Hcvnet fra Tmolus han gaaer, og, medens han farer i Luften,
Standser han lidt paa Laomedons Mark, hiin M lin g afLcto, 195
Indenfor Sundet, hvor Helle gik tabt, som var NSphclcs Datter,
Hvor til den tordnende Zeus, Panomphams, findes et Alter,
Et ved det dybe NhoetSums Fjeld, ved SigSum det Andet.
Her paa LaSmcdon falder hans Blik, fom sysler med TrojaS
Tidligste Mure, som voxe kun lidt, da han onsker dem store, 200
Kofte ham frygteligt S lid , og krave betydelig Mandskraft.
Flux med Drotten i Havenes D yb, som forcr sin Trefork,
Klaver han sig udi Menneskeform; for Kongen i Troas
B ygge de Murene op, mod en Lon, fom betinges i Guldmont.
Murene ftode der a lt; men Konningcn nagter Betaling, 205
O g for at sge sin S y n d , han besvarger sin Logn ved en Mecneed.
„ D et skal du nok faae betalt!" skreg Drotten i Havet, og skyller
Alle de B olger, han har, mod de gjerrige Strande ved Troja.
Landet forvandler han flux til et H av; Landmandcnes Rigdom
Niver han bort, og skyller sin S o e over samtlige Marker. 210
Straffen ei tykkes ham stor. Han forlanger, at Konningcns Datter
Border bestemt til en H val udi S o e .

D a hun bindes til Fjeldet,
Border hun frelst ved HcrLcles' H jelp; efter Lofte han krcever
Spandet, han onsked. D a ncegtct ham blev, hvad han havde
fortjent sig.
Stormende tager han Zlium s B ye, fom atter var trolos. 215
Telamon, Fccllen i Kamp, kom ikke derfra uden Gjengjeld,
S o m Hestone deholder til Lon. H ans Broder ftk O^avnrye
Ved en Gudinde til V iv, der var stolt af Kronion, som FLrstr.
D o g er han ogsaa ved Nereus stolt; som Iupitcrs Sonncr
Avlcdes M ange; h a n ene var gift med en eedel Gudinde. 220
X O V III.

P e l e u s

og T h e t i s .

Proteus sagde til Thetis engang: „naar du foder, min Havmse!
„M oder du blicr til en kostelig H elt, hvis herlige Kraftdaad
„H oit over Faderens staacr, og haver stg stolt over hannem."
N oget, som staser over Zeus kan Jorden jo ikke bcstdde,
A ltfaa, om ogsaa han foler en 3 ld , fom i Hjertet ham luer, 225
Vogter stg Kronion dog for Pigen i Bolgcrnc, Thetis:
Lader, istedetfor sig, Macidcn den Elskede nyde,
O g den Gudinde fra S o e han lader sin Sonneson favne.
Her i Hccmonicn var der en B u g t; fremspringende Arme
Danned dens rundede Form, og en Havn var der blcvcn, om ikke 230
Stedet var siidt; dog Vandet er lavt og bcdakkcr blot Sandet.
Grundfast ligger dens Strand, som viser ei Sporet af Fodtrin,
Sinker ei Foddernes Gang, ubcdakket af nikkende S ivror.
Myrther i Nccrhcdcn stod, bchccngte med brogede Frugtbar,
M idtveis (ikke jeg veed, om enten Natur eller Kunsten
235
Havde den bygget) en Grotte man seer. D e r pleicd du, Thetis!
Nogen at hvile dig ud, efter Ridt paa det bidflcde Marsviin.
Engang du laae, betynget af S o v n ; da trader. uventet

Peleus ind. Fsrst prsver han B o n ; den viser du fra dig;
S e e ! da bruger han Vold, og knuger dig fast i sit Favntag. 240
Havde du ikke benyttet den Kunst, at tuske Figuren,
Efter din vanlige Skik, han sikkerlig fik, hvad han onsked.
S n a rt du blevst til en F u gl; dog Fuglen han greb udi Haanden;
S n a rt du blevst til et Trcce; flux svccvede Helten i Trecet.
Formen du togst den tredie Gang af den spcettede Tiger;
245
D a blev han angst; Waciden ihast flap Pigen, han favncd.
Derpaa til Bolgcrnes Guder han bad; gjod V iin udi H avet;
Offred dem Fibrer af Q.vceg og tillige den dampende Virak.
Fra den carpathiske B olge da steeg den varslende Spaam and;
„P igen ," han siger, „erlange du skalst, cracidiske Krigshelt! 2 5 0
„N aar hun er falden i S o v n i den kjolige Grotte, du lcrgge
„H ende, som mcerker det ei, udi Baand og i sikrende Lcenker;
„O m hun bedrager dig end, ved at give sig hundrede Former,'
„K lyng dig kun ivrigcn fast, til hun viser sin forrige Skabning."
Protcus yttrcde S lig t; han skjulte sig dybt udi Vandet, 2 5 5
O g, ester saadanne Ord, han lukkede Bolgen foroven.
S o len sig heldcde alt; paa hans Karm den skraancnde Vognstang
Peged alt ned mod det vestlige S u n d , da den dcilige Havmoe
Iler fra Bolgen og soger sig Roe, som hun pleicr, i Grotten.
Knap Waciden har slynget sit Baand, for at sikre sig Pigen, 260
Forcnd hun alt har forvandlet sin Form. D a hun foler sig bunden,
Strcrkker hun Armene ud til forfkjcllige Sider, og sukker,
Sigende: „ S eiren du har, men ei uden Gudernes V ilje."
Ei hun formummer sig meer; da favnede Helten sin Gudmoe;
N aaer, hvad han onsked, og Moder hun blier til den store
Pelide. 265
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Peleus levcd et lykkeligt Liv med sin V iv og sin M lin g ,
O g, naar man ikke vil nccvne hans S y n d , at han myrdede Phocus,
Lykkelig fast udi Alt.
Beplcettct med B lod af sin Broder,
Jaget afsted fra sit Fcedrenchjem, i Trachinias Egne
S o g te han Lye. Uden V old, uden M ord, rcgjcrede Ceyx 270
Rigerne her, af Lucifer fodt, som endogså« i Aasyn
Lyste med Faderens G lands. D og var han bedrevet paa d en Tid;
Ligned ei heller sig selv, a f S o r g for en Broder, han misted.
Esterat Peleus nu, som var trcet af Reisen og Sorger,
Ncermede sig til hans B y e, omgivcn af useligt Folge,
275
Lod han de samtlige Q-vier og Faar, som fulgte paa Reisen,
Vente sig dybt i en D a l, som fandtes i Ncerhed a f B yen.
Esterat Lcilighed gaves ham nu, til at tale med Kongen,
Pdm yg han rcekker sin Oliegren, og beretter tillige
Baade sia ZEt og sit N avn; alene sin Brode han skjuler; 280
D igter en Grund til sin F lugt, og beder at Kongen vil skjenke
Hannem en B y e eller Mark.
D a svarer med naaderigt Aasyn
S e lv e Trachinias D rot: „Endog med en ringere Flygtning,
„ P eleu s! dele vi A lt; du vil see, at Landet er gjestmildt.
„B aade ditNavn og din M agt, saml Jupiter, som er din FLrfLr, 285
„N orer tillige mit S in d : med Bonncr ei spilde du Tiden!
„H vad du forlanger, du faacr; det Hele, du skuer omkring dig,
„Kan for en Deel du betragte som dit; gid saasandt det var bedre."
Derpaa han brod udi Graad.
O m Grund til saa voldsom en Kummer,
Peleus sporger samt ogsaa hans Mccnd; hvorefter han svarer: 290
„M uligt I troe, at Fuglen, I see, som raner sin Fode,
„A lle de HvrigeS Skreek, har baaret sin Vinge bestandig?

„N ei det var eengang en Mand med et M od, der var ligcsaa kraftkat,
„ S o m han var dristig, ubeendig i Kamp, gcnegen til Voldsdaad.
„ S e lv han Dcedalion hecd. Han var avlet afStjerncn, som iler 295
„ S id st fra den himmelske V agt, og bringer Aurora til Jorden.
„M ig behagede Fred; jeg selv og min Kone beskyttcd
„Freden, imedens en gruelig Kamp fornoicr min Broder.
„Ligesaa kraftigt han jager som Fugl efter Duer fra Thisbe,
„Li'gcsaa ivrigt betvang han, som D rot, Nationer og Fyrster. 300
„Chlone stod i sit syttende Aar, som var Konningcns Datter,
„H eel uforlignelig skjon, af tusinde Beilere tilsmilt.
„Engang det traf, at Mcrcurius gik tilligemed Phoebus,
„M ajas S o n fra CyllSnes' Fjeld, men Apollo fra Delphi.
„B egge fik Pigen at see, og Begge forelskedes heftigt:
305
„Phoebus beslutter at gjemme sit Haab, til Natten, er kommet;
„V ente, det mcrgter ei hiin. Med S taven , som bringer vs S ovn cn ,
„Rorer han Pigen paa Kind; indflumret ved S taven s Beroring,
„B liver hun Moder ved ham. D a Stjernerne komme paa Himlen,
„N yder Apollo, som Kone forklcrdt, hvad Hermes har forst nydt. 310
„Efterat Moderen nu har gaaet det vanlige Tidsrum,
„B liver Antolycus fodt, den listige Snyder, som Aftet
„ A f den bevingede Gud, der ligned fin Fader i Haandvcrrk,
„Heel underfundig og snu, med Talent til mangen en Tyvsdaad,
„ S n ild til at gjore det Sorte til Hvidt, og at svcerte det Hvide. 315
Saasom hun Tvillinger fik, hun foder tillige ved Phoebus
Ham , som var saare beromt ved sin S a n g og ved Cithar, Philammon.
D og at hun Tvillinger fik, to Guder erobred ved Skjonhcd,
Haver til Fader en H elt, hvis M var den overste Tordner,
Hjalp hende svarligcn lidt.
Kan Herder da vorde til Skade? 320
H u n idctmindste fik Skade deraf, da hun voved at vrage
Artemis' Skjonhed mod sin, over hvilken hun voved at spotte.

302
„Opbragt mcrlede hun: „ „D et er muligt du ynder lidt mere
„ D e l, som jeg g jo r ." " Hendes B ue var spandt, og hun sender
fra Strengen
„ P ilen , der borer sin S p id s udi Tungen, som havde fortjent det. 525
„Tungen er taus; der folger ei Lyd, naar hun prover at tale,
„ O g under dette Forssg hun mister sit Blod og sin Livskraft.
„S orgen , som Onkel, jeg bar i mit S in d ; hvad kunde min Hmhcd
„G avne den Stakkel? med trostende Ord jeg styrked min Broder,
„Hvilke, som Fader, han tager imod, retligesom Klippen 330
„B olgernes S q v u lp , og klager sig haardt, at han misted sin Datter.
„ D o g da han saae hendes B a a l, han foler en D rift til at styrte
„ In d i det brandende B lu s. D a han oftere stodes tilbage,
„Kaster han hurtigt sit Legem paa Flugt, og Tyren han ligner,
„ S o m , naar der sidder paa Halsen en S v a rm af de stikkende
Dramser, 535
„ S ty rter sig frem uden Mced.
H ans Lob alt tyktes mig dengang
„M ccr end et Menneskes stark; man troer, der var Vinger paa Foden.
„D erfor han slipper forbi, og hurtig, af Lyst til at ile,
„Farer han op paa Parnassus' Top. D a ynkes Apollo,
„ O g da den Stakkel vil kaste sig ned fra den luftige Fjcldtind, 340
Lod han i Luften ham svave med eet, som en Fugl paa sin Vinge,
^G av ham det bolede Nceb, ombytter hans Negle med Kloer.
Modet er ligesom for; mod dets Kraft er Legemet lidet;
S e lv som en Hog er han bidsk mod Enhver; modsamtlige Fugle
!,Rascr han vildt; selv leed han Fortrcd og fortrcrdiger Andre." 345
„M edens nu Lucifers S o n beretter det sclsomme Icrtcgn,
Hvilket med Broderen traf, da kommer AnStor, fra Phocis,
^Jilsom med stonnende Lob, den snilde Bevogter af Qvccget.
„ P slc u s! o PSleus! jeg bringer dig her et bcdroveligc Budskab"
Skreg han, og denne bcfoel, at sige sig ftrax, hvad han bringer; 350
S elv e Trachinias Helt sorfecrdes og viser sin Uroe.

Mcelder nu hun: „ D a Q-vcegct var trcrt, jcg drev dct til S o en ,
„Ud mod den krummede Strand, da S o len i Middagens Time
„Evncd at see, fra sin hoieste Punkt, hvad den havde tilbage.
„Enkelte Q-vier med boiede Kncce udi Sandet sig hviled,
355
„Stirrende hen, da de laa, over Bslgernes mcegtige Flade.
„Enkelte drysse med langsomme Trin til forskjellige S id er;
„Enkelte svomme; den knejsende H als over Bolgen sig hcever.
„Uden at prydcs med M armor og Guld var et Tempel i Neerhed,
„Skjult overalt med en dccmrende Lund samt lovlige Stam m er, 360
„Ncrc'L samt Ncreiderncs Hjem. At det eies af disse,
„H ar af en Fisker jeg hort, som torred sit Garn udi Sandet.
„Nccrved ligger en S u m p , som er ffjult med tykkeste Piilkrat,
„Hvilken af Bolgen fra S o e erholder sit Vand, naar den ebber.
„Larmende frem med et frygteligt B rag, et grueligt Udyr 365
„Skrcemmcr den ncermcste Egn. Fra S iv et i Nissen gaaer Ulven
„Frem , bedækket med S k u m ; i dens lynende Gab er der tykt B lod,
„ O g i dens flammende Blik udbrede sig glimtende Luer.
„Skjondt den er vistnok vild ved Hunger saavclsom ved Galskab,
„E r den isccr ved sin Galskab vild. Med fccldede Q vier
370
„Ikke den noies at matte sin S u lt eller rcedsomme H unger;
„O-vaget den s a a r e r iflang, og falder Enhver udi Mordlyst.
„O gsaa en Deel af os selv, da Q-vceget de vilde forsvare/
„ S a n k udi Dod ved dens myrdende Bid.
D e forreste Bolgcr,
„Sum pen, som lyder af B rol, og Stranden er farvet af Blodet. 375
„Toven dog giver os Tab; ci S agen tillader Betankning.
„Endnu er noget tilrest; lad os gribe til Vaaben, til Vaaben!
„Sam lede lader os gaae! i Forening til Kampen vi drage!^
Rogteren meldte nu S lig t ; over Tabet ei sorgede P eleus;

M en, da han mindes sit Mord, han trocr, Nerciden, der misted 380
Phocus, nu sender sin S e n de myrdede Q-vier til Gravffjcnk.
„Folket stal gribe til Svccrd samt hente sig kraftige Vaabcn i"
Byder nu Oeta's H elt; med dem vil i Kampen han drage.
Flux Halcyvne, hans V iv, opstrccmmet af Vaabnencs Krigslarm,
Kaster sig ecngftelig frem. S in e Haar, som hun neppc fik opsat, 385
Splitter hun ad i sin O -val; hun klynger sig op til sin M age,
Liggende ham med fin grcedende B on , at han ikke vil drage
B ort med de hjelpende Mcend, men to i den E n e bevare.
„ D ron n in g'. du lergge din yndige Frygt, som beviser din Hmhed!"
Lede da Pclei O rd; „ a t I loved os Hjelp er jo takvccrdt; 390
„S trid e med V a a b c n mod D yret saa fult, ei heller jeg agter;
„F or vil jeg b e d e til Bolgernes G u d /'
Et Taarn var ! Necrhcd.
Hverst paa det var et B lu s, for at lede de kjempende Soemcend.
Dette bestige de nu, og stue med Kummer, at Stedet
Rundt er bedeekkct med doende O.vceg ved det glubende Udyr, 395
B lodigt om M unden, med rodmende Stcenk i de haarrige Lotter.
PeleuS streckkcr fra Bakken sin Haand mod den moegtige Havbred,
Gjor til den blaalige Pstmathc B o n , at hun vilde ham bistaae,
Glemme tillige sin Harm. TEacidcn, uagtet han beder,
Norer dog ei hendes S in d ; kun Thetis, som bad for sin M age, 400
Birker til Gavn for hans B o n .
D og Ulven ei eendser, hun kalder;
Myrder aldeles fom for, da den raser af frygtelig Blodtorst,
L il, da den hcengte ved Nakken sig fast af den splittede Q vie,
Nymphen den gjorde til S teen .
D en s Legem har Alt, uden Farven,
Ligesom for; dens Farve som S te e n , bebuder alene,
405
A t den ei meer er en Ulv, og heller ei mere bor frygtes.
Skjebnen forunder dog ei LEaeiden, som flygter, at standse

S e lv udi Egnene her; til Magnesia gaaer han landflygtig.
Hvor han blev renset for Mord afHeemoniens Konning, Acastus.

6.

CeyxogHalcyone.

Ccyx var saare forfterdet i S in d ved de selsomme Icrtcgn, 410
Hvilke med Broderen traf, samt Tegnet, som fulgte derefter.
Saasom Oraklernes S v a r berolige Menneskets Hjerte,
Agter han sig til den clariske Gud, da Templet i Delphi
Ikke var mere som for, formedelst de Phlegyer, sikkert.
D ig , HalcySne, du elskende V iv! han beretter forinden, 415
Hvad han besluttede nys. D a hun horte det, folte hun G ysning
S e lv i den inderste M arv: en Bleghed, ligesom Buzbom s,
Foer over Kinden, som fugtedes nu ved de rullende Taarer.
Tregang prover hun O rd; men tregang blev det ved Taarer.
A lt som en hulkende Graad afbryder de kjerlige Klager,
420
S iger hun:
„Elskede M and! hvad haver jeg syndet, som ganske
„LEndred dit S in d , at ikke, som for, paa din Kone du teenker?
„ N u kan du rolig gaae bort, skjondt din Viv HalcySne forlades;
„Fjernet du onsker mig helst; jo lamger du reiser, dcsbcdre.
„Rciste du hen over L a n d , da var det kun S m e r t e n , jeg
folte. 425
„Ikke tillige min A n g s t ; i min S o rg var jeg frie for at beeve;
„ B o l g e n bevirker min Skrcek og det rcedfomme Billed af Havet.
„N ylig ved Stranden jeg saae adsplittede Planker af Skibe;
„O fte jeg lcrste paa Graven et N avn, skjondt Ingen var nedlagt.
„Ikke bedaare du, Kjere! dit S in d med en taabelig Tiltroe, 430
„A t du er gift med en Datter af ham, som kraftigen styrer
„Storm en, han lecggcr i B aand, samt mildner hver S o e , som
han onsker.
20

.Har han forst sendt dem afsted, og tage de Bolgen i Eje,
^ Herske de vildt over A lt; da skjermes ei Hav eller Rige
^M od deres V old; mod Himmelen selv og dens Skyer de fcidc, 435
^ O g i den reedsomme Kamp fremstode de rodmende Luer.
„Saasom jeg kjender dem grant (jeg kjender dem noie; som Lille
„ S a a e jeg dem tibt i vor B org) jeg trocr, at de saare bor frygtes.
„Er din Beslutning urokkelig fast, kan du ikke bcvagcs,
,Elskede M age! ved B o n , har du fast besluttet at reise,
440
"Folge je g med paa din Tour! Idetmindste vi tumles da sammen;
^Kun hvad jeg li d e r vil angste mit S in d ; i Forening vi doie,
„H vad der vil skee; over B olger og S s e vi forenede drage."
vucifers S o n er bekymret i H u over 2Eoli Datters
Tsarer og Ord: hun elsker sin M and, han elsker ei mindre. 445
S e lv vil han ikke berovcs sin Tour, som bestemtes, ad Bolgen;
Heller ei onsker han just, udi Nod at bestade sin Kone.
Altsaa han taler endeel, for at troste det sorgende Hjerte;
D o g han besmykker ei ganske sin S a g . Hvad der mildncd alene
Hende, som elsked, og gav hende Trost, var det sidste, han yttred: 450
„O gsaa je g dvaler kun nodigen selv; ved min lysende Fader
„ S v a rg cr jeg hoik, at jeg kommer igjcn (hvis Skjebncn vil ellers
„Unde mig dette) for M aanen har fyldt to Gange sin Skive."
Efterat Haabet var styrket paanye ved den lovede Hjemkomst,
S a tter han Skibet i S o e , som han flux lod flabe fra Varftet, 455
M edens tillige han bod, at det strax forsynes med Tougvark.
Ligesom ahncnde det, som vil skee, Halcyone forfardcs,
D engang hun oincd hans Skib. Under voldsomt rullende Tsarer
Trykker hun ham i sin F avn; med en sorgqvalt Stem m e Len Arme
S ig er det sidste Farvel, og synker til Jorden bevidstlos.
460
synglingeskaren med Kraft, da Ceyx forsager at dvale

O p mod det modige Bryst gjennem Borgerne furer med Aaren,
Skjcrrendc Bolgen med jevnede Lag. D a heever hans Kone
Blikket i Taarer: h u n ojncde forst, at den Elskede stander
Host paa den bageste S ta v n , og streckkcr sin Arm for at give 465
Afskcdstegn, der besvares fra Land.
D a Landet nu viger
Lcrngere bort, og M t ei meer kan Minerne kjende,
Folgcr hun, alt som hun kan, det flygtende Skib med sit M .
M en da nu Skroget ei heller kan sees, bortfjernct i Frastand,
Stirrer hun dog efter Seilcne hen, som bruse ved Masten. 470
SEngstlig, da disse forsvandt, hun ssger sit ensomme Leje,
B lo t for at doempe sin S o r g : dog Lejet og Stedet fornyer
Just hendes O v a l, som giver et Vink, at hun misted sin Halvdeel.
Ud gjennem Havnen de gik; udi Tougene rasler en Luftning.
Surre da hurtig Matroserne fast deres Aarer til S id en ,
475
O g paa Loppen af M ast de Stcengerne heise, fra hvilke
Seilcne spcende sig ud, for at gribe den kommende Luftning.
Midten af S o e (lidt mindre maastee, dog heller ei mere)
Plojedes just af hans Skib, og fjernet var Landet omkring det,
S c e da begynder mod Aftenens Tid under svulmende Bolger 480
Havet at gaae og den kraftige M hecl voldsom at blcese.
„Rceerne ned fra Toppen a f M ast! lad Stcengerne fires!"
Styreren bod; „de samtlige S e il om Raaen Z binde!"
Dette han bod; dog gjores det ei, da Storm en forbod det;
Heller ei Bolgernes D ron tillader at Stem m en kan hores. 485
Enkelte lobe dog hen af sig selv, for at fire paa Raaen,
Dcekke mod Bolgerne til, samt rive fra Vindene S eilet.
Andre ved Pumperne staae, udofende Havet i Havet:
Een har i Stcengerne fat.
Medens fligt man gjor uden Orden,
Voxer det stormende Veir: de brusende Vinde begynde
490
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Styreren
Sandser,
O p over

nu overalt og tumle de trodsende Bolger.
selv er berovet sit Nkod og bckjendcr, han ikke
hvorledes det gaaer, hvad der bydes og hvad der forbydes:
Hovedet voxer hans N od; her Kunsten maa segne.

Meendene larme med frygteligt S k r ig , Tougvarket med Kna
gen, 495
Vcegtige B olgcr med Bolgernes S to d , samt Luften med norden.
Voverne heeve sig hoit og synes at ncerme sig Himlen,
S a m t med de dryppende Steenk at verde de heengende Skyer.
Frier da B olgen det gulige S a n d fra de dybeste Bunde,
Farves den ligesom h in t; snart ere de sorte, som S ty x e s; 506
S n a r t de lagge sig jevnt og hvidne med boblende Havskum.
O gfaa Trachinias Skib omtumles af lignende Vexling,
S n a r t det svaver i S k y r ; nedskuer i dybeste D ale,
Reesten i Acherons S v a lg , ja ligesom ned fra en Fjeldtind;
S n a r t, naar det sccnkcs, og B olgen saa rund trindt Skibet sig
lagger, 505
S e e r det mod Himmelen op fast lige fra Dybenes Bundsvcclg.
Planken, som rammes af BolgerneS S la g ubeskriveligt brager,
O g , naar den traffes, da lyde dens D ron, lug Vceddcrcns jernspids,
Eller Ballisten, der floder med Kraft mod de revnede M ure.
Ligesom Loven, forsget i Kraft ved det mecgtige Anlob,
510
Farer med Brystet mod Vaabnene frem og de feeldcde Landscr;
S aaled es B olgen, der sattes i Gang ved de jagende Vinde,
S tyrter mod Tougene los og have sig hoit over disse.
Kilerne vakle nu alt; da Fugen ei dakkes af Beget,
B liver den aaben og byder en V ei for den myrdende B olge. 515
Skyerne lukke sig op; ned styrter en rigelig Pladffregn;
Himmelen skulde man troe nedsankede sig udi B olgen,

Medens det svulmende H av til Gjengjeld steg imod Himlen.
Vandet af Seilene drev, og B olgen fra Himmelen blandes
M idt i den bolgende S o e ; selv M heren mister sin Lue. 520
Natten forogcs i M ulm ved sin egen og Storm enes Dcemring,
Lynet dog splitter den ad og Glimtene give den Lysning,
J a ved de stadkgen flammende B lu s staacr Bolgen i Luer.
Voverne give nu S p rin g selv in d e n for S id en a f Skibet,
O g, som en seircnde H elt, der hccver sig hoit over Skaren, 525
Naar han med idelig Fart har stormet de fjendtlige Mure
Kommer til M aalet tilsidst, og, begeistret af Lyst efter Herder,
M idt udi tusinde Mcend, erobrer dog B yen alene;
Saalcd es, eftcrat Bolgerne flog' mod det kraftige Skibsskrog, '
Styrter en brusende Vove sig frem med en frygtelig Skylning, 530
Hvilken ei ender sin trodsige Kamp mod den segnende Snakke,
For den har sat sig bag Murene fast af Skibet, som tabte.
Endnu forsoger en D eel at storme den krattede Skibskjol,
M edens i Snakken der findes en D eel. Skibsfolkene lobe.
S o m i den saare beangstede B ye, naar Fjenderne grave
535
In d under Muren en Vei, medens Andre paa Murene stande.
Kunsten har tabt og Modet forsvandt; det synes som Doden
Kaster og styrter sig ind, saa ofte der kommer en B olge.
En staaer flov; en brister i Graad; hiin priser den Lykke,
Jordet at vorde paa Land, medens denne gjor Lofter til H im len; 540
O p imod Skyen, han ikke kan see, han Armene lofter,
Frugtlost sogende Hjclp. En tanker paa Fader og B rodre;
Hiin paa sit Hjem og det elskede B arn, kort A lt, hvad han savner.
Kun for Halc^one Ceyx er angst; Halc^one svaver
Altid paa Labcn af ham, og, ffjondt det er hende, han savner, 545
Er det ham kjert, hun er fjern.
Hvor skued han gierne sit Hjemlands
Elstede Kyster, og kastcd et Blik, stjondt det sidste, mod Hjemmet.

M en hvor han er, det veed han ei selv; i saadan en Hvirvel
Dreier sig B olgen, og Himlen er skjult med det damrende Natmulm,
Hyllet i Skyer, saa sorte som Beeg, og Morket er dobbelt. 550
Knakker nu Masten ved voldsomt S to d af det regnfulde Vindkast;
O gsaa gaaer Roret itu, og Voven, som kroer sig ved Sciren,
Kaster fra oven sit haanlige Blik mod det tumlede Skibsskrog.
R et som man rykked et P i n d u s op eller ogsaa et Athos,
Lige fra Roden, og kasted dem ud i det midterste H avsvalg, 555
Styrter den frem med sin Kraft, mens baade ved Stodct og M assen
Skibet den knuger tilbunds.
Nedtrykket med M agt udi S v a lg et,
Synker a f Folket en D eel, som aldrig sig haved til Lyset,
S aasom de fandt deres D o d ; dog gribe de Enkelte Planker,
Eller en S tu m p af det splittede Skib. I Haandcn, som nylig 560
Scepteret bar, har Ceyx et Brccdt; forgieves han beder
SEolus samt sin Fader om Hjelp. H alcyone, den kjere.
Lyder dog meest i hans M und; han mindes og navner kun hende,
Husker, at B olgen maa fore hans Liig for den Elskedes Hje,
For at hans livlose Krop kan jordes a f venlige Hander.
565
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Altsom han svommcr, han navner sin V iv, saa ofte som Bolgen
Lader ham aabne sin M und; han mumler det selv udi B olgen. !
Just over D ybet det hvalvende Vand, som danner en B u e,
Revner, og Bolgen som brast, ncddukker det sankede Hoved.
>
Dunkel var Lucifer selv; der var In gen , som fik ham at stue 570
Natten igjenncm. Fra Himlen at gaae, tillades ham ikke.
Derfor han hyllcr sit Hovede til, med bakkende Natm ulm .
TEoli Datter, som ahner ci selv saa radsomt et Uheld,
Holder med Nattcrne Tal. D en D ragt, hendes M age skal bare,
Gjor hun istand tilligemed den, som hun agter at bruge,
575
N aar han er kommet, og lover sig selv, men forgjevcs, hans Hjemkomst.
S am tlige Guder, med redeligt S in d , hun byder sin Virak,

3L1
Fremfor dem Alle hun dyrker iftcr S atu rn la's Tempel,
O g for sin M age, som lever ei meer, hun soger til Altret.
At hun vil skjcrme den elskede M and — at han kommer tilbage — 580
Elsker kun hende — d et beder hun om. A f de talrige Hnsker
Kunde hun ene forskaffe sig det, som hun onsked til S lu tn in g .
Bonner om Liv for en afdod M and Gudinden ei lider,
O g, for at sierne den Haand, som plettcs af D od, fra sit Alter,
S iger hun:
„ I r is ! paalideligt Bud om alt hvad jeg onfkcr! 585
„Skynd dig i Hast til det dosige H of, hvor S o v n e n er Konge!
„Hurtig en D rom maa han sende mig hen til Halc^oncs Leie,
„D annet i Ceyx, den Druknedes, Form, for at melde det S an d e."
Ordet er sagt; sin brogede D ragt med de tusinde Farver
Tager nu I r is og tegner sin Vei ad den boiede Krumning, 590
Ilende hen imod Konningens B org, som er skjult under Klippen.
Nccr de Cimmeriers Hjem er en dybtindgaacnde Grotte
M idt i et Fjeld, som er B olig og Hjem for den dosige Sovngud.
Aldrig om Middag, om Morgen og Q-verl er Phocbus istand til
Straaler at sende derind; men Taage, som blandes med Morke, 595
S tiger fra Jorden; det tykkes ei N at, dog heller ei D a g sly s.
Ikke den vaagcnde Fugl med Kam over Nerbct, fremkalder
Eos i Skye ved sit G al, ei eengstcligt, passende Hunde,
Ikke den vagtsomme G aas afbryde den natlige Stilhed.
Hverken til Vildt eller Tamt fra Grenen, som vifter i Vinden, 600
Eller til Menncskerost, som vexlende taler, der hores.
Her boer Tavshed og N oe; dog veelder fra Klippen en Kilde,
Runden fra Lethes S trom , udi hvilken den rislende B olge
Byder til S o v n , ved at trille saa blidt med de rastende Smaastccn.
Ilden for Doren til Grotten man seer den frodige Valmue, 605

312
S a m t af Blomster en Hob, hvis Meelk af Nattens Gudinde
S a m le s og stcrnkes som D ug over Jord, naar den deekkcs af Mulmet.
Ei udi Huset der findes en D o r; den kunde jo knirke,
N aar den paa Heengsclet gik, selv Hunden er borte fra Doren.
M idtviis staaer der en opredt S e n g , som er dannet af morkt Trcce, 610
Svulm ende hoit ved sit D u u n ; dens Vor cre samtlige brune;
D e r er hans Leie, der hviler han sig, naar han doser i Mathed.
Trint hans S en g overalt, udi Former, som ligne det Sande,
Moder man Drommenes luftige Flok, udi Tallet som Kornax
M idt i en Host, som Lov i en Sk ov, eller S an d ved en Strandkant. 615
Efterat Pigen nu trceder derind og splitter med Haanden
Drommenes modcnde Svcerm , da straaled den hellige B olig
Klart af det lyse Gevandt.
Kun med Nod kan han herve sit Hie,
S o m er betynget af S o v n ; og, synkende atter og atter
O m paa sin R yg, eller ftodende an med sin Hage mod Brystet, 620
Ryster han sig, skjondt med Nod, a f sig selv.
Opreist paa sin Albue,
Sporger han hende, som er ham bekjendt, hvorfore hun kommer?
„ S o v n , du milde," saa lod hendes Ord, „som er Hvile for Alting!
„ S jelen es R oe! hvem Kummeren flyer! som trostcr vort Hjerte,
„N aar det af Dagen er trcet, og styrker det atter til nyt S lid ! 625
„ B y d , at en D rom , som ligner i Form, hvad der virkelig lever,
„G aaer under Konningens Billede flux til B yen Trachine,
„ A t HalcySne kan see, under Slum m erens Billed, hans Skibbrud.
„ S lig t er Saturnia's B ud."
D a I r is har gjort hvad hun bodcs,
Ile r hun bort; thi hun taaler^ei mecr de qvalmcnde Dunsters 630
Doscnde Kraft; da Guden hun seer er siunken tilbage.
O p gjenmmen Buen, ad hvilken hun kom, hun iler til Himlen.
Kalder nu Faderen frem a f de tusinde S on n er, han rier,
H am , som besidder den farlige Kunst at forandre sit Legem,

M orphcus. Ingen saa listig som han udtrykker en Andens 635
Gang eller Rost, eller Miner endog, som han bydes at ligne.
Hertil svier han Dragt, og Enhvers scedvanlige Mundheld.
Han copicrer dog Mennesker blot, imedens en Anden
Bliver til Fugl eller D yr, til S n o g med det bugtede Legem.
Icclos er han af Guderne kaldt, af Menncskesvcrrmen
640
Er han PhobStor bencevnt.
End gives en tredie Kunstner,
Phantasus; han kan forvandle sig selv (og forunderlig heldigt)
Baade til B olge, til Trcee og til S teen , kort alt hvad er livlost.
M idt i den natlige S tu n d hos Konger og Fyrster alene
Vise sig disse; den svrige Svcerm mellem Pobelcn ftrrdcs. 645
D isse benytter han ei; men Oldingen vcelger af Hoben
Morpheus blot, for at gjore hvad nys Thaumantias bod ham.
S ovn en , hvis Legeme synker igjen ved en blidelig D vale,
Lcegger sit Hovede ned paa det svulmende Lcie til Hvile.
Frem giennem Morket begiver sig hiin. Uagtet han flyver, 650
Vifte dog Vingerne t y s t ; ei varer det lcrnge, da ftaaer han
Nccrved Thcssaliens B ye. N u tager han Vingen af Kroppen;
Ceyx han bliver i Form og Figur, og, skjult udi denne.
Gusten, som blodlos Aand, uden Klceder tillige, han sveever
Hen for hans Kones, den sorgcndcs, S en g .
S e lv Skjceget paa Manden 655
Tykkedes vaadt; fra det drivende Haar sank vcegtige Bolger.
Vcedende Kinden med Graad, og boiende sig over Sengen,
S iger han:
„Kjcnder d.u Ceyx igjen, du bedrovede M age?
„Eller har Doden forandret mig nu? Kast Hinene paa m ig!
„Kjcnd mig igjen! ei mere din M and, men hans Skygge, du finder. 660
„Ikke mig hjalp, H alcysne! din B on , og de Lofter, du gjorde.
„Doden jeg fandt. S k u f ikke dig selv, ved at haabe min Gjenkomst.
„Regnfulde Storm e fra S y d anfulde vort Skib, da vi seilcd,
„ 3 det ergeriske H av; omtumlet a f Storm e det knustes;

„M unden, der idelig raabte dit N avn, men desvcerre! forgjeves, 665
„Fyldtes af Bolgerncs S o e .
D et er e i noget vaklende Budskab,
„Hvilket du faacr; du horer det ei ved en sladrende Tunge.
„ S e l v jeg staaer for dit B lik ; se lv melder jeg dig om mit Skibbrud.
„N eis dig nu op! en Taare mig skjenk! indhyl dig i Sorgdragt!
„E i uden Graad maa du skikke mig ned til det luftige Orkus." 670
Morpheus bruger nu saadan en Rost, som hun sikkerlig mener,
Er hendes M a n d s; det var virkelig Graad, som han syntes at fcelde.
Ceyx han ligned i A lt, endogsaa i Hcendernes Holdning.
H oit HalcyLne da hulkcd og grced; hun breder i S o v n e
Armene ud; men favner kun Luft, da hun soger den Elskte, 675
Medens hun raaber: „ O stands! hvor iler du hen? lad os folges!"
Skriget, hun gav, og den Elskedes Ord bortfjernede Sovnen.
Forst hun seer sig omkring overalt, hvor hun havde for nyligt
S e c t ham at staae: hendes Folk, som fornam hendes cengstlige Skrigen,
Bringe til Kammerset Lys. D a Manden er ei til at finde, 680
S p litter hun Dragten, hun baer, om sit B ryst; hun river sit Ansigt,
S la a er sig endogsaa for B ryst; da Haarct hun ikke vil losne,
Splitter hun det. Knap Ammen har spurgt, hvorfore hun klager,
Forend hun streg: „H alcyone har endt, hun er dod; med sin Ceyx
„G ik hun fortabt; I ffaane mig nu for trostcnde Ordtant! 685
„D oden han fandt udi S o e ; jeg har seet ham og kjendt ham, og
udstrakt,
„ B lo t, for at holde ham fast, mine Hccnder, imedens han bortdrog.
„Skyggen forsvandt; dog kjendte jeg den,; grandgivcligt var det
„Aandcn a f ham, som er dod. D og eied han ei, vil jeg tilstaae,
„Ganske sin forrige G lands; ei straaled han meer i sin Skjonhed. 690
„ S e lv jeg Usalige saae ham jo bleeg, uden Klceder, og Bolgcr
„Drivende ned af hans H als. Histhenne — der stod han, den
Stakkel
O g hun.randsager endnu, om hun ikke kan Sporene finde.

„ D et var just d e t, som jeg frygtede for i mitahnendeHjerte,
„Raaded dig, ikke paa Vinden at troe, eller svigte din Kone. 695
„Ach! hvor jeg on skede nu, da din Ncife dig forte til Graven,
„A t jeg var draget med dig. At folge med d ig , var mig nyttigt,
„Ene med d ig . D a gaves der ei nogen D eel af vor Livstid,
„H vor jeg var ikke hos dig; da skiltes vi ei udi Doden.
„ N u , ffjondt fjernet, tilgrunde jeg gaacr, omtumlet af Bolgen; 7 0 0
„B olgen mig har, skjondt den ikke mig har; dog vilde mit Hjerte
„ S e lv over Bolgen i Grusomhed staae, ifald jeg forsogte
„Lcenger at frelse mit Liv, eller kjcmpe, for Sm erten at tvinge.
„B ort med saa ussel en Kamp! forlade dig, Arme! jeg vil ei;
„ N u idetmindste jeg folgcr med dig. O m ikke just Urnen, 705
„ N a v n e t paa Graven forener os dog; om ikke min Aske
„Norer ved din, da rorer mit Navn idetmindste ved dir N avn."
Klage sig meer, hendes Kummer forbod; til Ordene foles
Yttring af S o r g ; hendes Bryst er beklemt, hendes S u k cre dybe.
Tidligt paa D agen det var.

Fra Borgen hun drager mod
Stranden, 7 1 0
Sogcnde did udi S o rg , hvor hun nyligcn saae ham at scile,
Altsom hun siger: „H er tovede han — hist loste han Tougct —
„Her paa Stranden han gav mig ctK ys, dengang han forlod m ig— ."
Medens hun tcrnker paa det, som er skcct, og betegnet med H iet,
Kaster hun Blikkene ud over S o e , og skuer i Frastand
715
Noget, jeg veed ikke hvad, der ligner et Legem, i B olgen.
Ei hun ,'forstningen vecd, hvad det er. D a det sqvulper sig fremad.
Skuer hun grant, om endogsaa kun fjernt, at der kommer et Legem.
Uden at kjende det, bliver hun rort ved Tanken om Skibbrud;
Net som en Fremmed det var hun begrced, „du Stakkel!" hun
siger, 720
„ S a m t, er du gift, din Enke med dig!"

Ved Bolgerne drivcS
Legemet ncermere frem. Fo mere den Arme betragter
Liget, desmindre hun veed af sig selv. D et neermer sig indad;
N u er det lige ved Land, saa nccrt, at man fjender det klarligt.
S e e ! det v a r hendes M and. „ D et er h a m !" hun raaber og
river 725
Baade sit H aar, sine Kinder og D ragt. D e bccvende Heender
Slrcckkcr hun ud imod ham. „Er det sa a " hun siger, „o Ceyx!
„Elskede M age! du kommer igjen?"
Et kunstigen opfort
D ige mod Bolgerne laae, for at svakke den larmende Voves
Tidligste Vold, for itide med Kraft at tage mod Havet.
730
Didhen svingcd hun sig; det var seert, at hun kunde; nu stoi hun,
O g med en V inge, hun nyligen fik, hun stjar gjcnncm Luften,
M ens, som en klagende F u g l, hun fkjod over Fladen af Havet.
Alksom hun flyver afsted, man horer tillige fra Munden
Sorgcnde Toner, der lyde liig S u k , da hun rasler med Ncebet. 735
Flagrende ud til hans Liig, der hvilede stumt, uden Livsgeist,
S la a er hun den Vinge, hun nyligen fik, om den Elskedes Legem,
Frugklost kyssende ham, da hun haver kun Nabet det haarde.
Folket ei vidste saa ret, om Ecyx har virkelig folt det,
Eller han s y n t e s at lofte sig op under Bolgcrnes Vuggen. 740
Fo — han folte det vift.
Over Begge sig ynkede Himlen,
Hvilken forlchner dem Fuglenatur; nu dele de Skjebne.
D og deres Kjerlighed blev; hvad der bandt dem fornylig, som Mager,
Binder som Fugle dem end. D e elske; de blive Forceldre,
O g udi Vinterens Tid, syv D age, der ere saa blide,
745
Ned paa sin Rede ved Bolgernes Nand HalcySne sig lcrggcr.
D a kan man seile saa trygt over S o e ; thi ZEolus vogter
Storm en, at ei den gaaer ud, og strammer ham Datterens Unger.

61.

HE s a c u s .

Medens en Olding betragtede dem, da de flagked om B olgen,
Prisende hoit deres Kjerlighedstroe, som de redeligt viste, 750
Yttred en Anden, ja mulig han selv: „D en Fugl, som du stuer,
„Flyvende hist over S o e , hvis Bcen ere svarligen tynde,
(Hen paa en Dykker med frygteligt Gab han viste med Fingren)
„V ar af en kongelig SEt.
O m du tceller i ligelig Rcekke
„ S am tlige Lced i hans Slcrgt, du finder AssLracus, I lu s , 755
„(Hvilken begynder hans M ) GanymSdes, som Kronion raned,
„D erpaa den gamle LaSmcdon selv, samt P rism u s, Konning
„Just som Jlium sank. S e lv var han til Hector en Brodér,
„ J a , var han ikke forvandlet til Fugl i sin tidlige Ungdom,
„Eied han mulig et N avn, som kunde sig maale med Hectors, 760
„Skjondt han i Verden var sat ved den herlige Datter af D ym as,
„M edens at ZEsacus fodtes i S m u g paa det skovrige Id a
„ A f AlexirrhoL, hun, som var fodt af den ftccrke Granicus.
„Aldrig han Byerne leed; bortfjcrnet fra Hoffet og Pragten,
„Uden Forfængelighed han elsted kun Landet og Fjeldets
765
„Eensomme Lye; men Zlium s Naad besogte han sjeldcn.
„ D o g var hans S in d ei raat eller vildt, uden S a n d s for at elske,
„S aasom han listede tidt gjennem Skovenes Lye, for at flue
„Hende, han onskede sig, Hcspcrka, Datter a f Ccbren,
„N aar ved sin Fcedrencfiod hun torred sit Haar over Halsen. 770
„Nymphen ham saae, men flygtede ftrax, rctligesom Hinden
„Flygter i Angst for den gulige Ulv, lug Anden, som gribes
„Fjernt fra den vanlige S o e af en H og. Trojaneren folger;
„Nymphen er hurtig af Angst, men Ynglingen hurtig af Elskov.
„Fandtes da just udi Grcesset en S n o g , som , medens hun
flygter, 775
„ S tr o g med sin Tand hendes Fod, og i Legemet levned sin Edder.
„M ed hendes Liv var Flugten forbi. D a hun ligger nu livlos,

3L8
„Favner han hende som vild; „ „jeg angrer," " han skreg, „ „at
jeg fulgte;
,,„3kke jeg ahncde S lig t; min S cir er blcven mig dyrkjobt.
„ „ E n e v i . Stakkel! bevirkcd din D od ; thi S l a n g e n gav
S a a rct; 780
„„Lcilighcd fik den af m ig , og gruelig maatte jeg va're,
„ „O m jeg ei selv, ved at doe, forlehned dig Trost i din Dodsstund.""
„Talende dette, fra Klippen han sprang (hvor Bolgen forneden
„Huled den ind) udi S s e ; da han sank, bevcegedcs Thetys;
„ S a g telig tog hun ham op, og dcekkcd ham ganske med Fjcre 785
„A lt som han svommcd i S o e , og bcroved ham Doden, hanonskcd.
„B liver da Elskeren vred, at han tvinges igjen til at leve,
„ S a m t at iveien man ftaaer for hans S jc l, som beflutted at ile
„B ort fra Jammerens B oe. D a Vingen han fik paa fin Skulder,
„Flyver han lidt ester lidt, og hccver sig op over B olgen, 790
„Lettet ved dunede Fjer. Flux LEsacus styrter i D ybet,
„Fast som en Rasende, ned, for igjen at bcrove sig Livet.
„Kjerlighed gjor, han er bleg; hans Kncee og hans Bcen ere lange.
„Halsen er ligesaa lang og Hovedet fjernet fra Kroppen:
„V and er hans Lyst, da han dukkes deri, han kaldes en Dykker." 795
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Tolvte

Sang.

^ r ia m u s, ahnende ek, at hans S s n er en F ugl og ilive.
Klager sig over hans D od: ved en H oi, hvor han ikke blev jordet.
M en som blev kaldet hans Grav, ftaacr Hector og Brodre med Offer.
P aris alene gav ikke sin Deel til den sorgende Gravskjenk,
H an, som forskaffcd sit Fadreneland, ved at rane sin Kone,
5
Lang og fordcrrvelig Krig, da tusind forenede Skibe
Folge hans S p o r og den samlede Hob af Pclasgernes Stam m er.
Neppe man havde forhaket sin Hevn, om ikke ved Storm vind
B olgen var gjort ubeseilclig vild, og Boeoticns Kyster
Havde paa Snekkerne holdt, der laae i det siffrige A ulis.
10
Zust som man offrede her, efter fadrene Skik, til Kroniden,
Just som Ilden var tandt og siammed paa Fortidens Altre,
Skued de Graker en H gle saa blaae at skyde sig fremad.
Farende op i en L on, som voxede lige ved Altret.
Hverft en Nede med Fugle man saae (udi Tal var' der otte) 15
Hvilke tilhobe, samt Moderen selv, da hun klynked ved Tabet,
Hglen tog fat, og skjulede dybt i sin graadige M ave.
-Alle forbavsede stod'; Sandsigeren Chalcas alene
Varslende raabte: „N u Scircn er vor; fatter M od, I Pclasger!
„Troja stal falde; men Kampen er tung og skal trattes i Langdrag. 2 0
„Fuglene vare jo n i ; n i Aar Belejringen varer."

H glen, der siyngede sig med sin Krop om de gronncnde Grene,
Bliver paastcdct en S teen ; men i S ten en er Oglcfigurcn.
611.
I P h i g e n i a.
Mildner dog Nereus ikke sin H arm ; Boeotiens B olge
Slipper ei Krigerne lo s; ja Enkelte m ene, Poseidon
25
Vcrrncr om Iliu m s B y e, fordi han har bygger dens Mure.
S lig t er ei Calchas' Troe. H an veed, og fortier ei heller,
At ved en Jom frues B lod stal Jomfruen vorde forsonet.
Efterat Hmhcd for Pigen forsvandt for at rccdde det Hele,
Efterat Kongen mod Faderen vandt, siod Zphigcnia
30
Mellem der grccdende Folk, for at offrc sit B lod, skjondt uffyldig.
D a blev Artemis rort, og, hyllet i Skyen, man siger,
M edens man havde med Offringcn travlt, man skreg og man tilbad,
A t hun har tuftet en Hind istedet for M M nerinden.
D a nu D iana var sonet igjen ved et Offer, som passed, 35
Bolgerncs Vrede var mildnet paanye, tillige med Phoebi,
S c e ! da kom der en lykkelig Vind for de tusinde Skibe,
O g, efter mangen en Nod, de landcd paa Phrygiens Kyster.

OIH.

Cy g n u s , som ikke kan s aares .

M idt udi Verden der findes et S ted mellem Jorden og Himlen
S a m t mellem Bolgen i S o e , tre Grccndscr for Alt, hvad der skabtes. 40
Derfra skuer man A lt, hvad der viser sig, selv udi Frastand,
Ogsaa hver enkelt Lyd gaaer ind i det hulede O re.
Stedet er F a m a 's Borg. P aa Toppen hun cier en B olig.
Tusinde Dore hun satte derpaa samt tusinde Huller:
D o g i det samtlige H uus ei flutter en D or til sin Tcerftel, 45
Aabne ved N at og ved D a g .
A f M alm er Bygningen opfort:
Derfor den runger, gjentager hver Lyd og fordobler det Horte.
Aldrig i Huset er tyft, og Rolighed fjender man ikke;
Naab er der egentlig ci, kun en sagtelig mumlende Stem m e,

Ligesom oste man horer fra S s e , naar det lyder i Afstand, 50
B slgerncs S la g , eller ogsaa i Luft, naar Jupiter stodcr
Stcerkt mod den dcemrende Skye, og man horer a f Torden det sidste.
Svcrrmen i Salene staaer; man gaaer og man kommer med Iilfa rt;
Mellem det Sande bevcege sig frem vel tusinde R ygter;
Krydsende sig mellem dem, forvirrede Toner sig vcrlte.
55
M angen a f disfe nu fylder med S n ak Dagdrivernes G ren;
D isse fortcellcr det videre frem, og Sognene vore,
Saasom Fortcelleren foler af s it til det, som han horte.
Her Lettroenhed boer; ubesindig Vildfarelse ncrrved;
Taabelig Fryd over lidt, Forvirring og Skrack over In tet, 60
Pludselig Opstandskamp, samt M um len, hvis Kilder ei kjendes.
Alt hvad der skeer saavel ud i S o e , som ogsaa paa Jorden,
S a m t udi Himlen, hun seer og spreder i Verden omkring sig.
Kundgjort havde hun alt, at Gråkernes Skibe sig ncerme,
Stcerkt besatte med Folk, at vcebnede Fjender kan ventes.
65
Troerne stode beredt'; om Stranden de vcerne, samt jage
Hine fra Land. Ved Hectors S p y d (hvad Skjebnen bestemte)
ProtesilLus! du faldt; dyrt kjobte de Grockere Seiren,
S aasom i Heltenes Drab man Hector lcrrte at kjende.
Ogsaa med strommende B lod de Troere lcrrte, hvad Haandkraft 70
Ercekernes Sonner besad.
Sigeiffe Bolgerne rodmed;
Cygnus, den M lin g af Bolgernes Gud, nedstodte mod Jorden
Sikkcrligt tusinde Mcend. P aa sin Vogn fremtrcrnger Achilles,
Svingende Pele'i Spcer, og knuser de troiffc Svcrrme
Under sit S p yd .
Udi Krigernes Hob om Cygnus og Hector 75
Speider hans H ie. M od hiin han soer; thi Hector maa gjemmes
Til i det tiende Aar. N u scrtter han Liv i sit Vognspcrnd,
Stram m et i Aag om den sneehvide H a ls, og jager mod Fjenden.
Medens derefter han kaster sit S p y d , som han slynger mod Helten,
21

S ig er han- „Y ngling, ihvoduendeft, det troste din Dodsstund, 80
„A t ved Achillcs, Thcssalerens, Haand, du synker r Graven!
Dette han taler; det mccgtige S p y d ledsagede Ordet.
M en °m endogså« hans Spcer blev sendt uden Feil og med Fasthed,
Spydet dog floi med sin hamrede S p id s uden k,endelig Vnkmng.
Skuddet var stovt, uden Kraft, og stedte kun mat imod -brystet. 8a
Saade da
.
„Jeg kjender dig lcengst, formedelst dit Navnry,
„ S o n af Gudinden! hvi undrer del dig, at jeg ikke blev saaret?
(Heltens Forundring man saae). „E i Hjelmen, du stuer, den blame,
„Sm ykket med Gangerens H aar, ei heller det bugede Stridvskiold
„Her paa min Venstre, beskytter mig stort; jeg bar' dem tsi StaLv
„Ligesom M ars af en lignende Grund. O m jeg fjerner endogså«
„ A lt, hvad der dcrkkcr min Krop, uden S a a r jeg drager fra Kampen.
^,Af Ncreider at fod es, er godt; men hoiere stander
„ S o n n en af Bolgcrncs D rot, Nereiders og Ncre'i Konmng.
Talende dette, han flynged sit S p y d , som flulde sig haste 05
D ybt i Thcssalcrens Skjold. Gjennem Kobberet selv og de n, Lag
Huder det focr; men stnkcdes dog i det tiende Skm dlag.
Helten det rystede bort.
S i t dirrende S p y d med den Hoire
Sender han kraftige« frem. Uden S a a r , uden mcerkclig Skade,
Kroppen sig viste, som for; ja Cygnus blotter og viser
100
S e lv ubedeekket sit Bryst, som det tred.e S p y d kan e. udse.
S e e ! da stammede hiin, retligesom Tyren paa Circus,
N aar med sit voldsomme Horn den farer mod Dragten af Purpur,
Hvilken man egger den med, og marker, den floder forgjcvcs.
Ogsaa paa Lands-n han seer, om ikke den tabte sin Odde;
Odden paa Skaftet var fast.
„Er min H a a n d da stappet?" han siger,
„H ar den paa d e n n e da spildt, hvad Kraft den eiede forhen?

„Styrke den eiede dog, da Muren om Staden Lyrnessus
„Forst jeg styrted omkuld; da Tcnedosoen og Theben
„ S a m t ELtion's B ye jeg fyldte med Krigernes Blodstrom: 110
„Eller da, farvel med Landsmcrnds B lod, Ca^cus' Bolgcr
„Nulled, og Telephus selv to Gange formerrked min Landse.
„O gsaa ved Dynger af Lug, fom stadledes yen over Stranden
„Drcebte ved mig, kan jeg see, hvad min Haand har evnet og evner."
Nctsom han ikke forlod sig paa det, som var nyligen herndtcs. I l s
Sender han Landscn i Lycernes Hob. D en rammer M cnoctes,
O g , gjennem Pantsercts M a lm , den trernger sig dybt i hans
Brystbcen.
Medens nu denne som docnde sank med Issen mod Jorden,
Ud af det dampende S a a r SEacidcren trcekker sin Landse,
Sigende: „D enne min Haand og Landsen har staaet sinProve! 120
„ V e l, lad mig prove den ogsaa mod h a m l gid den virke det
samme!"
Cygnus derefter han sigtede paa. Ei fcilede Landsen;
Skuddet var sikkert og vist; den slog mod hans Skulder tilvenstre;
S o m fra en M uur eller Fjeld den stovtes dog atter tilbage.
Der hvor den slog, han mcerkede glad, at Helten var blodig, 125
D og var det Hele kun Tant; forgjeves hovered AchilleS,
Saaret var ei til at see, og Blodet var kun as M enoetes.
V ild , med en brummende N ost, han kaster sig ned fra sin
,
Stridsvogn,
O g udi Neerstridskamp mod sin Fjende, der stander saa rolig,
Gaaer han med blinkende Svcerd. V el hugges hans Skjold og
hans Hjelmknap, 130
D og er hans Legeme haardt og giver kun Skaar udi Klingen.
Ei kan han doje det meer; han river ham Skjoldet tilside;
Slaaer ham med ideligt D rag med Skjeftet i Tinding og Ansigt;
21*

Trcenger sig ind paa den vigende H elt; fortumler ham ganske.
Uden at give ham Roe i hans Angst.
><^
O g om bans fSie bevseger sig D sd . D a han flygter tilbage,
Ligger paa Midten af Marken en S teen , som standser hans bortgang.
Ud over denne blev Eygnus strakt, med Brystet * ^ ir e t,
Trykket mod Jord med frygtelig Kraft af Helten Achlllcs,
S o m med et paasat Kncee og tillige med Skjoldet ham knuger. 140
Snoren han flider, der holder hans Hjelm, som under hans Hage
Trykker og snorer hans Strube saa fast, at Vei til at aande
Ikke forundes ham meer.
. ^ ^
.
Just vilde han plyndre den Dode,
S e e ' da ligge hans Vaabcn der blot; af hans Legem Neptunus
D n°-7d.n
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S aad an en voldsom Kamp bevirkede Rolighed lange;
Begge Partierne hvile sig lidt, og Vaabnene lagges.
M edens paalidelig V agt beskjermer de Phrygeres M ure,
O g en paalidelig V agt beskjermer Argiverncs Grave,
150
Narmer sig alt den festlige D a g , da Helten, som faldte
Cyqnus, forsoned Athens med Blod af hellige O.v>er.
Gudernes D eel man offrede alt paa de dampende Altre,
O g imod M heren steeg den Dunst, som er Gudernes Livret.
Himlen annammede sit; det Hvrlge sattes paa Bordet.
S am tlige Hovdinge lagge sig ned; det ristede Kjodmad
155
Gotter Enhver; man flukker med V iin baade Torsten og Sorgen.
Ikke ved tonende S a n g , ei heller ved Lyren og Eithar,
Ikke ved Buxbomspibcrnes Klang med de talrige Huller,
Ene ved Snak gaaer Aftenen hen. O m krigerisk Kampdyst
Taler man helst; med Fjendernes D aad man roser sin egen. 160
Farer, man modte og modig bestod, fortaller man ofte,
O g det fortalles med Lyst.

Hvad skulde Peliden fortcelle?
Eller hvorom fortalte man helst hos den store Pelide?
Sciren ister, som han nyligcn vandt, ved at stride mod Cygnus,
Var udi Munden paa hver. D et tykkes dem alle mcrrkvcerdigt, 165
At hos en Pngling der gaves en Krop, som var frie for at saares,
S a m t imod Angrebsvaabcn saa haard, at den flovede S p yd et.
Undren det vcrkker hos Gråkernes Folk, ja selv hos Achillcs;
Lode da Nestors Ord:
„F o r Eder kun Cygnus alene
„Viste sin Kraft imod S p y d , da hans Legem var sikret mod
Skudsaar. 170
„ S e lv har jeg stuet en lignende M and, Perrhceberen Ccrneus,
„ S o m , uden Skade for Legem og Hud, fik tusinde Vunder.
„Kraftig som Kriger, paa Othrys' Fjeld Perrhceberen Ccencus
„H avde sit Hjem: hvad der undrer ister, langt meer end det andet,
„E r, at han fodtes som M o e ."
S a a stort et Mirakel forbauser 175
Alle, som hore derpaa. M an bad ham fortcelle; Peliden
S ig er ister:
„Fortcel det engang, da vi onste det Alle,
„Kraftige Gam le, veltalende M and, blandt Kloge den Forste!
„Hvem er Pcrrhcrbernes Helt? hvi blev han forvandlet til Pngling?
„Ncevn os den Krig eller D yst, i hvilken du fik ham at kjende! 180
„H vo beseirede ham, om han ellers er bleven beseiret?"
Oldingen svared:
„ Z Tidernes Lob forglemte jeg m eget;
, , Noget jeg husker ei meer, som jeg saae i min tidligste Ungdom.
„ D o g er det Meste beholdt; ei heller der gives en Gjenstand,
„Fcrstet saa dybt i mit Hu mellem Krigens og Fredens saa mange 185
„ S y sle r og talrige Ting. Har Nogen i Dagenes Rcekke
„Mccgtet at stue mangfoldige Ting, er det m i g , som har levet
„To Gange hundrede Aar, jeg lever jo nu i det tredje.
„ S a a re beromt ved sin deilige Form var L lati Datter,
„Ccrnis, den vcrne thessaliste M oe. Z de ncrrmeste Byer
190

„ J a i din Hjcmlandsegn (din Landsmand var Hun, Achilles!)
„ B lev hun forgjeves, ffjondt ivrigen, sogt af Beileres Hobe.
„P eleu s havde maaffee fremstillet stg selv som en Frier,
„Dersom han ikke forenedes alt med din Moder, Achilles!
„Eller var lovet den Elskedes Haand.
Skjondt TEgteskabslivet 195
„Ceenis hued ei stort, dog Guden i Voverne voldtog
„Hende, der gik ved den ensomme Stran d , som Rygtet fortalte.
„G lad ved den Elskovsblomst, han havde saa nyligen plukket,
„ S a g d eN ep tu n : „ „ D u kan ncevne mig, B arn! hvad du onsker
at have;
„ „ D e t , du forlanger, stal ikke faae N c i." " S a a meldte mig
Rygtet. 200
„S vared da biin: „ „ D in Fornerrmclse gjsr, at jeg onsker i Fremtid,
„ „ T r y g t at forskaanes for fligt. Ei leve jeg lcenger somQ-vinde!
„ „ D a har du holdt dine O r d ." "
Med en Rost hun sagde det Sidste,
„ S o m ved sin kraftige Lyd kunde letteligt synes et Mandfolks,
„Hvilket den virkelig var; thi Guden i Bolgcrnes Afgrund 205
„Havde tilnikket sit J a , samt ydet endog, som en Tilgift,
„ Ilt hun umulig kan saares af Jern eller falde for Glavind.
„G lad gaaer Poden af Atrax bort; i mandlige S ysler
„ S v in d e nu Dagene hen, og han driver omkring ved Peneius.
„Trodseren Ixion's S o n HippSdame forte til Hjemmet. 210
„Sccttes da Bordene frem, og Folket, der fodtes af Skyen,
„Beder han sidde tilbords i en Grotte, som bakkes af Traer.
„M dle Thessalere kom til hans Fest; jeg selv var tilstede,
„ O g i den drorlige Borg gjenlod det af Larmen og Tummel.
„Bryllupsfangene lsd'; Festblusset i S alen e damper,
215
„ O g mellem Modres og Konernes Hob ftcmstraalcd den vane,
„D eilige Brud. Hoit priser vor S a n g Pcrttho'i Lykke,
„G ift med saa elskelig V iv, hvilket Varsel vi nar havde skuffet.

§

„E urytus, sarligen vild blandt alle de vilde Centaurer!
„N ort af den deilige Pige, du seer, opegges a f Vinen,
220
„ O g , paa den dobbelte V iis, du tumlcs af R uus og af Elstov.
„Bordene vaktes omkuld; Forstyrrelse herffer i Gildet,
„Bruden, paa Voldsmands V iis, man griber ved Haaret og flaber.
„Eurytus tager Hippodame fat; de Hvrige snappe,
„Hvem de kan lide og hvem de kan faae; en Erobring det ligner. 2 2 5
„Huset lyder af Q-vindernes Skrig. Op stande vi Alle.
„ S ig er da Lhcseus forst: „„H vilk en Galskab haver dig grebet,
„ „ E u rytu s? kranke du vil Perithous, medens je g lever?
„ „Uden at ahne det selv, fornarmer du to i den E n e." "
„For at den kraftige Helt ei skulde det sige forgjevcs,
230
„Jager han Trodseren bort og befrier den ranede Ungmoe.
„H iin ei svarer et Ord; med Ord kan han ikke forsvare
„ S lig en fornarmelig D aad ; men frakt mod den Skjermendcs Aasyn
„Lofter han Haanden, og LEdlingens Bryst han stoder tillige.
„Narved stod der et Oldtidskruus, udpuklet med mangen 235
„Kunstig Figur. Skjondt Kruset er starkt; er Helten ei mindre;
„R ast han tager det fat, og slynger det ind i hans Ansigt.
„Stykker a f Hjernen og Klumper af B lod, tilligemed Vinen,
„Valke sig ud af hans saarede M und; paa det fugtige Sandgulv
„B aglan d s styrter han om.
Tvedyrene rase ved Mordet,
240
„N aabe: til Vaaben! til Vaabcn! omkaps med forenede Kampskrig.
„V inen besteler dem meer. Deres Kamp begynder med B agre,
„Bugcde Kruse, Pokaler a f Leer, som i Luften de svinge.
„Hvad der var nylig til Lyst, benyttes til Kamp og til Morddaad.
„A m ycus, Ophius' S o n , er den forste, som nanner at bruge, 245
„Hvad der Gemakkerne pryder, saa stct. Fra V aggen han river
„Forst mellem Alle den Kjcrte saa tyk med det luende Zldblus;
„Svinger den hoit udi Luft, og, ligesom en, der vil hugge

„Sneehviden Tyr, som ved Alteret staaer, over Halsen med Hxen,
„Csladon flaaer han for Panden med den; paa Lapitheren knuses 250
„Ansigtsbenene flux; ukjendclig lod han ham ligge.
„H iet af Hulingen soer; i hanS Ansigt knusedes Benet,
„Nersen blev flaaet ham ind, og trykkedes ned i hans Gane.
„H am med et Been af et Valdbirksbord den Pellceer B elstes
„Styrtede ned imod Jord, og fleenger ham Hagen til Brystet, 255
„ O g , da han spytter det levrede B lod, som er blandet med Teender,
„Sender han ham, med fornyede S a a r , til Lartari B olig.
„G ryneus stander ham ncer og kaster sit rerdsomme H ie
„O ver et Alter, som dampende stod. „ „ S e l v d et kan vi bruge""
„ S a g d e han freek, og kosted det op med det rygende Ild b lu s, 260
„Slyngende det, som er tungt, dybt ind i Lapithernes Klynger.
„T o bleve knuste ved Alterets Fald, Orlon og B rotas;
„H iin var M ^cale's S o n , som ofte man siger ved Trolddom
„Trak imod Jord, skjondt nodig hun gik, den kjempende Luna.
„„H avd e jeg blot mine S p y d , da skulde du sikkert faae Gjengjeld"" 265
„Skriger Exadkus hoit. Et Gcvihr, som var offret D iana,
„ O g som var hcengt i en Gran, han bruger istcdet for Vaaben.
„D ette Gcvihr, med den dobbelte Kant, han flog i hans H in e ;
„B egge de rives ham u d ; det ene paa Takkerne hcengcr,
„M edens det andet faldt ned i hans Skjorg, som hcerdes af Blodet. 270
„RhoetuS snapper af Alterets B lu s en luende Zldbrand,
„ S o m udi Flammerne laae, med hvilken han rammer Chararus
„ I n d i hans Tinding, som deekkedes smukt af det lysende Guldhaar.
„R et som en Seed, der er tor, ved den hurtige Flamme gcraadcr
„H aaret i B ran d ; nu koger det B lod, som sidder i S aarct, 275
„G iver en frygtelig hviskende Lyd, ret ligesom Jernet
„N aar det er gloende hedt, og Sm eden det griber med Tangen,
„F or udi Vand at kjole det a f; med sydende Piben
„ S u se r og hvisler det hoit, naar det stikkes i B olgen, der skummer.

„Ud fta det brusende Haar den Saarede streeber at ryste 2 8 0
„Luen, og rykker tillige fta Jord den vcegtige Tcerssel,
„H oi som den lccssede V o g n ; men slynge den ud mod hans Fjende
„Mcegtcr han ei, da den tynger for stcerkt.
D en meegtige Steenvcegt
„Knuser ComStcs endog, Kammeraden, som staacr ved hans S id e.
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„Rhoetus kan ikke beteemme fin Fryd. „ „ Jeg vil onsse" " han
siger, 285
„ „H ele dit ovrige Slccng vil vise sig tapper paa den V iis." "
„F lux med sin halvt uddocnde Brand anbringer han nye S a a r ;
„ S la a er ham med tunge, fornyede S la g , hvor Issen forbindes,
„ S a a at de splittede Becn i den strommcnde Hjerne sig trernge.
„Scircnde stormer han frem mod Cor^tus, EuLgrus og D ryas. 290
„ S o m nu Eor^tus sank, bedcekket om Kinden med UngdomS
„Tidlige D uun, EuSgrus skreg: „„hvilken kostelig Herder
„Skaffer dig Mord paa en D ren g ? " " Udbrede sig mere, tillader
„R hoetus ham ci; thi just som han skreg, han krastigcn stoder
„Branden i Talerens M und, og gjennem hans M und i hans Gane. 295
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„O gsaa forfolger han dig, ved at flaae dig om Oret med Branden,
„ D ry a s, du vilde! dog folgcr ham ei den vanlige Lykke
„Ogsaa hos d i g. D a han folte sig stolt a f den heldige Morddaad,
„Jog du den glodende Perl i hans R yg mellem Nakken og Skuldrcn.
„Rhoetus sukkede dybt. Hcel vanskeligt rykker han P alen 300
„Ud af sit B een; han driver af B lod og griber til Flugten.
„L^cabas flygter; tilligemed ham OrnSus og M edon,
„ S a a ret i Boven tilhoire; med Thaumas ogsaa P iftnor.
„Dftrm erus flygter, som nyligcn vandt udi Joddernes Kamplob,
„Ach! men lister nu sagtelig frem, da han lider af Vunder; 305
„P hocus, samt M elanSus og Vildsvinsjcrgeren Abas,
„Endelig Varfleren selv, som raadte forgjevcs fra Kampen,
„Astylus.
Denne til N e s s u s skreg, da han ftygtcd for Vunder:
„„K am pen ei flyer bevares du ssalst til Herculis P ile !" "

'

330
„Ikke dog Lvcidas flap, Eurvnomus, Ares og Im breus 310
„Dodcn i Kampen; thi Sam tlige blev', ved den kraftige D ym as,
„Forfra rammcd' og sank. Skjondt Ryggen du vendte til Flugten,
„Forfra fikst du alligevel S a a r , da du flygted, Crenccus!
„Just som du vendte dit Hoved omkring, mellem Hinene fikst du
„Landsen, der herskede sig, hvor Panden forbindes med Ncescn. 315
„M idt i den larmende S to i, indflumret i Rusen, Aphidas
S o v som en S teen , La Vinen han nod uden M aal eller Ende.
",Kruset med V iin dog holdt han i Haand, omendskjondt den var
kraftlos,
„Strcckkende flg paa et Skind af en Bjorn, som var fteldet ved O ssa.
„Phorbas i Afstand bliver h a m vaer, som rorcr ei Bcerget. 320
„F lu r paa Remmen han lcegger sin Haand. „ „ M e d S ty x kan
du blande" "
„ S ig e r han „ „denne din V iin ? '" Uden videre Toven han slynger
„ S p y d et i Pnglingens Krop; da han ligger paa Ryggen og sover,
„Jager han Spydet af Ask, som er oddet med Jern, i hanS Strube.
„Ncppe han mccrkcd sin D od ; af Struben sig vcrltcr i Meengde 325
„ B lo d , som er levret, saavel paa hans B sn k , som cndogsaa i Kruset.
„ S e lv Petrerus jeg saae, da han sogte, fra horden at rykke
„Egen, med Olden beheengt; i sin Favn han knuged den kraftigt;
„Djcrvcligt ryster han den, samt rokker og kaster den saare,
Just som et S p y d fra Pcrithoi Haand gjenncm Siderne farer, 330
,Naglende fast det kjempcnde Bryst til den kraftige Stam m e.
"O gsaa man figer Perithoi Haand nedkastede Lycus;
„Chromis tillige Perithous flog.
D og hcedrede disse
„M indre den scircnde Helt, end Mordet paa D ictys og Helops.
„H elops sank ved et S p y d , som heefted flg ind i hans Tinding; 335
„ In d imod hoire det kom; tilvcnstre det soer gjenncm O « t.
„ D icty s, som gled fra den takkede Kant af den ffraancnde Fjcldtind,
„Aiedens han flygter i bavende Angst for Zxion's M lin g ,

„S tyrter paa Hovedet ned sit veegtige Legem. En Avnbog
„Kncckkcr han tvert ved sit Fald, og jager en Green i sit Legem. 340
„Aphareus trccdcr, som Hevnercn, frem og sprcenger en Fjeldkant;
„ M en , da han agter at kaste den ned, da farer LEgiden
„Frem med en Stum p af en Ecg og kncckkcr hans Arm udi Ledet.
„Gjore det af med Kroblingens Liv, han haver ei Tid til,
„D erhos mangler han Lyst. P aa den mccgtige R yg af BiLnor 345
„Springer han op, ffjondt aldrig han bar nogen Anden paa R yggen;
„Borer ham ind i hans S id e sit Kncre, og griber med Venstre
„ F at i hans H aar, imedens han staacr med sin knortede Kolle
„Baade hans Kinder, den truende Mund og den hcrrdcde Tinding.
„O gsaa Nedzttnnus faldt ved hans Eeg og Skytten Lycutas, 350
„H ippasus med, som dcckker sit Bryst med Skjccgct, der hcengcr,
„R ipheus hcrvende sig med sit Hovede hoit over Skoven,
„Endelig Tereus selv, som tidt paa Thcssaliens Bjerge
//T og sig en levende Bjorn og bar den, uagtet den brummed.
„D enne saa heldige Kamp, hvor Thcseus fccldte saa M ange, 355
„Taaler Demvleon ei, og dybt i den tccttcste Tykning
„ V il han med anstrccngt Kraft oprykke det aldrende Grantrcce.
„Ikke det lykkes, dog kncckkcr han den, og staacr den mod Fjenden.
„ D o g fra det kommende S to d betimeligt fjcrned sig Thcseus
„Efter M in e r v a 's Raad, og hvad han forsikrcd, man antog. 360
„Trceet ei sank uden Skade mod F ord ; paa den statlige Crantor
„Rcev det fra Struben hans Bryst og tillige hans Skulder tilvcnstre.
„Tidt med din Fader han drog udi Kamp, som Fcclle, Pelide!
, , Hvilken Dolopernes D rot, betvungen i Krigen, Amyntor
„G av som et Pant og et Gidsel om Fred SEaciden i Vccrge. 365
„Eftcrat Pelcus seer, ffjondt fjern, at den grusomme Vunde
,/sp litter hans Fcclle, da raaber han hoit: ,, „ M in elskede Erantor!
,, „ T o n e s du ffalst i din D o d !" " M od D em sleon svinger han
kraftigt

„Landscn af Ask; hans Arm var steerk og tillige hans Vilje.
„ In d i hans Ribbeen treengte den dybt, og dirrende stod den 370
„F ast i hans Leen. Han rykker dens S k aft, men ikke dens Odde,
„ O g da den endelig kom, tog' Spidserne fat i hans Lunge.
„Sm erterend mere foroged hans Krast; skjondt saaret, han steiler
„ In d mod sin Fjende og sparker ham stcerkt med sin trampende Hcstfod.
„H un optog i sil Skjold og sin Hjelm det larmende Fodspark, 375
„Vcerner om Skulder og Bryst, samt holder sin Landse foran sig,
„ O g i hans B ov med det enkelte S to d t o Bryster han borer.
„ D o g har han dreebt udi Fraftandskamp Phlcgreeus og H ylas,
„ O g , da han gik dem paa Livet som H elt, IphinLus og Clanis.
„ D o ry la s falder med dem. S in e Tindinger bar han bestandig 380
„Deckked' med Skind afen Ulv, og, iftedet for S p y d , var han vcebnet
„ B lo t med det bugtede Horn af en S tu d , der stedse var blodigt.
„„K om ! skal dufte"" saa raabtejeg nu (mit Mod gav mig Krcester)
„ „A t imod dette mit S p y d dit Horn upaatvivlclig taber.""
„D erpaa jeg sendte mit Sperr; undflippe det, var ham umuligt; 385
„Panden jeg sigtede paa; da han dcekkcde denne med Haanden,
„Haanden og Panden jeg naglede fast. N u blev der en Skrigen;
„H am , som var bunden og eengstelig ftcedt ved den rerdsomme Vunde,
„P eleu s oincd og huggede flux med sit Svecrd over M aven.
„H oit a f Smerter han sprang. Han flcrber paa Jord sine Tarme; 390
„Trecdcr deri, da han gik; ved at trccde dem, rives de sonder,
„Daskende rundt om hans B cen ; da M aven er tommet, han segner.
„E i udi Kampenes Feerd din Skjonhed, C M a ru s! hjalp dig,
„Dersom det ellers gaacr an, om Skjonhed at tale hos S l i g e .
„Skjccgct begyndte just n u ; dets Lod var gylden, og Haaret, 395
„G yldent som dette, bev«gcd sig ned over Ryggen til Boven.
„Kraftigt og yndigt var A lt; hans Hcender og Skulder og Nakke,
„O gsaa hans Bryst fortjcned en P lads i det herligste Kunftvccrk.
„S m u k var hans Mermeskeform; hvad der ligncd forneden en Ganger,

„Fuldelig svared til hiln. Lag Hoved og H als til det Hele, 400
„ D a er han C a st or vcerd; s a a boler sig Ryggen, s a a stritte
„Musklerne frem af hans Bryst, medens sort som Lecg er hans Farve;
„H alen er skinnende hviid, og Benene selv ere hvide.
„M angen en Hunccntaur carcssered den Smukke; men Ingen
„Uden Hyldnome rorte hans S in d ; et smukkere Halvdyr 4 0 5
„Vanskelig skulde man see mellem dem, som leved i Skoven.
„ S e lv bun bekjcndte, hun elskede ham ; ved Sm igren og Kjcrlcn
„B andt hun ham ganske til sig.
Forsaavidt som saadant et Halvdyr
„P ynte sig kan, var hun net; hendes Haar vare glatted' af Kammen.
„O fte hun stak Rosmarin og Violer og Roser paa Haaret: 410
„Pyntcd sig ogsaa imellem med Krands af de ftraalenbe Liljer.
„Togange daglig hun vaskcd sig reen i Kilden, som vcrldcr
„Ud af PagLsa's S k ov, togang i det strammende Flodvand.
„E ne den Uld, som er smuk, samt valgt af fortrinlige Racer,
„Hcrnger hun rundt om sin R yg samt ned om S iden tilvcnstre. 415
„Ligeligt elske de sig ; tilsammen ad Bjerget de vandre;
„S am m en til Grotten de gaae; forened' de ginge just Begge
„H id til Lapilhcrnes Fest og forened' de droge til Kampen.
„ S e e ! fra Venstre da kom der et S p y d . A f hvem det blev udsendt,
„Kan jeg ei sige forvist; men Spydet, der sendtes, sig bored 420
„ C M a ru s! dybt i dit Bryst, hvor dette sig ncermer til Halsen.
„ S a a ret var ikke just synderlig stort; men Hjertet var truffet.
„ S p y d et af Saaret han drog, dog Kroppen og Hjertet var iiskoldt.
„Ju st som han doende sank, HylSnome tog ham i Armen,
„Lagde sin Haand paa det brcendende S a a r , sin Mund paa hans
Lcebe, 425
„ B lo t for at standse den flygtende S je l, om det ellers var muligt.
„M en da hun seer, han er dod, da siger hun noget, som ikke
„H ores for Larmen og S k rig ; men Spydet, som ftrldte den Kjere,
„ J o g hun i s ig , og i Dodens Stund hun favner sin Elsker.

,O gsaa Ph«»comes staacr for mit B lik ; sex Huder af Lover 430
„Havde han hccstet i eet, samt knyttet dem Alle tilsammen,
„F or at bcdcekke sin Krop, som Hesten, saa Menneskefiguren.
„Frem han styngcd en Blok, som neppe t o S p an d i Forening
„Nokked af Stedet, og PHSnoli S o n udi Hovedet fik den.
„H ele hans Isse , den hvalvede, brast; den flydende Hjerne 435
„Valdede frem, igjennem hans M und, hans Hren og S in e ,
„ S a m t gjcnnem Nascn mod Jord, retligesom Mclkcn, der ostnes
„ D y b t udi Bolten af Ecg; eller M ost, under Vagten af Persen,
„Strom m er og valder af Hullerne frem, skjondt saare fortykket.
„ Jeg (din Fader kan vidne derom) da jeg seer, han er rede, 440
„O gsaa at plyndre den Segnedes Krop, jeg stodcr mit Glavind
„ D y b t i hans meegtige V om .
„Telcboas og Ehthonius ligge
„Sjunkne til Jord ved mit S p y d . Med en G reen, som var
gaflct, han fagted;
„D enne dog bruger et S p y d , og med Spydet han havde mig
saaret.
„ S p o ret jeg haver endnu; du kan see, at Skrammen er gammel.
„ D e n g a n g fkulde man sendt mig afsked, for at fagte mod
Troja 445
„ D e n g a n g havde jeg Kraft, om ck til at t v i n g e , dog si nke
„Hectors kraftige S vard . Men den Tid var han kun lille,
„Dersom han ellers var fodt, medens jeg er blcven bcdagct.
„Skulde jeg PSriphas navne dig nu, som drabte P yrstu s?
„Eller en Ampyx selv, som Fiirbcensdyret O eclus
450
„ In d udi Sinene flog med et Sk aft, der manglede S p id se?
„M Lcareus ftodte sin S ta n g , Pclcthroniske Helt, Erigdupus!
„ In d i dit Bryst; end mindes jeg klart det S p y d , som EymSlus
„Fik i sin B u g, hvor det skjulcdes dybt, udslynget af N essus.
„E i maa du troe, han evnede blot at varsle vor Fremtid, 455
„M opsus, Ampyx' S o n ; ved hans S p y d Tvcdyrct Oditcs

„S egned til J o r d ; ban gjorde Forssg (men forgjcves) at tale;
„H agen var naglet til H als og Tungen var naglet til Hagen.
„C ancus faldede fem, den Hxcbarer Pyracmon,
„H Slim us, L.ntl'machus, Stiphclus tilligemed L rom us.
„Saarcne husker jeg e i; blot Tallet og Navnet jeg gjcmtc.

460

„Klccdt i den faldne H alsfus' D ragt, Emathcrnes Stridshclts,
„Hvilken til Jorden han slog, fremspringer den vccldige Latrcus.
„Stccrk af Lemmer og Krop, han stod mellem Yngling og Olding
„Just i den yppigste K raft; kun Stcenk han eied af graa Haar. 465
„Kjendclig nok ved fin Hjelm, makedoniske S p y d og sit Kampskjold,
„Kastende stolt sine Blik overalt paa de dobbelte Nakker,
„Ryster han Svardct og jager omkring i et Skridt som er afm aalt,
„S varligcn krye; i det luftige Rum man horer hans Storpral.
„ „O gsaa du, C anis! er her? ja C a n i s du bliver mig altid, 4 7 0
„ „ E n e som Q-vinde betragter jeg dig. Har ikke din Fodscl
„„Svcekket din Kraft? har du ganske forglcm t, hvilken nydelig
Handling
„ „Skaffed dig L on ? hvad du haver betalt, for at s y n e s et
M andfolk?
„ „Husk, hvad du leedst! til hvad du er fodt! din Teen og din Syckurv
„ „Hente du dig i en Hast! med din Finger du Traadene drcie! 475
„„K rigen er M a n d e n e s D o n t." "
„Im edens han praled med S aad an t,
„S trak t udi Trav, dybt Canii S p y d sig haster, hvor Kroppen
„Endte som Mand og begyndte som Hest. Han raser af Sm erte,
„ O g paa den blottede Kind han hugger Thcssalicns Yngling.
„ S v a rd ct dog prallede af, som en H agl fra Husenes Tagryg, 480
„Li'gcsaa brat, som en S teen , man kaster paa strammede Trommer.
„Narstrids gaacr han tilvarks; i hans hardcdc Sider han prover
„D yb t at skjule sit S v a r d ; men Svardct ei tranger igjcnnem.
„ „ S lip p e" " han siger,,, „det stal du dog ei; da Odden er flovct.

„ „ V il jeg forssge med Klingen engang." "

Med Svcerdet han
hugger 485
„M aven paaffraae, og favner hans B ug med sin vecldige Hoire.
„Klingen dog gjaldrcde klart, som hugged han Sverrdet i Marmor,
„ O g da han atter vil ramme hans H a ls, gaaer Klingen i Stykker.
„Fuldclig haver han viist, til Heltens Forundring, sin Haardhcd;
„Naaber da hun: „ „ D i t Legeme, V en ! vil jeg ogsaa forsoge!" " 4 9 0
„ O g i det samme sit myrdende Sveerd, fast lige til Grebet,
„Jager han ind i hans B o v ; man seer det ei mere, men Haanden
„Rorer det lystig omkring, og Vunder han danner i Vunden.
„Frem med et brolende Skrig nu fare de rasende Vildmand,
„M edens alene paa h am deres S p y d de talrigen sende. 495
„Skovede falde dog Spydene ned. Elatidcrcn Cceneus
„ S ta a e r uden Skrammer og Blod udi M ivten af S am tliges Anfald.
„ S lig t et Mirakel fortumler dem ret.

„ „Hvilken frygtelig
Skiendsel," "
„Lod det fra Monychi M und, „ „ n a a r et F o l k mod en Enke l t
maa tabe,
„ „Skjondt han knap er en M an d ! dog Manden er h a n ; men Z
Andre 500
„ „B leve til det, som han var. Hvad nytte de recdsomme Lemmer?
„ „ H v a d vor Styrke, som to? hvad hjalp, at Naturen forener
„ „Just i Centaurens Figur to D yr, som har mcegtige Krerfter?
„ „ I x io n avlede os — en Gudinde som Moder os fodte —
„ „ S l i g t er kun Tant; h a n eiede M od, at noere Forhaabning 505
„ „O m en Saturnia selv; v i fccldcs endog a f en Halvmand.
„„V eeltcr et Treer eller ogsaa en S teen , ja Klipperne paa ham!
,S e ig
„
h§nS S je l; dog pines den ud med Bunker afTrcccr.
„ Hviler en Skov paa hans H a ls , maa Vcegten dog tjene som
Vunde." "
„Talende dette, han snapper en G reen, fom den voldsomme
Sydvind 510

„Kraftkgen reev a f et Treer; mod sin valdkge Fjende han flog den.
„M onsteret folger Enhver. D et varer ei lange, for Othrys
„Dtistcd, hvad Trerer det har, og Pclion selv sine Skygger.
„Ceeneus ligger nu skjult a f de verldige Dynger og puster
„Under den meegtige Skov, dog barer den kraftfulde Skulder 515
„H ele den stablede V agt. M en efterat Bunkerne vored
„O ver hans Hoved og M u n d , og Veiret ei langer han trakker,
„Svinder omsider hans Kraft.
Undertiden han straber forgjevcs
„Aanden at drage, samt lette sin Krop, ved at valke sin S tab el
„Stundom bevager han den, retligesom ofte man stuer
52 ,
„ Id a med kneisende Top al rokke sig lidt i et Iordstjelv.
„Ikke man vccd, hvorledes det gik. D og Nogle formecnte
„ A t ved det vagtige Tryk hans Legem blev knuget til A is; ^
„ B lo t Ampycidcn benagtede S lig t. Fra Midten af Stablen
„ S a a e han en F ugl, der steeg imod Skye paa de gulige Vinger. 525
„D engang saae jeg den forst, og aldrig jeg stued den siden.
„Altsom den skyder sig sagteligt hen over Fallernes Stridslcir,
„Baskende starkt med Vingernes S la g , opdagede MopsuS
„Fuglen, som floi, og folger dens Gang med S je l og med L»'e.
„ „ C ccn eu s!" " raaber han, „ „ h il! du Ziir for LapitherneS
S tam m e! 5 3 0
„ „N ylig en kostelig Helt, nu est du en F ugl uden L ige." "
„Tingen vi troe, da vi bygge paa ham. S o r g sger vor Harme,
„ O g , at en E n k e l t er drabt af Fjendernes F l o k k e , forbittrer:
„Heller ei holde vi op at dyppe vort S v a rd udi Blodet,
„F or deres M angde var drabt, og de Hvrige flygted i Morket." 535

6V.

P e r i c l y M e n u s .

Medens at Pylernes Helt Tvedyrencs Kampe fortalte
22

Mcd de lapithiste Meend, fordrager Tlepdlemus ikke.
Uden at anke derpaa, at ganske man glemmer Alciden.
S ig er da hun: „ D et undrer mig ret, at du glemmer saa ganske,
„O ld in g! min Herculis R oes. S e lv haver dog ofte min Fader 540
„Regnet sig det til en R o es, at Skyernes S on n er han feeldte."
Svared den Pylier mork: „H vi tvinger du mig til at mindes
„D enne min S o rg ? oprippe det S a a r , som Tiden har lccget?
„ S a m t bekjende dig her, at N ag jeg bcer' til din Fader?
„Vistnok haver han gjort utrolige S a g er, og opfyldt
545
„Verden med Kampenes R oes (hvad gjerne jeg vilde beneegte)
„ D o g en De'iphobus rose vi ei, saalidt som en Hector,
„Eller P o h d a m a s, V en! — hvem roser vel gjerne sin Fjende?
„D enne din Fader (det skeete forlcengst) Messeniens Mure
„S lyrtcd ' i G ruus. Hvad Brode begik vel E lis og P ylu s? 550
„ D o g han hcergede dem. M ine Hjemlandsguder han trued
„B aade med Ild og med Svcerd. For at tie med Andre, som fceldtcs,
„V ar' Ncle'idcrne togange sex, en kostelig Kraflhob;
„Togange sex under Herculis Haand fandt Doden, og ene
„Frclsedes j e g .
D e HvrigeS Fald kan mindre forbavse,
555
„Kun var det siert, Pericl^menus faldt, da han kunde sig veelge
'„Efter Behag sin Figur, og stille sig selv ved den valgte,
„Hvilket Ncptunus ham gav, som er Kilden til Nsle'i Asiet.
„Estcrat denne forgjeves har valgt de forstjelligste Former,
„T og han omsider den Fuglcfigur, som pleier at bcere
560
„Lyn i den krummede Kloe, samt yndes af Gudernes Konning.
^ Alt han bruger, hvad Fugle formaae; med Ncebet og Vingen
!,S a m t med den boiede Kloe han flcenger den Kjempcndes Aasyn.
„Greb da Lirynthernes H elt sin altfor rammende B u e;
„ O g , da han hcever sin Krop og svinger sig stolt udi Skyen, 565
„Just han trasser ham der, hvor Vingen forenes med Kroppen.
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„ S a a r e t var ikke just dybt; men Senerne sprcengeS ved Skuddet,
„ S la p p e s, og Kraften er tabt saavcl til at flyve, som rores.
„Ned han segner mod Jord, da Vingen, der misted sin Styrke,
„Fanger ci mcer nogen Luft. Skjondt Pilen kun traf ham i
Vingen, 570
„B ores den dybere dog, ved Legemets Veegt, som er rammet,
„ D g gjennem Siden den skyder sig frem udi Struben tilvensire.
„Er det nu muligt, min herlige H elt, de Nhodiers H ovding!
„A t du kan vente fra m ig Lovprisning af Herculis Kampdaad?
„D og faaer jeg Hevn over Brsdrencs D od, naar jeg stille fortier, 575
„Hvad han har gjort; o s skiller det ei, da vi leve som Venner."
Nestor ei talede meer; nu taug den venlige Lcebe.
Flux, da den GamleS Fortælling er endt, og Vinen er atter
Drukket til Afsked, staae de frabord og ssge sig H vile.

OVI.

A ch i l l e s ' D s d.

Guden, som styrer det bolgende Hav med sin mccgtige Trefork, 580
Stcedes, som Fader, i S o r g , da han seer, at hans M lin g er omskabt.
Ligesom SthSneli S o n , til en F u gl; han hader Achillcs,
O g, paa en heel usommelig V iis, bevarer han Naget.
Alt paa det tiende Aar fortsatte man Krigen for Troja,
Just som han taler med saadanne Ord til den blomstrende
Sm inthcus: 585
„ D u , hvem jeg elsker ister a f min Broders talrige S on n er,
„ D u , som forgjeves har bygget med mig den iliffe Ningmuur,
„S orger du ei ved at see de kraftige Borge, som snarligt
„Synke mod Jord? bedroves du ei ved de talrige Tusind,
„ S o m , ved at fecgte for Murene, faldt? For at glemme de Andre, 590
„M indes du H e c t o r ' s D od, som flcrbtes om Pergama's Mure,
22*

„M edenS den dristige H elt, fom AreS stikker i Blodtsrst,
„Lever endnu, for at hcerge vor M uur, den Trodser AchillcS?
„Dersom han modte mig felv, da skulde han snarlige« marke,
„ Hvad jeg sormaacr ved min Fork; men saasom mig ikke forundes 595
NarstridSkamp, da falde du ham udi S m u g ved et Piilfkud!"
DeliuS nikkede Za. For at hevne stg selv og stn Slagtning,
Hyller han sig' i en S k yr, udi hvilken han snarligcn kommer
Ned til de LroereS H ar. Udi Midten af Heltenes Blodbad
Trceffcr han P a ris, som sender sin P iil mod de ringere Grecker. 600
Trceder Apollo da frem, som en Gud.
/ / Hvi platter du Spydet"
S ig er han, „blot med de Sim plcreS B lo d ? V il du sorge fer Dine,
„N am LEactdcn dermed, og hevn dine myrdede Brodre!"
D ette han tåled, og viste ham selv Peliden, der meied
Troerne ned med sit Svecrd. H iin vender nu Buen imod ham, 605
O g med en drccbcnde Haand han sender paalideligt Dodssud.
Kunde, da Hector var dod, D rot P rism us glccdcS ved Noget,
V ar det ved d e t t e . S a a skulde da d u, som fecldte saa Mange,
D oe for den Feige, der raned en V iv fra de Grcekcr, AchillcS!
Skulde du endelig finde din D od for et qvindcligt DodSsaar, 610
Sikkert du onstede for, at falde for Thsrmodons H xe.
H an , som var Phrygcrncs Skrcek, de PelaSgeres Hader og Forsvar,
-Maci W lin g , en H elt, ubetvingelig stccrk udi Kampen,
Brcrndtes forlcengst; ham brcendte den G ud, som forlchned ham
Vaabcn.
N u er han S t o v ; der er intet sikrest a f den store Pelide, 615
Ilden — jeg veed ikke hvad — der fyldte kun siet i en Urne:
Evig dog lever hanS R oes, som fylder den samtlige Verden.
V e r d e n er Heltens tilborlige M a a l; alene med denne
Border han retteligst maalt, og foler ei Tartari Tomhed.
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S e lv e hanS Skjold (d et viser os just, hvilken H elt han har
veeret) 620
Veckkcr en drabelig Kamp; for hans Vaaben man griber til Vaaben.
Hverken O'ile'i S o n , ei selve Tydidcn dem «ske,
Ei M enclaus, ei Broderen selv, som hoiere stander
Baade ved Alder og M od. Laertis og Telamon's S sn n er
Ene besidde det dristige M od , at bcile til Prisen.
625
Dommen og Hadet, som folger deraf, Tantaliden ei onstcr;
Derfor han ordner, at midt i hans Lekr Argivernes Drotte
Skulle forsam les, og byder dem selv udi S a g en at domme.

Trettende

Sang.

evn. Aj ax og U l y s s e s .
k r a tte n e satte sig ned, medens Folkene stod' i en Rundkreds.
Reiser nu Ajax sig op, hun Eier af Skjoldet med syv Lag,
Aldrig istand til at tcemme sin Harm. Han skuer i Vrede
M od den Sigeiffe Kyst og Flaaden, der ligger paa Stranden;
Lofter sin Haand og raaber i H arm ;
„ O Z en s! stal jeg tale 5
„Ncer Eders S k i b e min S a g ? tor U ly s se s maale sig med mig?
„ H a n , der beteenkte sig ck, at rende fra Hector og Luen,
„M edens j e g standsede dem og jog dem for Skibene Begge.
„Bedre sig lonner, jeg seer, at stegte med listige Taler,
„End med en drabelig Haand. M ig koster det meget at tale, 10
„ H a m det koster at flaae; hvad je g formaacr udi Kampen,
„M idt i en frygtelig D yst, det evner jo h a n ved at snakke.
„Neppe dog har jeg behov, Pelasgcr! at nccvne min Kraftdaad,
„V idner I vare jo selv. Lad Ulysscs melde s in Krigsdaad,
„Hvilken blot Natten har seet, og In gen af os har erfaret. 15
„Lsnnen for Kampen, jeg foler, er stor. D og stader Rivalen
„M eget min Herder; det bringer ei R oes, at skaffe sig Noget,
„ V a r det end rigeligt stort, naar Ulysses kan haabe det Samme.
„O gsaa i denne vor Kamp han h a r jo erlanget Bclonning:
„ S e lv om han taber deri, vil man sige: med A j a x han kjempcd! 20

„V ar dcr endogsaa en Tvivl, hvorvidt jeg var H elt eller ikke,
„ S raaer jeg dog hoieft ved Adel og B lod. Jeg er TSlamon's W lin g ,
„H eltens, dcr Iliu m tog, da han stred under Kjempen Hcrakles,
„ O g i PagLsa's Havn gik ombord paa den colchiffe Snakke.
„ S e lv var han SEaci S o n , som dommer i Tavshedens Nige, 25
„D er, hvor den vcegtige S teen LEolideren S lsyp h u s knuger.
„Z eus, den kraftige Gud, erkjcndcr tillige, samt tilstaaer,
„LEacus selv er hans S o n ; fra Zeus jeg er altsaa den Tredje.
„D og forlanger jeg ei nogen Hjelp ved d e n n e min Slcegtrod,
„Dersom jeg ikke var Slcrgtning selv til Helten Achilles.
30
„ H a n er mit Sodffendebarn, hvis Vaaben jeg onskcr. H vi trcengcr
„H iin a f Srsyphi Sleegt, h a m liig udi Ncrnker og Arglist,
„B aade sin fremmede LEt og sit Navn udi TEaci S la g tlecd ?
„ J e g greb Vaabnene forst; kom, uden at meldes a f Nogen.
„ V il man for dette bencegte mit Krav? eller synes h a n bedre, 35
„ S o m greb Vaabnene sidst? som, under et Billcd af Vanvid,
„Lifted sig bort fra vort Tog? til endelig hiin PalamSdes
„Stikkende ham udi Klogt (sig selv til en uselig B a a d e!)
„M arked den Frygtsommes List og drog ham i Kampen, han
skjalv for?
„ H a n , som ei greb noget Svcrrd, ffulde ffaffe sig et saa for
trinligt? 4 0
„M edens jeg selv, under H aan, berovcs en Skjenk af min S la g tn in g ,
„Skjondt jeg var den, som snskede forst at gaae udi Faren?
„G id det var sandt (idetmindste var troet) han stadtes i Vanvid,
„ O g at han aldrig var fulgt til Phrygiens Borge med Haren,
„ H a n , den radsomme Skjelm ! Ei L es b o s monne da eie
45
„ D ig , som vi satte med Skjendftl iland, poeantiffe Krigshclt!
„ N u , som man siger, i Skovenes Sk ju l, udi ensomme Grotter,
„Rorer dit Skrig selv Klipper og Fjeld; for Ulysses du beder,
„Hvad han fortjener, og, lever en Gud, dine Bonner vil hores.

„ N u maa den Arme, der bandt sig ved Eed til at dele vor
Kampdaad, SO
„ S e lv en hcederlig D rot, hvem Hercules kaared til Lier,
„Efter sig selv, af sin P u l, ncdboiet af Hunger og S ygdom ,
„H ave kun Fugle til Klcedcr og Kost, ja bruge mod disse
„ P ilen , som Skjebnen dog havde bestemt til Iliu m 's Grundstod.
„D enne dog L i v e t beholdt, da han ikke den Listige fulgte; 55
„M en PalamsdeS snstede vist, han ogsaa var landsat:
„ D a var han levende nu, idctmindste ei feeldet ved Lumskhed.
„Aldrig den Listige glemte ham af, at han blotted hans Vanvid!
„D erfor han loi, han forraadte vort Folk og beviste sin Opspind
„ B lo t ved at vise det Guld, han selv havde listigen nedlagt! 160
„ S a a lcd es har han ved D rab og Landflygtighed skilt de Achceer
„V ed deres Kraft: jo d et er hans M od; s a a kjempcr Ulysses!
„Skjondt han i klogtkgt S p rog selv stikker den eerlige Nestor,
„Aldrig han bringer mig dog til at troe, det var i kke hans Brede,
„ A t han den Gamle forlod. D a Oldingen streg paa Ulysscs, 65
„ S a a so m hans Ganger var lam , han selv var gammel og kraftlos,
„ B le v han forladt a f sin Stridskammerad.
Lydiden er Vidne,
„ A t, hvad jeg siger, er sandt, som navnligen streg paa Ulysses,
„Skjcldtc ham djervt og dadlcd hans Flugt, hvor en Ven var i Fare.
„ D o g med et retligt Blik de S a lig e stue vor Ferrdcn!
70
„ H a n , som ek hjalp, snart treengte til H jclp; jeg burde forladt ham,
„ S a a so m han Andre forlod; selv havde han ncevnt sin Behandling.
„Feellerne bad han om H jclp; jeg kommer, jeg seer ham at ffjelve,
„G usten afAngst, med crngstelig Frygt for den kommende Dodsstund:
„ S k ju lt han blev af mit vcrgtige S k jold ; den Synkende hjalp jeg, 75
„ O g (hvad der staffér kun maadelig R oes) jeg frelste den Usling.
„H aver du Lyst til en S trid , kad vs vende tik Stedet tilbage!

„Kom med vor Fjende I kom frem med dit S a a r og din vanlige Feighed!
„?ist dig bag Skjoldet ,'gjen! der kunne vi strides om Forrang.
„Ncppe jeg ståsted ham frie, for h a n , som var nylig s a a
,
.
kraftlos, 80
„ A t han ei mcrgtcd at staae, soer afsted, som han ikke var saaret.
„Hector er ncer; og forer med sig fine Guder til Kampen.
„ D er, hvor h a n styrter sig frem, ci ene fvrfcerdcs U lysses;
„O gsaa de Modige skjalv, flig Skrcck udbreder han om sig.
„H am , som folte sig stolt ved sit Held i den blodige Kampdyst, 85
„ S lo g jeg i f rastand ned ved et S to d af den vcegtige Graasteen.
„D engang han fordrcd en Helt til en Kamp, da modte jeg ene:
„ S e lv , Z Achiviste Mcend! I onsted m it Lod maatte komme,
„ O g hvad 3 onsted, lod Guderne stee. V il 3 vide, hvad Udfald
„D enne vor Holmgang fik? 3detmindste h a n ikke fik Sciren. 90
„ S e e ! nu drage de Troer mcd Zcus, med 3ld og med Glavind
„M od vore Sncekker i Kamp; h v o r blev U lysfes, den Ordhelt?
„Ene med dette mit Bryst jeg stjermede tusinde Skibe,
„H aabet at stue vort H jem ; med Vaabnene lonner min Skibskam p!
„H aver jeg Ret til et Sandhedsord, geraader jeg hine
95
„M ere til Herder, end Vaabnene m ig; vor Roes er sorenet.
„Aja^ har ikke til Rustningen Trang, men denne til Aja^.
„Tor han nu Rhesus stille mod S lig t eller Niddingen D olon?
„H elenus, Priami S o n , som han tog med Palladiet fangen?
„H vad har han gjort ved D ag? hvor ikke Tydidcn ham bistod? 100
„N aar en saa uselig Daad fortjener saa herlige Vaaben,
„D ele man dem ! den ypperste D eel DiomLdcs erlange!
„H iin de baade kun lidt; udi S m u g , uden Vaaben han gierne
„H ver sin D aad, »forvarendes lumsk han snyder sin Fjende.

„Selve den lysende Hjelm, der stryaler i lysende Guldglands, 105

346
„ V il jo forraade hans List, og vist, hvor Helten har skjult sig.
„Under Achilles' Hjelm Dulichcrcns Isse vil segne;
„Veegten skal vorde for svcer; ja selv den Pelidiske Landse
„V ilde jo falde saa marvloS Arm for veegtig og blyetung.
„O gfaa hans Skjold med Billedet paa af den samtlige Verden 110
„Passed kun flet til den frygtsomme Haand, som er fladt til at snyde.
„Usling! hvi bciler du dog til en Skjenk, som vil vise din Afmagt?
„H aver Achaernes Folk vildfarende givet dig disse,
„V ille de tjene til R an, men ikke til Skreek for en Fjende.
„ S e lv e din Flugt (den eneste Ting, hvori du er Mester)
115
„ V il, naar du fleeber saa veegtig en D ragt, ei blive saa hurtig.
„H ertil kommer, at Skjoldet du har, som brugteS saa flelden,
„E r at betragte som nyt, medens mit, som har Huggene dsiet,
„G aber af tusinde S a a r , og onfler sig snarligen afiost.
„ D o g hvi haves der Tale behov? Lad os proves i Handling. 120
„ In d udi Fjendernes Hob I kaste den Herliges Rustning,
„B yder os hente den der, og lader da Bringeren faae den!"
TelamonS SEtling har endt sine Ord. Soldaternes Bifald
Folger dens S lu tn in g , til Helten stod op, hun S o n af Lasrtcs.
Esterat H iet en temmelig Tid har hvilet paa Jorden,
125
Lofter han det imod Fyrsternes Kreds; de ventede ^oner
Lader han hore; Veltalenheds P yn t ei mangler hans Gjensvar.

„Dersom m i t Huske, PelasgifleM cend! sa m tE d ers, var opfyldt.
D a var der ei nogen Tvist om A r v e n af saadan en Rustning
S e lv du eiede den, vi dig, du store P elid e!
13^
7,M en da nu Skjebnen, uboiclig haard, har ncrgtct vort Hnfle"
(Her tillige han torred med Haand sine greedende Hine)
„H vo kunde folge med sommclig Net paa den store Pelide,
„Uden just h a n , som skaffede Jer den store P elide?
„A jar er flov, det siger han selv; flal det tjene som Fortrin? 135

„Heller ei skade mig dette Talent, der hjalp Eder oste,
„Grakiske M and! Veltalenheds S p rog (om jeg eier et saadant)
„Hvilket for Eiercn n u , for Eder har yttret sig oste,
„Ikke misunde man mig! Hvorfor skal man dolge sin Aandsklogt?
„S lcegt og en kostelig LEt, samt A lt, hvad jeg ikke forhverver, 140
„Kalder jeg nodigen m i t. M en dog — da han haver fortalt o s,
„ A t han er Jupiters M t, han mindes, at ogsaa for m in M t
„Jupiter staaer! i selvsamme Lced bestagtes jeg med ham.
„ M ig har LaSrtes avlet, I vred; ArcSstus denne,
„Jupiter endelig ham, og Ingen var domt til Forviisning. 145
„O gsaa, igjennem min Moder, jeg har med CyllSneren Slægtskab,
„Hvilket forhoier min M t; en G u d er hos begge Foraldre.
„Ikke fordi m in modrene S la g t staaer over hans egen,
„Ikke fordi m i n Fader er reen for B lod a f sin Brodér,
„G jor jeg paa Rustningen K rav; Netfcrrdighcd lede Jer Netsdom! 150
„ E i bor det tale til Ajax' G avn, at Begge var' Brodre,
„ P clcu s samt TelamLn; til at skaffe stg saadant et B ytte,
„Ikke bor Slccgtssabsleed, kun D aad og Fortjeneste, fore.
„N aar vi da gaae efter forreste Leed, efter narmeste Arving,
„E r NeoptSlemus S o n ; er Peleus ikke hans Fader?
155
„ H v a d vil en Ajax der? Lad dem bringes til S cy ro s og Phthia!
„Teucer er ligesaa vel et Sodskendebarn til Achilles;
„H aver h a n onsket stg dem? eller kravet, at eie hans Rustning?
„A ltsaa da Kampen alene bor gaae efter det, som er v i r k e t ,
„Udfort haver jeg meer, end det, som jeg evner at sige
160
„H er i en kortelig S u m . Jeg vil gaae efter Tingenes Nakke.
„Ahnende snart hans kommende D od , Nerc'iden, hans Moder,
„H avde ham skjult udi qvindelig D ragt. Han skuffed dem Alle,
„A jax endog, ved sin Pigehabit, som var listigen kaaret.
„V aaben jeg blandede nu mellem Varer, som paSfed' for Q vin >
der, 465

„ B lo t for at egge hans M od. End stod han i pigelig Kjortel,
„Skjondt han var fodt til en H elt. D a han holder nu Spydet
og Landsen,
„ S ig e r jeg: „„G uddom sson! til d ig har PLrgama gjemt sig;
„ „ S y n k e det stal; hvi tover du, H elt! at styrte dets L inde?"^
„Derpaa jeg greb og forte vor Helt til Krigernes Kampplads. 170
„H vad han har gjort, er altsaa m i t Vecrk. J e g Lslephus saared,
„D engang han stred, med mit S p y d ; paa hans B on jeg leeged
ham atter.
„Lhebens Erobring er ene m it Vcerk; je g tog (bor 3 mene)
„L esbus, Lenedusoen, Apollo's Cilla samt Chryses.
„ S y r u s I fingr ved m i g ; 3 bor troe, at ene ved m i n
M agt, 175
„R ystet ved denne min kraftige Haand, LyrnsssuS er taget,
„ O g , for at fige det kort, jeg gav Eder Helten, der feeldte
„Hector, som klemte 3er haardt. Ved m ig er den Vcrldige falden.
„A ltsaa, til Lon for de Vaaben, jeg gav, da Pcliden jeg udfandt,
„Fordrer jeg dem. Hvad den Levende fik, efter Doden jeg kraver. 180
„D engang den enkelte S o r g greb samtlige Greckeres Hjerter,
„ O g i Euboea's H avn, udi A ulis, tusinde Snakker
„Laae i en Flok, vi manglede Vind, eller, viftede Vinden,
„ V a r den ei god. D et grusomme S v a r Agamemnon befaled,
„M ed sit uskyldige B arn at sone den vrede D ian a.
185
„Faderen giver sit Nek og bliver paa Himmelen opbragt.
„ F a d e r han bliver, selv midt i sin M a g t; dog mildnes hans Hjerte,
„ O g ved min Lale jeg vender det snart til det S am tliges Bedste.
„ J a , jeg bckjcndcr det nu, (Atriden tilgive mit Udsagn!)
„Dommeren var lidt partist; dog forte jeg S a g en til Ende. 160
„K un hvad der gavner hans Folk, hans Broder, det arvede Scepter
„R srer hans S in d ; han vcier sit B lod mod sin Hccder og 2Ere.

„D erpaa Zcg sendes til Moderen bort, hvor ikke Formaning
„Eller Forflagenhed hjalp. V ar da Telamoneren afsendt,
„Laae vore Snoekker endnu, beroved' den onskcde Mcdbor. 195
„ S e lv til Jlium 's B org jeg vover, som Taler, at drage:
„ S e lv har jeg seet og bctraadt de Troeres mcrgtige R aadsal;
„End var den fyldt med de tapreste Moend. D o g , uden at bceve,
„Forte jeg S a g en , Achivernes Folk havde ftelleds betroet mig.
„ P a ris jeg dadlede haardt; H clsna med Skatten jeg fordrer; 2 0 0
„P rism u s rorer jeg selv, samt Prtam i Leder, AntSnor.
„ P a ris og Brodrenes Flok, samt Alle, som ranede med ham,
„Knap (M enelaus det veed) betvang deres skjendige Hoender.
„ D e t var den f o r s k e D a g , vi knyttede stod' udi Faren.
„F ore det vilde for langt, at n«vne, hvad nyttigt jeg gjorde 205
„B aade ved Raad og ved D aad, skjondt Krigen har varet saa lcrnge.
„Forst der vanked en D y st; men snart holdt Fjenden sig inde
„ B a g ved sin V ye og sin M uur; ret aldrig han drog udi Fcldten
„Eller i Kamp. Forst nu (i det tiende Aar) han begynder.
„Hvad bestilte vel d u , som intet forstaacr uden Fccgtning? 210
„ S iig , hvad gavnede du? om du sporgcr, hvad jeg har bevirket,
„V iid , jeg har ligget mod Fjenden paa Luur; omhegnet vor Leirgrav;
„M untret vort Folk med trostende Ord, at de skulde med Taalmod
„Bcere den kjcdsomme Krig. Jeg viser dem M aaden at kjempe;
„M aaden at noere sig p a a ; hvor det gjorcs behov, er jeg rede. 215
„ S a a led es nys, ved Jupiters Vink, bedraget af Drommcn,
„Konningen bod, af Tanker at flaae den Kamp, vi begyndte.
„Kongen kan dcekke sin S a g ved den, som har givet ham Naadet;
„ D u burde hindre den Skam , forlange, man Jlium styrter,
„Trodse det bedste du kan.
Hvi sinker du ei deres Bortgang? 220

„Griber e« selv til et Svcerd? eller raader de flygtende Skarer?
„ S lig t var dog ikke for s t o r t , da du taler bestandig om S t o r h e d .
„ S e lv (hvad er vcerre) du flyer, som jeg saae; med Rodmen jeg
saae det,
„D engang du vendte din R yg, samt taklcd, du Feige! dinSncckke.
„ S e e ! da raabte jeg hoit: ,, „Kamcrader! h v a d g jo rI? hvad
Galskab 225
, , „Lokker Jer bort fra Iliu m 's B y e, som ncesten er Eders?
„ „H vad kan I bringe tilhuus paa det tiende Aar, udenSkjendscl?""
„D aade ved S lig t og lignende Ord (veltalende blev jeg
„E ne ved H arm ); fra Sncekken jeg holdt det flygtende Mandskab.
„M edens de stande, bestoedl' udi Angst, Atriden dem kalder; 230
„ S e lv ikke n u kan Tslam on's S o n saae M od til at tale.
„Frcrkt Thersttes fordristede sig til at stride mod Drotten
„P lum p t, med usommeligt O rd; j eg gav ham tilborligen Gjengjeld.
„D crpaa jeg taler og giver dem Lyst, da de bceved for Fjenden,
„Krcrver tillige med Kraft d e t M od, som de misted, tilbage. 235
„ A lt hvad han siden har gjort, eller s y n e s at have fuldendet,
„B liver at regne som mi t , da jeg standsede ham i hans Bortgang.
„ S e lv af de Grcekercs Folk, hvem roser, hvem soger din Omgang ?
„ N e i! skal der oveS en D aad, er det m i g , DiomSdes forlanger.
„ 3 e g er hans V en ; hvor Ulys ses er med, d e r drager han freidig. 240
„M ellem de Grcekeres tusinde Mcend a f T y di den at vcrlgcs,
„Taler bestemt til min R oes. Jeg kaarcdes ei ved et Lod k ast.
„Faren om Natten og Fjendernes S v « rd jeg trodsed med
Stolthed;
„ O g da nu D olon , af Phrygernes Hcer, vilde prove det Sam m e,
„ S lo g jeg ham ned. D og forend han faldt, jeg tvang ham at n«vnc245
„Hvert forræderisk R a a d , som Jlium havde isinde.

„A lting vidste seg nu; der gaves ei meer til at fpeide;
„Gjernc jeg kunde nu gaae; thi Hecdcren rccd som mit Forbud.
„Ikke dog noiet med S lig t, mod Rhesus' Telte jeg farer,
„ O g i hans Hjemlandsleir jeg myrder ham selv og hans Folge. 2 5 0
„ D et, som jeg onsked, var gjort; paa Vognen, jeg tog udi Kampen,
„ D ro g jeg tilbage til Leiren igjen i et lystigt Triumphtog.
„Kunde nu Fjenden betinge som Lsn for Natten hans Vognspeend,
„ S k a l jeg da ikke hans Rustning faae? er Ajax den Bedre?
„ B o r jeg fortcelle, hvorlunde jeg stog med et hcrrgende Glavind 255
„Sarpedon's, Lyccrens, Hcer? samt fceldte mod Jord i el Blodbad
„Coeranus, Hippasi S o n , Alastor og Chromius ogsaa,
„ H a liu s samt Alcander, med Pr^tanis selve N osm on?
„Thoon og ChsrsidamLs tillige jeg strakte mod Jorden,
„Ligesom Eunomus selv, den usalige Kriger, og Charops, 2 6 0
„ S a m t de mindre navnkundige Mcend, som segned for m in Haand
„Lige ved Iliu m 's M uur.
M ine S a a r , Medborgere! har jeg
„Ju st paa et hcrderligt S ted . I mene maaskee, det er Ordtant?
„ S e e r da" siger han, „her!" og splitter sin Kjortel med Haanden;
„H er er et Bryst, som altid har stridt samt kjcempet for Eder. 2 6 5
.„Ikke dog Telamon's S o n >har offret i Aarenes Ncekke
„Draaber af Blod for sit Folk; ei findes der S a a r paa hans Legem.
„ D o g — hvad skader vel det, naar han siger, at Vaaben han forte
„B aade mod Troer og Zeus, for at skjerme Pelasgernes Flaade?
„ S e lv jeg bckjendcr, han haver dem fort. M i n Sced var det aldrig, 2 7 0
„Lumsk at klippe de Hvriges Roes.
D og heller ei ene
„Tage han Sam tligeS P art! Eders Andeel bor I beholde.
„ActorS SEtling, I vred, i Pelidens skjcrmende Billcd,
„Frelste vor F laade, som ellers var brcendt med den vccrgende
Skytshclc.
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„Ene h a n troer, at han riede Mod at stride mod Hector? 275
„H ar han da Kongen forglemt? mig selv og de ovrige Drotte?
„ H a n var den niende blot; kun et Lodkast skjenkcd ham Fortrin.
„Endelig, kjekkeste H elt! hvad blev vel Enden paa Kampen?
„ D en — at Troeren gik uden ringeste Meen eller Vunde.
„A ch! hvor det smerter mig dybt og knuger mig ret i mit Hjerte, 280
„N aar jeg erindrer den Tid, da Grcekernes S ty lte , Peliden,
„ S eg n ed ; da ikke min Graad, min S o r g , ja selve min Fare
„Hindrede m ig, at lofte hans Liig, da det segned, fra Jorden.
„D enne min Skulder har baaret hans Liig, ja denne min Skulder,
„ S a m t hans Vaaben — at bcere dem n u , er mit ivrige Hnske. 285
„Rundeligt rier jeg Kraft til at bcere saa vccgtig en Byrde;
„O gsaa jeg haver en S je l, som skjonner paa LCren, mig vises.
„ N u skal man sce, at for den S a g s Skyld Gudinden i Bolgen
„ S o rg ed saa smukt for sin S o n , at en raae S o ld a t, uden Hjerte,
„Skulde saa herlig en Rustning faae, som er Gudernes Gave! 290
„ S e lv de kunstige Ting paa Skjoldet han fatter jo ikke,
„Jorden, OcSani S tro m , samt Stjernen fra Himmelens B ue,
„D jornen, som aldrig gaaer ned udi S o c , Hyader, Pleiader,
„B yernes vexlende Hob, samt O rion's blinkende G lavind!
„Tor han forlange den Rustning at faac, som han ikke kan fatte? 295
„O gsaa beskylder han mig, at, rced for Krigernes S y sse l,
„ S ild e jeg stillede mig i den Kamp, vi havde begyndt paa.
„Foler han ci, han scelter en Klik paa den store Pelide?
„N aar han Forstillelse kalder en S y n d , har vi Begge forstilt os;
„R egnes Forhaling til S y n d , da kom jeg dog forend Achillcs. 300
„ M ig den kjcrlige V iv, ham stnked den kjerlige M oder;
„ D o g kun Begyndelsen offred vi dem; men Resten til Eder.
„Kan jeg end ikke forsvare mig her, jeg frygter dog ikke

„H vad jeg maa dele med saadan en H elt. D og husker, ulysscs
„Listigt narrede himl mon Ajax narred U lysses?
305
„ A t, l sin Taabclighed, han ofte mig aver med Grovhed,
„ B o r det forundre Jer stort, naar I vced, hvad han yttrcd mod
Eder?
„ V a r det en Skam for m i g , PalamLdes at bringe for Netten
„ B lo t for et Opspindstant, var det SEre for E d e r at domme?
„N ci Palam sdcs evnede ei, at ncegte sin store,
310
>,Vcegtige S k yld ; ei heller hos ham I h or te hans Brsde,
„ S e lv I have den se e t ; hans Lsn Beskyldningen viste.
„A t den Poeanter paa Lemnus boer, Vulcanus' M a n d ,
„VirkcdeS ikke ved m ig; forsvarer nu selv Eders H andling,
„ S a a so m I gav Eders J a ! Jeg r a a d e d det, vil jcg ei ncrgte, 315
„ B lo t for at skaffe ham Noe for moisomme Neiscr og Feldten,
„K un for at see, om han ikke ved Noe kunde mildne sin Sm erte.
„ J u st ved at lyde, han lever endnu.
M it Forflag var ccrligt,
„H eldigt tillige — endffjondt det er nok, jeg meente det årligt.
„ S a a so m en Spaam and krcever ham frem til P6rgam a's
Uheld, 320
„Ikke dog bruge man m ig til Gesandt! Telamoneren drage!
„H an ved sit heldige S p rog vil Helten formilde, som raser
„B aade ved Smerter og S o t , eller fiint ham lokke ved Kunstgreb.
„F o r stal S im o is baglcends gaae, for Toppen af Id a
„ S ta a e uden Lov, og Grcekernes Folk Trojanerne hjelpe,
325
„End, naar mit Hovcde tcenker ei mcer for Grcekernes Frelse,
„Telamonidens enfoldige S je l skal gavne hans Landsmand.
„Veer du kun fjendsk mod Drotten og m ig, mod samtlige Faller,
„Haardfore H elt, PhiloctSt! uden M aal du bande mit Hoved,
„Hnsse mig Pinsler og D od, i din Q v a l forlange, jeg gaves 3 3 0
23

„ D ig udi Hcender, for ret efter Lyst at give mig D odcn,
„Sikkerlig har du mig dog; thi fore dig hid, jeg sorsoger.
„Ligefaa sikkert (om Lykken er god) dine P ile jeg skaffer,
„ S o m jeg har faaet i M agt Dardanernes varslende Spaam and, 335
„ S a m t opdaget de S a lig e s Naad om Zlium s Skjebne,
„ O g gjennem fjendtlige Krigeres Hob udrevet M inerva's
„H ellige Billed — og dog har han M od at maale sig med mig?
„Skjcbnen jo havde forbudt, at Iliu m faldt uden dette.
„H vor er Ajax, den mccgtige H elt? hvor ere den Storm unds 340
„Pralende O rd? hvi eft du saa r«d? hvi haver Ulysses
„ M od at ligge paa V agt? betror sig til Natten og Morket,
„ S a m t gjennem reedsomme Sveerd ei blot udi Treernes Mure
„ S e lv udi Borgen at trcenge sig ind? je g voved at rane
„Gudernes Billede bort, famt bcere det ud gjennem Fjender. 345
„D ersom ei dette var gjort, da vilde hiin Telamons TEtling
„S lceb e forgjeves paa Arm sit Skjold, syvfoldig behudet.
„ D e n N at var det, jeg skaffede Jer over Zlium Scircn;
„Z lium lagdes i B aand, da jeg vifte, den k u n d e betvinges.
„ E i udi M iner og Ord bcbreide du m ig, at Tydidcn
350
„A ltid mig fulgte; han haver jo selv sin D eel udi SErcn.
„D engang D u loftcd dit Skjold, for at skjerme de samtlige Skibe,
„V arst du ei ene, men midt i en Sverrm ; h a m havde jeg ene.
„Vidste han ei, at en kampsyg M and ftaacr under den kloge,
„ O g at man ei bor ffjenke sin R oes alene til Haandskraft, 355
„M ked han Vaabnene her; ja selv den beskednere Ajax,
„Steerken Eur^pylus med, Andrcemon's herlige Pode,
„Jdom encus, tillige med ham den dygtige Landsmand
„M erion ss, ja Broderen selv til vor D rot Agamcmnon.

„ M en » F o r s t a n d maae de vige for mig. D in Haand udi Krigen
„B ru ge man kan; dit Hovede, M and! maa du lade m ig styre.
„Krafter du har uden Aand, kun je g for det Kommende sorger.
„ D u har Kraft til at staae, medens je g og Atriden maae valge
„Tiden til S la g . Alene din Krop kan benyttes i Kampen; 365
„ Jeg har den virkende Aand.
Saa meget som Sncekkernes Styrer
„Staaer over den, som maae roe, saint Hovdingen over Soldaten,
„Stiger jeg hoit over dig.
Jeg foler, i dette mit Legem
„S tander mit Hovede over min H aan d; udi hiint har jeg Kraften.
„ M ig , som har vaaget for Jer, I give Belonningen, D rotte! 3 7 0
„O g for saa mangt et Aar, jeg haver uroligen tilbragt,
„Giver mig dette som Lon, der svarer til det, jeg har virket.
„Kampen er snarligcn endt, den hindrende Skjcbne jeg fjcrncd;
„Pergam a taget jeg har; thi n u dens Erobring er m u l i g .
„A ltsaa ved dette vort H aab, ved Troerncs M uur, som maa
styrte, 375
„ S a m t ved de Guder, jeg Fjenden betog, anraaber jeg Eder,
„Stander end Noget tilrest, som gjorcs alene ved Snildhed,
„N oget, der skaffes alene ved M od, ved dristig at vove,
„H ave de Troer et Skjerm tilrest, som atter maa tages,
„Tanker da gunstig p a a m ig ! eller undes m ig ikke hans Rustning, 380
„Grer den til h e n d e ! " og pegede hen til Palladiets Billed.
Nort var Drottencs Hob. Veltalenheds Vcclde sig viste
S y n lig og snart; Skjontaleren fik den M odiges Rustning.
H iin, der ofte mod Zeus, mod Luer og Glavind og Hector
Stilled sig ene med Trods, gav tabt mod sin blussende Vrede. 385
Sm erten fik B u g t med den kraftige H elt. H an drager sit Slagfvcerd,
Naabende: „ D e t er uncegteligt mit! forlanges d et ogsaa?
23*
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V el I jeg vil bruge det selv imod mig. D et haver saa oste
„D ryppet af Phrygcres B lod, n u stal det af Eierens dryppe.
„ In g en har faaet med Ajax B u gt, uden Ajax alene."
390
Dette han siger, og dybt i sit B ryst, som aldrig var saarct,
Vred han borer sit Svcerd; kun d er kunde Glavindet trcenge.
Trcckke det ud, da det boredes ind, d et mecgter ei Haandkrast;
Blodet alene kan drive det ud.
Blodfarvct er Jorden,
O g fra det grsnnende Grccs den styder det rodmende Blomster, 395
Hvilket var nyligen stabt, dengang Ocbaliden blev fceldet.
M idt i dets B lade man seer, til ynglingens Minde samt Heltens,
Selvsam m e Trcrk; h am nccvne de kun; men h i i n de beklage.

OVIII.

H e c u b a.

H en til den mcegtige Thoas' H e, HypstpYle'S Hjemsted,
Noksom berygtet ved Mord udi Fortidens D age paa Mandfolk, 400
Drager han seirende bort, for at hente Tiryntherens P ile.
Estcrat disse, med Eicren selv, hjembragtes til Lciren,
Lagdes fuldendende Haand paa Krigen, som droges i Langdrag.
Troja tilligemed Priam us faldt; den drotlige Huustroe
Mister sin Mennesteform, foruden hvad ellers hun tabte,
405
O g i det fremmede Land hun strccmmed ved underlig Bjeffen.
D er, hvor det mcegtige S u n d , Hcllcspontus, cenger sig indad,
Zlium stod udi Brand, og Luen var ikke formindsket.
Priam us havde kun Draaber a f B lod, fom Zupitcrs Alter
Graadigen drak. Bortflcrbt ved sit H aar, nu strcekkcd Cassandra 410
Haanden forgjeves mod S k ye, enstjondt hun var Him lens Prccstinde.
Dardanerindernes Hob, omfavnende, medens de kunde.
Fcedrenes Guder og klyngende sig til de brcendende Templer,
Slcrbcs afstcd, som et sorgcligt N ov, ved de seirende Grceker.

Ogsaa man styrted AstMnax ned fra de magtige Taarne, 4 15
Hveden han plei'cd at see (hvad hans Moder ham viste) stn Fader,
Kjempende djervt for ham selv og Riget, som Fadrene eied.
Boreas kalder dem Alle til S o e ; af gunstige Vinde
R asler det bolgende S e il; Matrosen vil Luftningen bruge.
Trojanerinderne raabe: „Farvel! fra Troja vi rives!"
420
Kysse paa Jorden; i Luer og Dam p dereS Hjem de forlade.
Hscuba selv (et bedrovelkgt S y n !) er den Sidste, som stiger
P aa deres S k ib ; man fandt hende skjult mellem Dornenes Grave.
Medens hun kysser de Myrdedes Been, og greb efter Graven,
Ncve Dulichcrncs M and hende bort. A f Hector alene
425
Asken omsider hun fik og barer den troligen hos sig.
Ogsaa hun lagger paa Hectors Grav et Haar a f sin Z sfe;
Lidet er Offeret kun, et graanende Haar og en Taare.
Tvertfor Landet, hvor Zlium stod, der ligger et R ige,
H vor de Bistoncre har deres Hjem. D e r stod Polymcstors 430
Pragtige Konningeborg, til hvem, Polydorus! din Fader
Fordum betroede dig, for at frie dig for Zlium s Kampe.
Planen var sikkcrlig god; om han e i, som Bclonning for Slethcd,
Havde lagt Rigdom til, der tirrcd de gjerrige Tanker.
Estcrat Phrygkens Lykke forgik, de Thraceres Konning
435
Lumskelig griber et S v a rd , som han jager sin M yndling i Struben,
O g (som Mordet ei andsedes meer, naar Liget var borte!)
Styrter han dette fra Klipperne ned i det bolgende Havdyb.
A lt paa de Thracicrs Kyst Atriden har bundet sin Flaade,
Til han fik mildere Vind og Bolgen var atter forsonet.
440
S to r som han var, da han leved paa Aord, fremstiger uventet
Op fra sin Grav, som brister omkring, med en truende M ine
Helten Achilles, og kaster et Blik, der lignede hiint Blik,
D a han med Uretssvard soer voldelig los paa Atriden.
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„Kan I , " han siger, „gaae bort, forglemmende ganske P eliden? 445
„E r da nu Takken for det, jeg har gjort, saa ganske forsvunden?
„ S lig t er en S y n d . At ikke min Grav skal ftaae uden 2Ere,
„Vorde P o lM n a dreebt, for at sone den store P elide!"
Dette han taler. D a Fccllerne lod' den grusomme Skygge,
R ives fra Moderen bort det Eneste nccsten hun eicd,
450
O g den usalige M oe med et M od, som er sieldcn hos O-vindcr,
Ledes til Graven, da myrdes hun stal ved den rcedsomme Gravhoi.
Ei hun glemmer sig selv. T a hun ftaaer ved det grusomme Alter,
O g hun formoerkcr, at h u n er bestemt til et grueligt Offer,
S eer Ncoptvlemus staae, som holder en Kniv udi Haanden, 455
M edens sit speidende Blik tillige han hcefccr paa hende.
S ig er hun:
„Hcederligt B lod udi Aarerne siydcr — benyt det,
„Ikke bctcrnker jeg mig. Z mit Bryst eller ogsaa min Strube
„Sverrdet du stinge" og blotter sit Bryst og tillige sin Strube.
„S k u ld e P oh xen a onste sig for, at leve som Trcrlqvind? 460
„Heller forsone hun vil, ved at bruges til Offer, en Guddom.
„Ene jeg onstcr, at denne min D od blev skjult for min Moder.
„ H u n er til Hinder, og mindsker den Fryd, som jeg nyder i Doden,
„Skjondt ei over m in D od, men over s it Liv, hun maa sukke.
„F or at jeg ikke skal gaae til S ty x es Kyster som Ufrie, 465
„Fjerner Jer bort! jeg har Ret i min B o n ; ei Jomfruens Legem
„Vorde bcrort af Mccnd. H a n glcedcr sig mere ved Offrct,
„H vad det end er for en Aand, I sone ved Blodet af Pigen,
„ N aar det er frit.
Men evner min B on (den sidste jeg yttrcr)
„N ogen at rore — jeg bringer min B o n , som Prlam i Datter, 470
„Ikke som Fange — da giver mit Liig uden S a lg til min Moder!
„Lad hende kjobe sig Net, at jorde mit Legem, ved Taarcr,
„Ikke ved G uld; i sin Vclmagtstid hun lonncd med Guldvocgt."

Dette hun yttred; ei Jomfruen grced; men Folkene hulkcd;
S e lv den offrende Prcest; med Taarcr i H iet og nodig,
475
Borer den rammende Kniv gjcnnem Brystet, som rcekkes til S todet.
Medens med vaklende Kncre hun segned mod Jord udi Doden,
D og hun bevarcd sit rolige Blik i den ydcrste Tim e;
Ogsaa hver Legcmsdecl, som skulde bcdcckkcs, hun dcekked.
Medens hun faldt, og hcevdede smukt Blufærdigheds Anstand. 4 8 0
Trosanerinderne tog hendes Liig. Priamidernes D ode
Sorgfuldt de toelle, det talrige B lod, Familien vffred.
Pige! de hulke for d i g , og for d i g , du drotlige M age!
Billcd paa Asiens Flor, n y s kaldet en Moder til Konger,
N u af B yttet en maadelig D eel, som Zthacas Kamphelt 485
Hnffed sig ikke til Skjenk, om hun ikke var Moder til Hector.
Hector falder det tungt at skaffe sin Moder en Herre!
Derpaa hun favner saa modig en Aands afsielede Legem,
O g, hvad hun ofte har givet sin M and, sine S on n er, sit Hjemland,
Giver hun hende — sin Graad; hun oser i S aaret sin Taare, 4 9 0
S laaer (hvad der vantes til dette) sit Bryst og kysser den Dode,
Medens hun torrer de graanende Haar i den storknede Blodstrom.
Slaacnde sig for sit B ry st, blandt Andet hun yttrcde S a a d a n t:
„D atter, hvad har jeg tilrest? h v a d kan nu din Moder bedrove?
„Fcrldet du ligger, mit B a r n ! jeg seer dine S a a r , som er' mine. 495
„Altsaa de samtlige B orn jeg skulde berovcs ved M ordstaal,
„S aasom endogsaa D u faldt. D i g tcenkte jeg dog, som en Pige,
„Sikkret mod Svcerd; dog faldt du for Svccrd, uagtet en Pige.
„ H a n , som har Brodrcne fccldt, har styrtet dig selv udi Doden,
„ H a n , som har dreebt mine B orn, mit Iliu m s P lage, Pelidcn. 500
„D engang han sank ved en P iil, som sendtes a f P aris og Phoebus,
„Raabte jeg glad: „ „ P elid en ei meer jeg haver at fry g te!" "
„Frygte jeg burde Peliden e n d d a . Skjondt jordet og Aske,
„Hoerger han Priam i S leegt; i Graven vi see ham, som Fjende.

„F or LEaclden jeg ynglede Dorn.
M it Iliu m ligger;
505
„Skjondt ved et sorgellgt Fald, er Borgernes Kummer til Ende,
„ D o g er den en d t. Alene for m ig ftaaer Troja tilbage,
„Ene je g lider, som for. N y s var jeg en Dronning i Riget,
„Meegtig ved Slccgt og ved B orn, ved M and og ved Sonnernes
Koner,
„ N u fra de Elskedes Grav jeg flccbcs landflygtig og fattig, 510
„Ach! som PenSlope's Skjenk. Naar jeg spinder det U ld, hun
befaler,
„ D a vil hun vise mig tidt for Ithaca's O-vinder, og sige:
„ „ S k u e r I Priam i Viv? den bcromte Moder til H ector?""
„Ester saa talrige Tab D u lindred alene din Moders
„Sorgcnde S in d ; men offret du blevst, for at sone vor Fjende. 515
„Fjenden til S o n in g jeg fodte mit B arn! hvi blicr jeg ilive?
„Tover endnu? hvi gjemmer du mig, fordcervende ZElde?
„Grusomme Guder! maaflee for at see fornyede Dodsfald,
„T vinges Matronen til lamgere Liv.
Hvo skulde formodet,
„P riam u s, efter sit Pcrgama's Fald, kunde lykkelig kaldes? 520
„ J o ! han var lykkelig just ved sin D od ; D i g skued han ikke,
„Elskede! drcrbt; han misted sit Liv og sin Krone tillige.
„Statlkg Begravelse faaer du vel dog, min drotlige Ungmoe?
„Liget man lecggcr dog ned, som jeg haabcr, i Feedrencs Gravsted?
„N ci! det er ikke Familiens Lod; du faaer som en Gave 52)
„Taarcr af Moderen kun og en Haandfuld S to v i det Fjerne.
„ A lt har jeg tabt; at jeg namncr endnu, skjondt stakket, at leve,
„D ette bevirker min S o n , der fordum var Moderens Glcrde,
„Eengang den yngste — den eneste nu af den mandlige Reekke,
„H vem til Thraciens D rot vi flikkede hid, PolydLrus.
530
„ D o g hvi tover jeg nu, hendes Vunder at vaske med Flodvand?
„ A f hendes Ansigtstræk at tvcette de grusomme Blodstcrnk?"

Dette hun taler. Med vaklende Skridt hun soger til Stranden,
Splittende saare de hvidlige H aar. D a raabte den Arme:
„G iver mig, JliumsO-vindcr, et Kruus, for at bruge til H Sning!"535
Just da hun seer Polydorus, som Liig, opkastet paa Stranden
Med et umaadeligt S a a r , som er gjort ved Thraccrnes Landse.
Trojancrinderne skreg'; h u n staacr forstummet af Sm erte;
Baade sin Nost og Tsarerne selv, som stige mod H iet,
Standser hun, tccret a f S o r g ; hun ligner de harvede Stene. 540
Stivnet, hun hefter sit stirrende Blik mod Jorden, hun staacr paa;
Stundom hun haver igjen sit flammende H ie mod Himlen.
S n a rt hun betragter den hvilende S o n , snart S aaret alene,
Stirrer dog meest paa hans S a a r , for at vabnes og rustcs med Vrede.
Nctsom Dronning endnu, da hun flammer i Sindet af Harme, 545
Tanker hun ene paa H e v n , og qvages ved Billcd af Gjcngjcld.
V ild, som Lovinden, der nylig er ffilt ved sin diende Unge,
S o m , da hun ikke sin Fjende kan sce, forfolger hans Fodspor,
HScuba selv, forbindende Harm tilligemed S o rg en ,
Glemmende ikke sit Diod, men glemmende Alder og Svaghed, 550
Iler til Kongen, som Mordet bedrev, til den raae Polymestor.
Flux hun forlanger, at tale med ham; hun ymtcr om Skatte,
S o m hun har hemmelig skjult, og nu vil SEtlingcn bringe.
Thraceren troer hendes Ord. S o m altid, lokket af Vinding,
Folgcr han med til det ensomme S ted og siger med Sledffhcd: 555
„T ov ei, HScuba, mccr! kom frem med din Gave til S o n n en !
„A lt, hvad du giver ham nu, og ffjenkcde for, han erlangcr;
„D ette jeg svarger ved Himmelens G ud!"
D a han svarger sin Mceneed,
Skuer hun morkt til hans Ord, og svulmer af sydende Harme.
Just som den ovrige S v a rm af Fangerne holde den Grebne, 560
Farer hun ind paa den trolose M and; hun borer sin Finger
D ybt i hans H le, samt river det ud, da hun styrkes af Harmen.
Haanden hun stikker derind; da Hincne findes ei langer
Tommer hun Stedet, hvor Hincnc sad, paa den skyldige Synder.

Thracernes Folk, som eggcs til Harm over Konningens Skjcbne, 565
Jage med S p y d og slyngede S teen den troiske Q-vinde.
Just som der soer udi Luften en S teen med en susende Piben,
Styrter hun hen efter den; hun aabner sin M und, for at tale;
S e e ! da lyder en Bjeffen, ei Ord. End viser man Stedet,
Hvilket af Tingen har N avn.
Hun mindes de Sorger hun doied, 570
O g i sin Kummer hun hylede hoit paa Sithoniens Marker.
Baade blev Troernes Folk og tillige de grumme Pelasger,
S elv e de S a lig e s Slccgt, bevceged' ved saadant et Uheld,
Alle sa a meget, at Jupitcrs V iv, som er ogsaa hans Soster,
Pttred, at HScuba selv ei havde fortjent, hvad hun doied. 575
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Ikkun Aurora berovcdes Tid, skjondt Pnder af Troja,
Baade ved Iliu m 's Fald og ved Hecubas Kummer at rorrs,
S aasom en necrmcre Q v a l og Familiesorg over Mcmnon's
N ylige D od hende greb; den safranfarvede Moder
M aattc jo see ham at doe paa Lroernes Mark ved Achilles. 580
Skuende sligt, det rodmende Skjecr udi Morgenens Timer
Blcgncd og sank; i dcemrende Skyr blev SElhercn indsvobt.
M en at beskue sin S o n , der lagdes paa Ilden i D oven,
Evned dog Moderen ei; hun losner ihast sine Lokker,
Finder sig ikke for god, som hun er, at kaste sig ydmygt
585
For Kronidcn paa Kncce, imedens med Taarer hun siger:
„Vistnok stander jeg dybt under ave Gudinder i H im len;
„ S e lv udi Templernes Tal jeg staaer jo tilbage for Alle.
„ D o g , som G u d in d e jeg kommer til dig. Capcller og Feste
„Krcever jeg ei, eller Akteres Hob, som dampe med Luer,
590
„Skjondt, naar du tccnkcr dig om, hvad jeg , skjondt Q.vinde, bevirker,
„ S a a so m jeg ender det natlige M ulm med stigende D agning,
„Nok fortjente lidt Tak.

D og ikke jeg taler om dette;
„ J eg er for svag, at krceve den Lon, jeg sikkert fortjener.
„M em non rovet, jeg kommer til D ig ; for Faderens Broder 595
„Loftcd forgjeves han Svccrd som en H elt; i sin tidlige Ungdom
„ B lev han (ved E d e r s Bestemmelse!) droebtafden stcerke Pelibe.
„Und ham lidtSEre, jeg beder derom; den mildne hans Bortgang!
„ D u , som er Gudernes mcegtige D r o t, lceg Moderens V unde!"
Zeus
Styrted
Deekked
Op fra

tilnikkede F a, medens M sm non'S meegtige Gravbaal 6 0 0
med Luerne ned, og en Kreds a f qvalmende Nogdamp
den lysende D ag, rctligesom Dampen sig hccvcr
B olgen i S o e , gjennem hvilken ei S o len kan trecnge.

Emmcrne stige tilveirs; fortykkede vorde de knugcd'
Sam m en til eet, erholde Figur, samt tage ved Ilden
Varme tilligemed S jc l. Deres Lethed skaffer dem Vinger.

605

Forst de lig ned en F u gl; men snart som en v ir k e lig Luftfugl
S lo g ' de med Vingernes P ar, i det samme de talrige Sostre
Baskcd tillige, som hiin, hvis ZEt var den samme, som dennes.
Tregang drage de B aalet omkring; tregang deres Basken 610
Toner harmonisk; da skille de sig samt flyve partieviis.
Skaren sig deler fuldstændig j to; fra sccrlige Kanter
Fore de K rig; den krummede Kloe samt Nccbet tillige
Flink de benytte til Kamp, og foegte med Vinger og Brystet.
Falde da nu, som Dodningeskjenk, de bcfleegtede Kroppe 615
Ned ved det jordede S to v , og mindes, de fodtcs af Helten,
S o m til den nylige Fugl tillige forlchncde Navnet.
M emnonsfugle man kalder dem end. Naar S o len har fuldendt
Tolvtcgnsbuen, de foegte paanye, for at falde som Dodsskjenk.
Altsaa da H scuba's B jef hos de Hvrige voekkede Kummer, 620

Eos har nok i sin huslige S o r g ; hun offrer sin M lin g
Altid en Taare paanye, som drypper i Verden saa vibe.

ex.

A n

i

u s.

Zlium sank; dog Skjebncn ei vil, at ogsaa med Muren
Synker dens Haab. D en cythcriske Helt bortbccrer paa Skuldren
Baade de hellige Ting og den hellige Byrde, sin Fader,
625
S o m er den eneste S k a t, han vcelger af samtlige Skatte.
Ogsaa Ascanius tager han med; han forlader Antander;
Gaacr med de flygtende Skibe tilsoes; forlader de Thracers
Skjendige S lo tte, hvor Jorden er vaad af Priam i TEtling,
Hvilken de drcebte. Ved lykkelig Vind og hjelpende Flodstrom 630
In d i Apollo's B y e, ledsaget af Folget, han trccdcr.
Anius styred som D rot sine Folk; som Preest han bestemte
Offringens Gang og skjenked dem Lye i sit S lo t og i Templet;
Viser dem B yen, Capcllerne med, og tillige de tvende
Lrercr, som Leto i Vecrne greb, dengang da hun barsied. 635
Nogelse lccggcs paa I l d ; paa Nogelfen helder han V inen;
Dyrene siagtes; paa vanlig V iis man Fibrene brander«
Dcrpaa han gaacr til den drotlige B org; paa herlige .repper
Nyder man Ceres' Skjenk tilligemed strammende Viinsaft.
SigerAnchises: „ D u hellige M and, som cr kaaret af Phoebus! 640
„Fciler jeg ikke, du cied en S o n , da f o r s t jeg besogte
„D enne din B ye, og Dottrene selv vare fire, jeg husker."
Anius ryster de sncehvide Baand, som bakke hans Tinding,
O g med et kummerligt Blik han siger: „ D u magtige Krigsdrot!
„Ikke du fciler; i fordum s Tid jeg eiede fem B orn,
645
„Skjondt (s a a vexle de jordiske Ting!) du nasten som barnlos
^Finder mig her. Hvad gavner en S o n , som jeg har i det Fjerne ?

„AndroS, en O e, som han ssjenked sit N avn, er vorden hanS Hjemsted,
„ O g han besidder nu Rige med Folk istedetfor Fader.
„ H an ved Apollo fik Kunsten at spaac; men Pigerne skjenkcd 650
„Liber en Gave, du ncppe kan troc, som ncppe kan onskes,
„Eftersom Alt, hvad Dottrcnes Flok berorte med Haanden,
„F lu x forvandlede sig til K orn, M incrva's O liven,
„ S a m t til strommende V iin ; deres Omgang skaffede Rigdom.
„Neppe var dette bekjcndt for Zlium s Hcrrgcr, Atriden, 655
„(Ikke du vrangcligt troe, at ikke v i mccrkcd Orkanen,
„Hvilken gik hen over Jer!) for strax, med Svcerdet i Haanden,
„B ort fra den ftedrene Barm han byder at Dottrene rives,
„F or at erncere de Grcekeres Hcec ved den himmelffe Gave.
„Flygte nu Alle, hvorhen de kan bedst. To gik til Euboea; 660
„Andros er Broderens Hjem, did soge de ovrige tvende.
„Krigere sendes og true med D o d , om ei de leveres.
„Broderlig Kjerlighed segned for Angst; sine Sostre han giver
„Straffen ihamde. Tilgive du bor den omgstlige Brodér!
„ In gen SEnsas han var; ei kunde han vccrne for Andros, 665
„Hector liig, som i tiende Aar forloenged Jer Kampdyst.
„Baandene lagde man alt om Pigernes Arme, som grebes,
„ D o g , medens Armen er frie, de lofte den op imod Him len,
„Bedende h oit: „ „Fader Bacchus! o h jelp !" "
H an stjenked dem Gaven,
„O gsaa han iled til Hjelp, dersom ellers det kaldes at hjelpe, 670
„A t paa en underlig V iis de blcve spolered'. H v o r le d e s
„Tingen gik til, ei ganske jeg veed, og siger ei heller.
„S u m m en af Tingen er den: de finge sig Vinger og bleve
„D uernes hvidlige P ar, som trcekke din Elskedes Vognkarm."
Baade med S lig t og med lignende Ord udfylde de Gildet, 675
O g, da man flyttede Bordene bort, de soge til H vile:

366
Reise med S o len sig op, for at gaae til ApolloS Orakel,
S o m til den gamle beslagtede Strand og den aldrende Moder
B od dem at tye.
Hun folger dem bort og beskjercr dem Gaver;
Scepter Anchises faacr, Ascanius Kogger og Kappe,
680
Helten 8EnSas en S k aal, som for Zsmeneren Therscs
Sendte ham selv fra Boeotiens Kyst mellem gjestlige Gaver.
Therscs havde den sendt, men Alcon, fodt udi Mylce,
Havde den gjort og dannet med Kunst vidtloftige Scener.
Forst var en B y e ; syv Porte paa den var det muligt at vise, 685
Danned' istcdctfor N avn, som viste den B y e, som han meente.
Uden for B yen var Ild , Gravbaal, Begravelser, Liigfccrd;
Modre med flagrende H aar, samt blottede Bryster betegne
A t der var S o r g ; ja Nympherne selv, de syntes at grade,
Klagende sig for det torredc Vceld, mens Traet sig haver 690
S k ilt ved sit Lov; paa den blottede Steen staaer Q.vaget og gnaver.
O rions Dottre han danner derpaa udi Midten af Thcbcn;
Een, som byder sit modige Bryst, samt blotter sin S tru b e;
Sostercn, borende dybt sin Dolk i den modige Vunde,
Segner til Vcern for sit Folk. Gjennem B yen med statelig
Liigpomp, 695
B a res de bort; de brandes til S to v , hvor Folkene fardes;
M en over Asken af Pigernes Liig to Pnglingcr stige.
For at forplante de Herliges SEt, hvem Rygtet har givet
Navnet Korener, som tjene til Pryd for M odrenes Aske.
Oldtidskummen a f Erts, udpuklct med blanke Figurer,
700
V ar, om den overste Nand, forziret med Krands af Acanthus.
Denne de Treere fik; ei mindre de give til Gjengjcld.
D a han er P ra st, foråre de ham et Rogelsebakken,
Ogsaa en S k aal og en Krands, som straaler a f Guld og af Stene.
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S aasom de minde sig nu, at Teukrcrne regne fra Teucer 705
Fortidens SEt, til Creta de gaae; dog ikke just lamge
Luften fordrage de der; dens hundrede Byer forlades,
S aasom de onste sig nu, til Ausoniens Kyster at ile.
Storm ene rase, der tumle dem om; Strophaderncs utroe
Havne modtage dem nu, hvor Aello, den vingede, varsler. 710
Baade Dulichiums H avn, og Jthaca's Rige med S a m e,
Nsriti B org, hiint Konningehjcm for Skjclmen Ulysses,
Dragne de vare forbi, AmbrLcia'S Egne, som Guder
Tvistedes om, hvor Dommeren staaer, forvandlet til Stcenmand
Hvilken er saare bekjendt ved Actium's Fjeld og Apollo,
7 /5
Ogsaa DodSna, det tonende Skrog, med de hellige Ege,
S a m t den chaoniffe B u gt, hvorhen de flygtcd forgjeves.
S e lv som Fugle, fra Luernes V old, de molossiske Prindser.
Noermcst de soge d et Land, PhcrLcerne eie, paa Frugter
Hppigt og rigt; Epkrus de see, samt Staden Buthrvtus,
720
Phrygiike Varflercns Land, hvor Troja man seer i det mindre.
Sikrede nu for den kommende Tid, som Priami M lin g
Hclenus varslcd med redeligt H u, til Sicaniens Kyster
Ncerme de sig, som strcekker sig frem, trefoldige« spidset.
Hen mod den regnfulde S y d sig vender den ene, PachM us, 725
En mod den venlige Vest, Lilybceus, imedens den sidste
Vender mod Bjornen, som aldrig gaaer ned, og kaldes PelSrus.
Herhid neerme sig Teukrernes Folk; ved Aarcr og Mcdbor
Lcegger sig Flaaden, da Natten er ncer, ved Kysten af Zancle.
S cylla tilhoire gjor Farten ei tryg; det vilde Charybdis
730
Naser tilvenstre, nedflugcnde snart, snart spyende Skibe.
Bugen paa hiin er sort, ombeltet af glubende Hunde,
Hovedet pigeligt smukt; hvis ei, hvad Digterne melde.

Ganske bor regneS som Tant, da var hun i Fortid en Pige.
M angen en Beiler har sogt hendes H aand; dog gav hun dem
Afflag; 735
Zled til Nymphen i S o e (hun var elsket af Bolgernes Nymphcr)
O g hun fortalte dem der om skuffede Pnglingers Elskov.
Engang hun trafG alatsa, der sad, for at ordne sin Haarpynt;
S agd e da denne til hiin, imedens hun underligt sukker:
„ D u er dog elsket, o M oe! af Folk, der vise sig milde, 740
„ O g (hvad du virkelig gjor) om du vil, kan du give dem Afslag.
„ J eg , som er Ncrc'i B arn, som er fodt udi B olgen af D oris,
„ O g som er sikret endog ved en Svccrm af talrige Sostre,
„H ar kun i Bolgcrnes Skjod kunnet flippe den elskende Cyclops."
Tsarerne standsede her, imedens hun talede, Stem m en.
745
Efterat Pigen har trykket dem bort med sin sneehvide Finger,
Lroftct Gudinden med Ord, da siger hun: „Kjere, fortal mig!
„Zkke du skjule mig Grund til din S o r g ; paa m ig kan du bygge."
A f Nereiden da fik Cratais' Datter til Gjensvar:
„A cis var avlet a f Faunus og fodt a f Nymphen Sim crthis, 750
„ S o m i en mcrrkelig Grad var begge Foraldrenes G lade,
„M en , i en hoiere, m in; til mig var han knyttet i Elskov.
„Z a han var smuk; det scxtende Aar han nyligen fyldte,
„ O g det var ncppe man Dunene saae paa hans Kinder, saa glatte.
„Jeg ester Acis gik; efter mig uden Ende Cyclopen,
755
„ O g naar du sporgcr maaskee, om Kjcrlighcdsluen for Acis
„Eller mit Had til Cyclopen var ftorst, da vil jeg bekjende,
„B egge stod ligeligt hoit.
Livsalige V enus! din Vcelde
„Strcckker sig dog overalt! S e lv h a n , den frygtelig Vilde,
„S k ratten for Skovene selv, hvem aldrig en Fremmed har skuet 760
„Uden at doe, der trodsede stolt hver Gud i Olympen,

„F olte, hvad Kjcrlighed er; for m ig han tceres a f Elskov,
„ O g han forglemmer ei Hjordene blot, men selve sin Grotte.
„ N u du bcta-nker din Form ; n u haver du Lyst at behage;
„ N u dine strittende Haar med en Grev, PolyphSm us! du reder, 765
„O gsaa du studser med Lyst dit brusende Skjceg med en Krumkniv,
„Speilende dig udi Vand, for at ordne de vilde Gcbcrrdcr.
„Lyst ester Mord, din Dyrenatur, og Torst ester Bloddrik
„Leegger sig ganske; n u kommer og gaaer uden Fare hver Sneekke.
„T slam us ncrrmede sig til S icilien s H e og til M n a ,
770
„TSlam us, Eurymi S o n , som aldrig bedrogeS a f F ugle;
„Hen til Cyclopen, den vilde, han gaaer: „ „ D et G»'e" " han siger,
„ „ S o m i din Pande du har, det mister du snart ved u lysses.
„Loe han da hoit; „ „ d u bedrages"" han streg, „„enfoldige
Spaam and!
„ „ G ie t — det snappcd en M o e ." "
Hiin varsler forgjeves om Sandhed, 775
„D enne foragter hans O rd; med stort og knugende Fodtrin
„Traver han Stranden omkring, eller vender sig treet til sin Grotte.
„D annet som Kile, samt ud i en S p id s, mod Havet sig vende
„Neekkcr af H oie; ved B olgen i S o e blive Siderne vaade.
„D isse bestiger den vilde Cyclop; der sidder han midtveis, 780
„MedenS de uldige Faar, uden Vogtning, folge bagefter.
„Efter at Granen, der passede bedst til at bcere sin Skibsraae,
„Skjondt af Cyclopen den brugtes som S ta v , var lagt for hans
Fadder,
„O g han i Floiten har fat, som bestaaer af hundrede Norstraae,
„Gjenlod saare det samtlige Fjeld og gjaldkende Bolger
785
„Under hans Hyrdcmustst Jeg skjulte mig selv bag en Klippe,
„H vor, naar jeg hviled paa Acis' Skjod, den elstede Ynglings,
„Fjernet jeg horte hans S a n g , og lagde paa S in d , hvad jeg horte:

—
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„ „ D u , som har hvidere Hud, end selve LigustercnS Blade,
„ „Pppig som Engen, og rank i dinV ext, som kncsiende Elle; 790
„ „Klar, som et G las, saa munter i S in d , som de lystige Sm aakld;
„ „Liig en Conchylie glat, som flyttes bestandig af B olgen,
„ „M ild, som S o len paa vinterlig D ag eller Skyggen om Som m er,
„ „M del, som Trceernes Frugt, fortrinlig at see, som et Lontrcee,
, , „Lysende, ligesom I l s , og sod, som den modnende Drue, 795
„ „ B lo d , som den storknede Melk, som de venlige D uun paa en Svane,
„ „ O g , naar du flygter mig ei, saa smuk som den yppige Have —
D og tillige saa vild, som den ikke betcemmede Ungkalv,
" ",Haard, som den aldrende Eeg, bedragerisk ligesom B olgen,
„ „ S e ig , som Pilenes Q-vist, og seig som hvidlige Ranker, 800
„ „H aard, som dette mit Fjeld, ubetvingelig ligesom Aaen,
„ „ S to lt, som en P aae, naar man roser dens Fjer, saa gridfl som
en Love,
„ „H vas, som en Tjsrn, og barskere selv end en flunken Lovinde,
D o v , s o m Dolgernes S q vu lp , saa vild, som en S lan ge man
""
traad paa,
„ „ O g (hvad jeg snflcd ister, Galatea, jeg kunde helbrede) 805
„ „ Ik k e som Hjortene blot, der jages af bjeffende Hunde,
„ N ei, som en S torm og den hurtige Vind, gesvindt til at lobe.
..„ D o g , om du kjendte mig ret, du fortrod, at du lober; din
"
Knipflhcd
, „Dadled du sikkerlig selv, og onflcd at holde mig hos dig.
,, „Forst jeg besidder a f Fjeldet en P art, der danned Naturen 810
^ Svccvende Grotter, som aldrig fornam selv Middagens Solild,
",Eller om Vinteren Kuld. Jeg har Frugt, fom tynger paa Grenen,
„ „D ruer, saa blanke som G uld, der hcenge paa mcegtige Ranker,
„O gsaa af Purpurflags; til d ig jeg gjcmmer dem Begge.
„ „Iordbcerklyngerne staae udi Skyggen af Trceet, og disse 815
„„P lukke du kan med din Haand, og derhos bostlige Hyben,
„ „Blom m er tillige, ei ene den S o r t, som er sort udi Farve,
„ „O gsaa det erdlere S la g s , der ere saa gule, som Voxct,

„ „Veelger du mig til din M and, Castanier mangler dig aldrig,
„ „Heller ei Hcrgcbcertrceernes Frugt; hvert Trcre er din S la v e. 820
„„Q vceget i Egnen er m it; udi Flokke det driver i D alen „ „ S k o v e n bcdcckker en D eel; paa S ta ld er der meget i Grotten
„ „ 3 a , om du sporgcr derom, deres Lal jeg ikke kan neevne. ^
„ „F attig er den, som kan toelk sit Qvcrg. O m denne min Rigdom
„ „Ikke du tage mit Ord, du kan selv personligen see det, 825
„ „O g det er vansseligt nok, deres Been kan Yveret sicrbe.
„ „Lammene staae, som de kastede n ys, i de lunere Folde,
„ „ O g af et lignende Kuld staae Kid i de ovrige B aase.
„ „Altid jeg haver den sncchvide Mclk, deels brugt til at drikke,
„ „D eels jeg lader en D eel, naar Vallen er rundet, sig ostne. 8 3 0
„ „Ikke den simplere S ta d s, som Enhver kan erlange, du fanger,
„ „ E i en almindelig Skjenk af Harer og Geeder og D aadyr,
„ „Reder, man tog udi Trceernes Top, eller selv et P ar D u e r _
„ „N ei jeg har fundet et P ar, med hvilke du ofte kan lege,
„ „ A f en saa ligelig Form, at knap fra hinanden de skilles, 835
„„U n ger af selve den tottede Bjorn fra den overste Fjeldtop.
„ „ D en g a n g jeg fandt dem, raabte jeg glad: det er Skjenk til
min Dronning!
„ „ S tik da dit deilige Hovede frem a f den blaalige B olge!
„ „ K o m , Galatea, dog frem! min Skjenk maa du ikke foragte.
„ „ S ik k ert jeg kjender mig selv; da Vandet var ro lig t, jeg
saae mig 8 4 0
„ „ N y lig i B olgen; jeg tykkedes godt om Figuren, jeg ssued.
„ „ S e e dog engang, hvilken Vcrxt! ei Jupiter selv udi Himlen
„ „Voxed faa rigeligt ud — han selv er mig fremmed, hvem ofte
„ „ I betitle som Gudernes D rot. D en brusende Haarlok,
„ „ T y k t som en S k o v , de trodsige Lreek og min Skulder bcdcekker. 845
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„ „V el er mit Legeme skjult overalt med strittende Borster,
„ „ D o g er det flet ikke stygt; er det smukt, at Tr«et er bladlost.
, Gangeren kleeder det stygt, naar Halsen ei deekkes af Mank-n;
„ „ F u g len e deekkes af D u u n ; med Uld ere Faarene pynted; ^
„Strittende Haar ere Legemets Pryd, som Skjcegct er M andens. 8o0
„ „Vistnok har jeg af Hine kun eet udi Midten af Panden,
„ „M en det er stort, som et Sk-old. Betragter den m-egt.ge
„A lt fra Himmelens S k y r ? og dog er denS Skive kun enkelt.
„ „O gsaa min Fader (ei glemme du det!) er D rot udi Havet;
„Svigerdatter du bliver af ham, naar bare du ynkes
800
„ „ S a m t udi Naade vil hore min B o n . D u ene betvang mig.
„Zens ved hans rammende Lyn og hans meegtige Skyer jeg trodser;
„ „ N y m p h e! jeg beever for dig; din Harm staaer hoit over Lynet.
„ „O gsaa jeg bar med et mildere S in d , at jeg bliver foragtet,
„ „H vis du vraged Enhver; hvi kan du forskyde Cyclopen 860
„ „ E n e for Acis' Skyld og hellere favne din Acis?
„ „ D o g om han ogsaa behager sig selv, og (hvad der er vcerre)
D i g , Galatea! da vogte han sig! naar Lejlighed gives
'7 /,Fole han skal, at Krcefter jeg har, der svare til Kroppen.
„ „Tarmene trcekker jeg ud af hans Liv og splitter hans Lemmer 860
,/,/Hen over Mark og ned i din S o e -— saa knyttes han til Dig.
, „ 3 a jeg fortåres; den k r a n kede I ld , den flammer jo vcerre.
„M tn a jeg troer med hele dens Brand er flyttet fra Stedet
^ „ I n d udi dette mit B ryst; dog ei, G alatea! du rorrs." "
„Frugtlos lyder hanS Klynk; da reiser han sig (thi det Hele 870
„Kunde jeg see), som en rasende Tyr, naar Q vien er ranet.
Finder ei N oe, men farer omkring gjennem S k ov, over Fjelde.
^,Zust som vi ahned det ei og frygted ei noget, han oincr
„A cis tilligemed mig. „ „ J eg seer det" " han raaber, og lover,
„ „ A t det er s id s te Gang I skulle saa kjerligen m odes."" 8?S

„D ette han skreg med saa frygtelig Rost, som vente man kunde
„ B lo t hos en tirrct Cyclop; selv TEtna skjalv under Skriget.
„V andet var ncer; der dukked jeg n ed , da jeg blev saa forstrcckket,
„M edens Symcethis' S o n begav sig paa F lugt, for at undflye.
„ „ S e n d m ig " " han streg, „ „ G a la tS a ! din Hjelp — Z kjere
Foraldre, 8 8 0
„ „ D a jeg dog stkkerlig doer, oplader for mig Eders R ig e !" "
„Folger den vilde Cyclop; af Fjeldet han river et Stykke,
„Hvilket han sender. Uagtet det traf med den yderste Spidse,
„E i der bchovedes meer, for at dcekke tilfulde min Acis.
„Hvad jeg var ene berettiget til, hvad ene jeg kunde,
885
„D ette jeg gjor; han faaer en Natur, som fordum hanS M orfsr.
„Forst det purpurne Blod begynder at rinde fra S ten en ,
„Neppe det varer dog stort, da det Node begynder at svinde,
„Border i Lob, som en Flod, der mudredes steerk af en Pladstregn;
„Klares dog lidt efter lidt. N u sprcekker den slyngede Fjeldkant, 890
„ O g gjcnncm Revnerne skyde sig frem de levende S ivror,
„M edens det sprudlende Vand kom ud af den hulede Munding.
„Z a det er underligt nok, i Midten man stuer en Pngling
„Lige til Bugen, med kraftige Horn, indfletted' med S ivror.
„ N u var han voxet, af Ansigt blaae, forresten dog ganske 895
„A cis som for. Forandret, han blev alligevel A cis;
„O gsaa beholder han n u det Navn, som han eiede forhen."
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Her Galatea nu taug; Forsamlingen stiller stg atter;
Hver gaaer til sit; i den rolige S o e Nereiderne svomme.
S cy lla gaaer hjem; men vover sig ei udi Midten a f Dybet. 900
S n a rt uden Klceder hun driver omkring i det iorstige Strandsand,
S n a rt, saatidt hun er trcet, og finder ved S o e n etroligt
Afkrogsstcd, hun kjoler sin Krop i den lukkede B olge.

Klovende Bolgernes D yb , hun nye Beboer af Havet,
S o m ved AnthSdon's B ye, ved Euboea, nylig var omskabt, 905
Glaucus ncermer sig hid, og forelskes i Pigen, han fluer.
Alle de Ord, som han troer kunne standse den flygtende Pige,
S ig er han nu, dog flygter hun bort. Bevinget af Angsten,
Kommer hun op paa en Tind a f et Fjeld, som ligger ved Stranden.
Lige mod Sundet sig hcever et Bjerg med sin enkelte Spidse, 910
Zkke bedcekket a f S k ov, som vender mod Bolgerne udad.
Her, betrygget ved Stedet, hun staaer; ei fatter hun ganske.
O m han er Gud eller D yr, men undrer sig dog over Farven
S a m t over Haaret, der laggcr sig ned over Ryggen og Skuldren,
O g ved den bugtede Fisk, som ender forneden hans Legem. 915
G laucus mcerkede det, og, ststtet paa D iget i Narhcd,
S ig er han: „Agte mig ei som et Udyr eller en Havtrold!
„V iid , jeg er Gud udi S o e ! ei Triton selv eller Proteus,
„Hceve sig kan over mig eller Athamas' SEtling, Palccmon.
„ D o g var jeg nylig et Menneske blot; men saasom jeg altid 920
„F andt udi S o e n min Lyst, jeg syfled bestandig med Bolgen.
„ S n a r t jeg halede Garn, der flabte mig Fifle paa Landet,
„ S n a r t paa D iget jeg sad og styred med Stangen en Mede.
„ N a r ved den gronnende Mark udbreder sig Stranden, a f hvilken
„N oget omringes a f G ras, medens noget begrandses af B olgen. 925
„Zkke den hornede Koe med sit Bid har gnavet i Grasser,
„Zkke det venlige Lam, ei heller de tottede Geedcr,
„Zkke den flittige B ie sig hentede Blomster fra d en Mark.
„Festlige Krandse man plukked ei der; med Leen i Haanden
„ In g en sig narmede did, for at flaae. Zeg selv var den
forste, 930
„ S o m , da jeg torred mit Garn, udhviled mig der udi Grassct.
„F or nu at talle min Fangst, som jeg fik, i den rigtige Orden,
„H aldcr jeg Fiskene ud, som Handellen jog udi Garnet,

„ S a m t, hvem Taabelighed forlokked at bide paa Krogen.
„Tingen vil tykkes dig Tant — dog intet det gavned, at digte — 935
„F lux de samtlige Fisk, som rorte ved G rasset, beveegcs,
„S p rin ge tilveirs og tumles omkring paa Jord, som i B olgen.
„M edens jeg seer med Forundring paa S l i g t , da styrter sig
Hoben
„Ud i den elskede S o e fra Landet og mig, deres Herre.
„ S a a re jeg studser og gransker i H u , hvad Grunden kan vare, 9 4 0
„O m det er mulig en Gud eller S aften af Grcrsset, som gjor det.
„„H aver d a ," " siger jeg, „„G rces saa underlig E vne?"" og plukker
„N oget deraf med min Haand, i hvilket jeg bider med Tanden.
„Neppe min Gane tilborligen nod de selsomme S after,
„Forend jeg marked med eet en forunderlig Banken i Hjertet, 945
„M en s til en anden Natur mit Hjerte forunderlig higed.
„ B liv e paa Stedet, jeg magter ei meer; fra Jorden jeg tager
„Afsked, for aldrig at komme der meer, og stikker i B olgen.
„O gsaa de Guder i S o e mig vårdige flux deres S a m liv ,
„ S a a so m OcSanus selv de bede tilligemed Tcthys,
950
„A t jeg maa tabe min Iordcnatur. S e lv renses jeg af dem.
„N igang lsd deres Q vad , som rensede mig fra det Onde,
„ O g , som de bod', jeg stinger min Krop udi hundrede Floder.
„Hurtigen bryde nu Kilderne frem fra samtlige Kanter,
„ O g overalt deres S trom bevager sig over mit Hoved.
955
„ D et, som er hidtil skeet, det kan jeg fortalle dig sikkert,
„S aasom jeg husker det grant; det Hvrige sandser jeg ikke.
„Estcrat Sandscrne vaagned igjen, jeg fandt mig forandret,
„Ikke mit forrige Legem jeg fik, mine Tanker ei heller.
„ D a var det forst, jeg skued mit S k jag med dets gronlige
Rustlod, 960
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„G ront som Haaret, jeg seler omkring i de mcegtige Bolgcr,
„Skuldrcn umaadelig bred, og Armene blase, som en B olge,
„Benene bugtcd' i Form af finnede Fiste forneden.
„ D o g hvad gavner mig A lt, at Guder i S o e n mig ynded,
„H vad min Gudenatur, naar ikke du rorrs ved S aad an t?" 965
Just som han yttrede fligt og vilde fortalt hende mere,
S ey lla forlod ham ihafl, og, tirret ved saadant et Afflag,
Circe's Lryllepallads, Titania's B o lig , han ssger.

Fjortende

Sang.

< ^ t n a var han forbi, som ligger paa Kroppen a f Kjcmpen,
S a m t de Cycloperes Mark, som kjender ei Ploug eller Hakker,
Heller ei skylder, som Andre, sin Tak til de troekkende Stude,
H an , den eubociffe Gud, som havde sit Hjem udi B olgen.
Zancle var han forbi og Nhegium, vendt imod dette,
5
O gsaa det farlige S u n d , som knibes af dobbelte Kyster,
S a m t af S icilien her, a f Italien hist, er begrccndset.
Skjcerendc nu med stn kraftige Haand Tyrrheniens Bolger,
Svsm m ed han hen til den grcesrige Egn, hvor Solgudens Datter,
Circe, besidder et Hjem, som er fuldt af forfkjellige D yrflags. 1 0
S tra x , da hende han seer, har givet og taget mod Hilsen,
„Y nk, min Gudinde!" han siger, „en G ud! D u haver alene
„M agten at lindre min Kjerlighedsqval, om jeg tykkes dig vccrdig.
„ D et, som en Urt formaaer ved sin Kraft, Titam'nde! kan Ingen
„V ide saa noie, som jeg, da ved d em jeg er blevcn forvandlet. 15
„ F o r at du ret kan kjcnde hvad Grund jeg har til min Elskov,
„V iid — ved Italien s Strand og tvert for Messeniermurcn
„ S c y lla jeg saae. D e Lofter jeg gav, mine Bonncr, min Sm iger
„N odig fortoelle jeg vil, saalidt fom mit haanede Tilbud.
„Evner du noget ved Trolddomsfang, din hellige Lcebe

20

„Tone med Trolddomssang! om Urter tykkes dig bedre,
„B ru g den senende Urt, hvis Kraft du haver fornummet!
„Ikke du lerge mit S a a r ; Helbredelse krcever jeg ikke;
„End ei heller min O v a l; hun fole blot lidt af min Lue."
Eirre (der gives vel ei nogen M se med et Hjerte, som soler 25
Kjerligheds Veelde, saa meget som hun, enten s e lv hun er Aarsag,
Eller og V e n u s er S k yld , som var stodt over Faderens Melding)
Svarer med saadanne O rd:
„ D e t var bedre, du fulgte den Lystne,
„Hende, der vasker som du, og gribes af lignende Attraae.
„ J a du er sikkerlig veerd, man gjor dig Kjerlighedstilbud,
30
„ O g , naar du giver mig Haab, modtage du her mine Tilbud.
„Ikke betcrnke du dig! lad Tiltror folge din Skjonhed!
„Skjondt jeg er S o le n s, den lysendes, B arn, er selv en Gudinde,
„Btcegter saa meget ved Trolddomssang og kraftige Urter,
„Lover jeg her, at vorde kun din. Foragt din Foragter!
35
„H old dig til den, som holder ved dig! Hevn Tvende paa eengang!"
Svared da Glaucus den fristende M oe: „F or skulde min Bolge
S p ire med Lov, og Fjeldenes Top kunne skyde med Soetang,
"End min Kjerlighedsild, naar h u n er ilive, stal slukkes."
Guddomspigen blev vred; forsaavidt hun ikke kan stade 40
Guden, og heller ei v i l (da hun elsker), hun vredes paa hende,
S o m vandt Kjerligheds P riis.
Fornocrmet ved saadant et Afstag,
Flux hun laver en frygtelig S a ft af rcedsomme Vcexter,
M aser og rorer og synger en S a n g til H scale's SEre.
S v o b t i en Kappe, som Himmelen blaa, gjennem Dyrenes Hobe, 45
Hvilke sig tee paa en logrende V iis, hun iler fra S lottet,
S o g c r derefter til NHSgium's B yc, som lige for Zancles
Klippe man seer, og nccrmer sig ned til den brusende B olge.
S o m paa en Fastlandsbred hun strttcr paa denne sit Fodspor,
O g over Fladen as S o e hun iler med torrede Fodder.
50

D er, hvor Havet sig bugtede lidt i Form a f en B ue,
S cy lla faa gjerne forfriskede sig; did flygtcd hun ofte
Baade for Heden og Flod, naar S o len sig hcevcd om Middag
M idt paa sin Bue, og Skyggerne selv blev' mindre fraoven.
Stedet forpester Gudinden ihast og fordcrrvcr aldeles
55
Med en forsmeedelig G ift; med Safter af farlige Rodder
Stcrnker hun Alt, og en Trolddomssang, heel dunkel at fatte.
Mumler hun tregange nigange tyst, paa Hcxenes M aade.
S cylla begav sig i Bolgerne ned til Midten af Bugen,
Just som hun stuer sin nederste D eel af bjeffende Hunde
60
Ild e beskjccmmct. Forst tcenkte hun sig, det var e i hendes Legem
Derfor hun skynder sig bort i sin Angst, for at gjcnne de kaade
Hunde fra Livet; men dem, som hun flyer, dem trcekker hun med sig.
Altsom hun leder paa Kroppen om Laar, om Becn og om Fodder,
Finder hun stedse kun Cerberusgab istedetfor disse.
65
Mellem de rasende Hunde hun staaer; deres Kroppe forneden
Hcefte tilsammen med strittende B ug og med stumpede Vomme.
Grcede da maatte den elskende G ud; at leve med Circe
Er ham en Grue, da hun brugte saa fjendsk de kraftige Urter.
S cylla forblev, hvor hun stod; og straf, da Leilighcd gaves, 70
Circe til Trods, bortriver hun Folk fra Helten Ulysscs.
Ogsaa hun havde vel borer i Scenk de Troercs Skibe,
Dersom hun ikke var blevcn et Fjeld, der hccvcr sin M asse
O p over Bolgen, som for; selv Klippen er Soem andens Ncedfel.

exm.

C e r c o p e r n e og S i b y l l a .

D en og C harM is' graadige Svcelg den troiffe Flaade
75
Sciled med strygende Vinde forbi; Aufonicn's Strande
Vare de ncer, da de gjcnnes af Storm mod Libyens Kyster.
D e r modtager i S in d og i Hjem Sidom'cns O-vinde

Helten, der kom; da han Landet forlod, hiln trolske Kamphelt,
S a n k hun i S o r g ; paa et B a a l, som var reist (som hun sagde)
til Offring, 80
Styrted hun sig i et Svccrd; bedraget bedrager hun Alle.
Altsom han flyer fra det sandige Lands nysbyggede M ure,
Kommer igjen til Eryx's Hjem og til Vennen Acestes,
Bringer han Guderne Skjenk og eercr sin Fader i Graven;
Soetter saa Flaaden i S o e , som I r is, lokket af Hera,
85
Neer fik stukket i B ran d ; gaacr 2Eoli Rige, samt Egnen,
S v o v let og broendt forbi, medsamt Sirenernes Klippers
Acheloidiske Tind.
H ans Skib, som rovcdes S tyrer,
Gaaer Inarlm e forbi, P rochM medsamt Pithccusers
H oie, saa golde, opkaldte med Navn efter Folket, som boer der. SO
Gudernes Fader med opbragt S in d besaae de Cercopers
Meeneed, Synder og S v ig , samt Alt, hvad de listigcn oved.
-Flur til et vcemmcligt D yr forvandler han disse, der kunde
S y n e s en Mcnneffeform, men ligner den virkelig ikke.
Lemmerne trcckkcr han ind; heel flad under Panden er Necscn, 95
O g deres Ansigt ploicr han rundt med Alderens Rynker.
Kroppen, som ganske bedcekkes med Haar og gulige Totter,
Sender han hid, for at boe. D og Brugen af Ord de bcroves;
Tungen ei heller de faae, som brugtes alene til Meeneed:
Ene dem levnes et hvcesende Pib, som benyttes til Klage. 100
Dragende disse forbi, ParthSnopes Ature tilhoire
Lader han ligge; tilvenstre man seer SEoliderens Gravhok,
H an s, som var Mester i S p il. M an kommer til Egnen om Cumcr,
R igt bevoret med Nor og med S iv . D en gamle S ib y lla s
Grotte bctreedcr han nu med en B o n , at maatte bcsoge,
105
Gjcnnem Avernus, sin Fader.
Hun lofter sit H ie, som lcrnge
Hvilcd paa Jord; opildnet tilsidst af den eggende Guddom,

S ig er hun: „H elt, bcromtved din D aad ! det er meget du krcever,
„Skiondt gjennem Luer man proved din D aad, med Svcerdet din Hoire.
„ D o g , min Trojaner! du lcegge din F rygt; du skal faae, hvad
du onskcr, 110
„ S a a so m El^sium's Hjem og det yderfte Land udi Verden
„S k u e du skalst (vcilcdet af mig) og din Fader, som Skygge.
„Krast overalt kan bane sig V ei."
Hun viser tillige
I den Averniste Juno's Lund en lysende Guldgreen,
Hvilken hun beder ham flux med M agt at rive fra Troeet. 115
Helten, som lod hendes Ord, faaer strax den rcedsomme Hadis
Rigdom at see, sin Fortidsflcegt, og Helten Anchisis
Hoitbedagede Aand; erfarer de Forbedes Skikke,
S a m t hvad Fare han har at bestaae i de kommende Krige.
Dragende hjem ad en kortere Vei med trcettede Lemmer,
120
Moerkcr han ikke den moisomme G ang, da han taler med Qvinden.
Altsom han gaaer udi halvklar N at sin rcedsomme Vandring,
S ig er han:
„Enten Gudinde du est, eller yndet af Guder,
„S ted se du bliver Gudinde for m ig ; jeg foler, jeg skylder
„A lt alene til D i g ; at jeg saae, hvor Doden har hjemme, 125
„ O g , skjondt Stedet jeg saae, kom uskadt beden, er d in Gunst.
„Kommer jeg alrsaa til Luften igjen, jeg bygger et Tempel
„ D ig til ZEre for saadan en Gunst, hvor jeg offrer dig Virak.".
Q vinden, som drager et S u k , og kaster sit O>'e paa Helten,
S ig er : „Gudinde du kalde mig ci! et Menncskevccsen
130
„Ikke du vcerdige Viraksdamp! Jeg vil rette din Jrring.
„ M ig et evindeligt Liv, uden Ende, forundtes at leve,
„Dersom min Jomfrueblomst var plukket a f Elskeren Phoebus.
„M edens han haabede den, og sogte ved Gaver at lokke,
„S a g d e h an : „ „Vcrlg, cumcriske M se! hvad du scerligen snsker! 135

„ „A lt, hvad du onsker, du faser." "
P aa en rigelig Bunke med Sandstsv
„Pcgcd jeg hen; „ „ s a a talrige Korn, som findes i Bunken" "
„ B a d jeg tossede M oc, „ „ s a a hyppig voere min B yrd sd ag!" "
„Ikke det randt mig i H u, at onskc bestandigen U n g d o m .
„ S e lv e Log denne han lovede mig og evindelig Friskhed,
140
„Dersom jeg undte ham Kjerligheds Lyst.
D a jeg vraged hans Tilbud,
„B lev jeg i ugift S ta n d . N u liste de venlige Tider
„Hastigen bort; med bcevende Trin kommer Alder og Svaghed,
„Hvilke jeg slipper ei let. S y v Sccler haver jeg levet
„ N u , som du skuer mig her; for Sandet i Bunken at jcevne, 145
„H ost og M ost jeg fanger at see tr e h u n d r e d e gange.
„Tiden vil komme, naar Dagenes Tal har krympet mig lille,
„Skjondt jeg var engang rank; da Lemmerne, tccred' af Alder,
„Tynge kun lidet i Vergt. D a tykkes jeg lidet elskværdig,
„ S o m dog umulig behaged en Gud, ja Phoebus endogsaa 150
„Kjendcr mig muligen ei, eller ncrgter, han haver mig elsket.
„Endelig ganske forandret jeg blicr; jeg skues af In gen :
„ R o sken er kjendclig blot; det er Stem m en, som Skjebncn mig
levned."

6XIV.

Ac h e r me n i d e s og M a c a r e u s .

M edens S ib ylla berettede S lig t paa den skraanende Gangstie,
T il den euboeiske B ye fra S ty x es Boliger stiger
155
Helten LEnsas igjen; efter Skik han byder sit Offer,
S o g cr saa Kysten, der siden fik N avn ester Krigerens Amme.
Her, ester langt, moisommeligt Slceb, en Nertter, MacLreuS,
Snilden Ulysses' Stridskamerad, opbyggcd sin B olig.
S e lv AchcemSnidcs kjendte han godt, der fordum forledes
160
M idt paa S icilien s Fjeld. D a han d e r »formodentlig traf ham,
Undrer han sig, at han lever endnu.
„Hvilken Guddom har reddet

„ D ig , Acheemsnidcs!" siger han, „hid? H vi bringer en PhrygerS
„Snockke d ig , Grcekcren, hid? hvorhen vil I styre med Skibet?"
H an, som fritted om S lig t, Achcrmsnides svarer, ei lcengcr 165
Dcekket som for med Skind, i en D ragt, som er hcestet med Lorne,
N u aldeles sig selv:
„G id atter jeg see Polyphsm us,
„Atter hans rccdsomme Gab, der flyder af Menneskers Blodstrom,
„Dersom mit Jthaca's Hjem jeg hoiere fletter, end Skibet,
„Eller ei elskede hoit, som en Fader, ZEneas; thi aldrig,
170
„O m jeg betalte ham Alt, jeg loser tilfulde min Takskyld!
„ D et, at jeg aander og taler — kan Himlen og S o len og Stjerner
„ S e e (utaknemmeligt Hu jeg bor dog vel ikke besidde?)
„D ette bevirkede h a n ; at jeg flap for Cycloperens Teender,
„A t, naar engLng jeg drager fra Jord vj- det qvcegcnde D a g sly s, 175
„G jem t jeg vorder i Grav, idetmindste ei dybt i huns M ave.
„Dersom ei Frygt beroved mig S a n d s og tillige min Fatning,
„ S iig , hvad maatte jeg folt, da jeg saae Jer stile mod D ybet,
„ S e lv alene forladt? Forst vilde jeg skrige; men frygted
„Fjenden fik N y s om min N od. Eders Skib jo ncesten blev knuset 180
„ B lo t for Ulysses' Skrig.
Jeg saae, da han flcekked en Fjeldtind,
„ O g en umaadelig Steen fremflyngedc midt udi B o lg en :
„ S a a e ham igjen, da han tog, gigantisk stcrrk, om en Steenblok,
„Hvilken han hvirvlede bort i en Fart, som ligned en S ly n g es.
„ J a jeg var rcrd, at Steen eller S o e skulde knuge Jer.Sncrkke, 185
„ S a a so m jeg havde forglemt, at ikke jeg stcedtes paa Skibet.
„Efterat Flugt bortsjernede Jer fra Sm erter og Dodcn,
„Vandrer han vred, med knurrende M und, saa vide paa M n a ;
„Fam ler med Haanden i Skoven sig frem, og, stillet ved S y n e t,
„S tod er han an imod S teen , og strcckkende frem imod Havet 190
„Armen, som driver a f B lod, han bander Acherernes Stam m e.
„Derpaa han siger: „ „ I f a ld ved et Held jeg fanger UlysseS,

„ „Eller af Folket en M and, mod hvem jeg kan yttre min Harme,
„ ,,? .v e m jeg kan eede med Lyst, hvis Krop mine Hcender kan
splitte
„ „3ust naar han lever endnu, hvis Blod kan vcede min Gane, 195
„„M ed en s de kncckkede Been, som maseS af Teenderne, sprcette,
„ „Regner jeg Tabet af H iet kun lidt, eller snarere intet." "
„D ette med mere den Trodsige streg. Med blegnende Reedsel
„Kasted jeg Hinene hen paa hans M und, som drypped af Blodet,
„ S a m t paa hans grusomme Haand, paa Hullet, derrovedcsHie, 200
„Kroppen og Skjceget, som strittede stivt af B lod, som var levret.
„D oden for H ie mig stod; dog d en var det mindste jeg frygted;
„A lt, mig tyktes, han havde mig fat; alt bored han Haanden
„ In d i mit L iv; dybt herskede sig udi Tankerne Mindet
„O m hvad jeg stuede nye, dengang han slog imod Jorden 205
„T o Kameradcr, han greb, og hamrede tidt imod Gulvet.
„Kastende sig over dem, retligesom tottede Lover,
„Gjemte han dybt i sin graadige B ug deres bcevende Lemmer,
„ S a m t deres B lod, deres Kjod, og det hvidlige M arv udi Benet.
„Rcrdfel mig voldelig greb.

Jeg stod i min Angst uden
Livsgeist, 210
„ S a a so m jeg saae, hvor han tyggede dem, opkasted a f Munden
„B lodige Stykker og Stum per a f Kjod, der svommcd i Vinen;
„ O g jeg formodede selv, jeg snart fik lignende Skjcbne.
„ S o m jeg nu skjulte mig mangen en D a g , opstrcemmet afhverLyd,
„Frygtende decks for at doe, deels higende ret efter Doden, 215
„Stillende baade ved Lov samt Olden og Urter min Hunger,
„H aab los, eensom og arm, for Straffen og Doden et Offer,
„ S e e r jeg omsider et Skib , der ncermed sig ind imod Landet.
„F lu x ved Tegn jeg beder om Flugt og iler til S o e n ;
„Troerne rores og tage mig op, rndstjondt jeg er Greckcr. 220

„ N u fortcelle du mig, fortrinlige Fcelle! d it Uheld
„Hovdingens eget, samt Folkenes med, som vi tcenkte var' sjunkne."
Moelder da hiin: „ I det tuftiste Hav er M olu s Konning,
„H ippotas' S o n , som holder med Kraft Stormvinden i Fcenascl
„ S o m en fortreffelig Skjenk erholdt Dulichium's Hovding 225
„Storm ene svobt' i en Kohudsftek, en kostelig Gave.
„ N i D ogns Medbor fulgte dem nu, og de oinede M aalet.
^„Efter den niende D ag sig hcever den ncermeste M orgen,
„Just som Folket, misundelig stemt, med Lyst til at plyndre
„Bilder sig ind, det er Guld, og tager a f Storm ene Baandet 2 3 0
„D isse nu forte dem bort ad B olgen, paa hvilken de fore
„O g til M olernes D rot og Havnen de fortes tilbage. ^
„ T il Lcestrygoneren Lamus' B ye, den aldrende, kom v i;"
S a g d e han nu: „over Landene her Antiphates hersted.
„H am jeg stikledes til, gelcidet af Tvende blandt Vore;
235
„M en det var neppe jeg reddede mig og mit Folge ved Flugten.
„Tredie Manden a f os Lcestrygonerens grusomme Lceber
„Farved med B lo d ; nu trcenger han paa, da vi flygte; sin Krigshcec
„Egger Antiphates meer; de flokkes; med B,elker og S ten e
„H ugge de l o s : paa mangt et Skib de seenke vort Mandstab. 2 4 0
„Eet alene med os og tillige med Helten U lysfes
„ S la p , da vi misted en Deel a f vort Folk. Bedroved' i Sinde
„Klagende meget, vi ncrrmede os til Landet, som hisset
„Fjernet du seer udi S o e ; kast Hincne hen udi Frastand, '
„ D a vil du stue den H e, som jeg saae. Rctfcerdige Trocrl 245
„ S o n a f Gudinden! (da Krigen er endt, SEneas! ei lcengey
„Agter som Fjende jeg dig) du flye Circeiste Stranden!
„D engang ved Circe's <Se vort Skib sig lagde for Anker,
25

„H avde man ikke forgkemt AntiphateS selv og Cyclopen.
„S a a so m ri Nogen vil gaae for at gjceste de fremmede Huse, 250
„Kasted vi samtligen Lod.
,
M ig selv og den brave P o lt e s
„S en d te nu Loddet til Circe's B y e med atten af Folket,
„ S a m t Eur^lochus med, og den vceldige Dranker ElpSnor.
„ S tr a r da vi naaede did, og stod' udi Doren af Slottet,
Tusinde Ulve, som gik i en Flok, samt Lover og Bjorne 255
"Kom os imode. Forfcerded' vi stod', stjondt Frygten var grundlos,
" O g der var ingen af dem, som vilde vort Legeme stade.
"'M ildt, paa smigrende B u s, med Halen i Luften de logre,
" O g under Venlighedstegn de vise os V ei, til omsider
",Ternerne lose dem af, som gjennem Gemakker af Marmor 260
„Fore til Fruen os ind.
Z en smuk Fordybning hun sidder,
S to lt paa sin Dronningeftol; hendes D ragt var en lysende Kjortel,
O g over den var et gyldent Gevandt omkastet som Kaabe.
"stympher af NSre'i Sleegt, forencd' i Klynger, som ikke
",Spinde med Fingrene Uld, eller trcrkke de lydige Traadc, 265
^ S a m le hver tryllcndc Urt. Uden Orden er' Blomsterne splittcd';
„H ine fordele dem nu, med brogede Urter, i Kurve.
„H vad der stal gjores, bestemmer hun selv. D e enkelte Dladcs
,Virkende Krccfcer og d en Harmonie, med hvilken de blandes,
7,Kjender hun grant; den ordnede Urt betragter hun noie. 270
,S o m hun nu fik oS at see, modtager og giver os Hilsen,
Blidncr hun M inen og lover, at A lt stal gaae efter Hnste.
"uden at tove, befaler hun flux, en Drik at beredes,
"B landet af Honning og V iin , samt M alt og Melk, der er ostnct.
" D o g udi denne saa liflige Drik en hemmelig Giftsaft
275
^B landes tillige. Andccgtigen stemt' vi tage Pokalen.
„Torsten os plaged; dog neppe vi drak med torrede Leeber,

„Neppe Gudinden med Trolddomskjep berorte vor Isse
,F orend (jeg blues derved!) jeg begyndte med Borster at stritte
„T ale jeg mcrgted ei mccr; istedetfor Ordene fremkom
280
„Ikkun et knurrende B rum ; mit Ansigt sank imod Jorden:
„M unden, jeg mcerked, blev haard, og brakked sig a f til en S n u d e„Musklerne steg' paa min H a ls; d et Lem, med hvilket jeg nnlia
„Greb om Pokalen, det danner nu S p o r, hvor jeg trcederpaa Jorden.
„S aasom de Sam tlige bleve fom jeg (s lig Kraft var i Drikken!) 285
„Lukkes vi Alle paa S tie r Eur^lochus ene, jeg mcerked
„ S la p for Svincfigur, da h a n ei smagte paa Drikken.
// Heldig han vogtede sig; hvis ikke, da havde jeg vceret
// Endnu et Lem af den borftede Flok, ei heller U lysscs,
// Om det var ikke ham meldt, var kommen som Hevner til Circe. 29f
„H annem Cyllcnercn, naadig i H u, tildcled en hvid Blom st,
„ M o ly af Guderne kaldt, som holder sig fast ved en sort Rod."
„Sikret ved den og ved Gudernes Naad, han trceder derefter
„ I n d udi Circe's Borg.
Ham bydes det listige Bccger,
„ J a hun forfogcr endog at stryge hans Lokker med Q.visten, 295
„ D o g med sit Svcrrd han jog hende bort, og jkrcemmer den B ange.
„ S n a r t de enes ved Hcender og Troe; han vcelges til Husbond,
/,O g , som en Brudgomsffjenk, han beder om Fcrllernes Legem.
„ S tr a x med en mildere S a ft a f venlige Urter vi stcenkes, 3 0 0
„ O g , da hun vender sin S ta v , hun rorer vort Hoved med Kanten,
„M edens hun mumler en S a n g , som er heel forffjellig fra
hiint Q vad.
„ A lt som hun qvceder sin S a n g , desmere vi lettes og stige
„Atter fra Jorden; nu Borsterne faldt, og Splitten forlader
„F lux den kloftcde Fod; med Skuldrene folgcr nu Armen,
„Knyttet til Haanden; vi favne med Graad den gravende Hovding. 305
„Norte vi hcenge ved Krigerens H a ls; ei heller vi yttred
„Andet, end saadanne Ord, som vidned om Tak i vort Hjerte.
25^
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„ D e r vi toved et rigeligt Aar, udi Lobet af hvilket
„M eget jeg skuede selv, og meget erfared af Andre.
„S aaled es horte jeg der blandt andet, hvad en a f de fire
„Teerner beretted i S m u g , der syslede meest med at hexe.

310

„MedenS med Hovdingen selv Gudinden befandt sig i Ecnrum,
,Viste hun mig en Figur, som bestod af det hvideste Marmor,
"ungdomskraftig at see, med en Gronspert over sin Isse,
„ S a t i den hellige B org og pyntet med talrige Krandse. 315
„ H v o det kan veere — hvorfore han staser i den hellige Bolig Bcerer paa Hoved en F ugl — om dette jeg sporger og fritter.
", ,H or da mit O r d l" " gjensvarede hiin; „ „ h v a d Dronningen
„ „O gsaa af dette fornemme du kan; hor vel paa min Tale!
PicuS, S atu rn u s' S o n , var D rot i Ausonernes Lande, 320
" S om med en inderlig Lyst opncrrcde Heste til Kampen.
" „Kongens Figur var den, som du seer; selv kan du bedomme,
„O m han var smuk; hvad han virkelig var, du seer af hans Billed.
„„A an d en til Legemet svarede godt; ei heller han havde
„ „Firegang seet den fcmaars Kamp, som holdes i E lis. 325
„ „Alle Dryadernes B lik, som lcved paa Latiums Fjelde,
'„„E n e han vendte paa sig; ham onsked Najadernes Hobe,
„ „ S o m udi Bolgerne boe, i Num icus, Albulakildcn,
„ „A n is's ftrommcnde Vceld samt Alm o, stakket a f Flodlob,
„ „NLr, som styrter afsted, med FLrfarus, yndig beskygget, 330
„ „Alle, som boe i den Lund, hvor Scythergudinden D iana
„ „H aver sit Hjem, og i nccrmeste Vcrld.
D og vrager han Alle,
„ „ S a a s o m han kaared sig een, hvem fordum Veni'lia fodce,
„ „S van ger ved Guden med Hoveder to, P alstiu m s Jan u s.

„Efterat Nymphen nu modned til Brud, samt steg udi Alder, 335
„ „Fremfor de ovrige Frieres Hob hun gaves til P icus.
„ „H u n , som forresten var smuk, men ister fortrinlig i Sangkunst
„ „ (D e r fo r hun Canens heed) bevcegcde Klipper og Treeer,
„„M ild n ed de glubende D y r, ja tcemmed de mcegtige Floder,
„ „ B lo t ved sin S a n g og standsed i Skyr de flagrende Fugle. 340
„ „M edens hun nu med en qvindelig Nost tactmcessigen synger,
„ „ T il de Laurenteres Mark begiver stg Picus fra Hjemmet,
,, „Ud til en Vildsvinsjagt i hans Egn; den fyrige Ganger
„„K raftig han trykked, og bar i sin Haand to herligeIagtfpyd,
,, „M edens med Spcender af Guld han hcefted sin purpurne Kappe. 345
„ „Ju st til Skoven, i hvilken han drog, sig ncermcde Circe
„ „ O g for at samle sig Urter igjen paa de frodige H oie,
,, „Havde hun Egnen forladt, som ncevnedes op efter hende.
„ „ S o m hendes H ie paa Pnglingen faldt bag Trceer og Busse,
„ „ S tu d fc d hun brat; de Urter, hun bar, nedglede fra Barmen, 3 5 0
„ „ O g gjennem al hendes M arv det syntes, som Luer sig bredte.
,, „Eftcrat Heden har sat sig endeel, og Fornuften er kommen,
,, „ V il hun bekjcnde sin Kjcrlighedslyst; men Gangerens Iilfart
„ „ S a m t Drabanternes Hob forbyder, at Pigen sig ncrrmer.
„Foer du endog med Storm enes Fart, du flipper mig ikke, 355
„Dersom jeg kjcnder mig ret; hvis e i mine Safter har mistet
„ A l deres M agt, og mit Trolddomsqvad ei ganske vil glippe."
,, „D ette hun yttrcd, og dannede flux, uden virkeligt Legem,
„„Ik k u n et VildsvUns F o r m , som hun brat lod fare forbi ham,
„ „ S a m t begive sig did, hvor Skoven var pakket med Trceer, 360
„„T ykningen storst, og Veien var trang, naar man sidder paa
Hesten.
„ „P icu s, som ahner ei List, begiver sig flux, uden Standsning,

„ „Efter den gjakkende Fangst, og forlader sin dampende Ganger,
„ „Foler et taabeligt Haab og iler tilfods gjennem Skoven.
„ „H u n forfatter en B on og synger et skadeligt Troldqvad, 365
„ „M um ler til selsomme Guder en S a n g , heel selsom at bore,
„ „Hvilken dog ofte bevirkcd en Skye for den blinkende M aane,
„ „ S a m t med B yger og Regn bedcekkede Faderens Hoved.
„ „ O g sa a ved denne sin S a n g fortykker hun Luften med Skyer;
„ „Taagcrne hceve sig op over Jord; blindt famler hans Folge 370
„ „O m efter Veien, og Konningens V agt forvilder sig ganske.
„ „ N u har hun faaet det rigtige S ted . „Ved dit H ie" hun siger,
„Hvilket erobrede mit, ved din Skjonhed, deilige Pngling!
„Hvilken bevirker at jeg, som er Gud, anraaber dig ydmygt;
„ T a n k p a s min I ld ; jeg er S o le n s B arn, som stuer det Hele, 375
„LEgt hans Datter! ei Circe foragt, jeg er fodt a f en Titan."
, , „D ette hun taler; dog vrager han stolt hendes Bonner og hende.
„Veer, hvo du est; men d in er jeg ei; mig fangster en Anden"
, , „Svarede hun, „jeg haaber endog, hun beholder mig lange.
„ E i vil jeg kranke vor Kjerlighedspagt ved at brande for Andre, 380
„Dersom man under mig kun min Canens, Datter a f Jan u s."
„ „ S o m Titanknden nu prover igjen (uden N ytte!) med Bonner
„ „ S ig e r hun: „Lon stal du faae! ret aldrig du stuer din Canens!
„Lar, hvad en O.vinde formaaer, naar hun elsker og foler sig kranket!
„Lar det af Circe; thi Q-vinde hun er, blev kranket og elsker." 385
„ „ T o g a n g vender hun sig imod Vest; togange mod Osten,
„„T regan g lod hendes Q-vad; tregang berorer ham Staven.
„ „H urtig han flyer, og, undrende sig, at han lober saa hurtigt,
„ „M ecr end sadvanligen starkt, han seer paa sit Legeme Vinger.
„ „ V red , at han nu, somen ukjendtFugl, stal pludselig ile 390

„ „ I n d udi Latiums Skov, han hugger i Skovenes Ege
„ „Sterrkt sit hcerdede Neeb, og gnaver i Vrede paa Grenen.
„ „R od var Kappen, han bar; d e n s Farve nu Fjerenc finge,
,,„ H « g te n , som, dannet af Guld, sig hecftede nylig i Kjortlen,
„ „ B liv e r til D uun; a f lysende Guld er Ringen om Halsen, 395
„ , /In tet er mere tilrest a f den forrige P icu s, end Navnet.
„ „M edens nu dette blev gjort, hans Folge forgjeves om PicuS
„ „Naabte saa vide paa Mark; han findes ei meer udi Egnen,
„„D erim od trerffe de hiin — thi Skyerne havde hun splittet,
„ „ S a m t ved Vinden og S o l bortfjernet de forrige Taagcr. 4 0 0
„ „ F lu x anfalde de hende med Grund; deres Konge de krceve;
„ „P rove paa Vold, og trcenge sig frem med trodsige Vaaben.
,, „ S e e ! da ftccnkcr hun disse med P u s samt giftige S a fte r ;
„„E reb u s kalder hun frem, med Chaos, de natlige Guder,
„ „G jor, med et langstrakt H yl, til Nyx samt Hscate Bonner. 405
„ „Trceerne (hvilket er scrrt) sig harvede op over Jorden;
„ „ S tam m ern e blegned, som stode dem nccr; det braged i Jorden:
„ „Grcesset var fugtigt af Blod. og drypped af talrige Blodfteenk,
„„M ed en s en hvccsende Lyd man syntes at hore fra S ten e.
// „Bjcffen a f Hunde man ogsaa fornam; af rcedsomme S lan ger 410
„„Jord en var sort, Gestalter og S y n fremsvcevcd omkring dem.
„„Pnglingehobcn forfcerdcs a f S lig t; men just da de bccvc,
„ „ N o rer hun dem, som forundrede staae, med sin giftige Troldstav.
,, „Ved at berorcs af den, omskaber hun Pnglingesvccrmcn
„ „F lu x til forskjcllige D y r ; flet ingen forblev, hvad han nys var. 415
„ „ S o le n , der sank, sig ncermcde alt Tartessernes Strandkant.
,, „Leenge forgjeves med Tanker og Blik den elskende Canens
„„V en ter sin M and; hendes Tyendeflok tilligemed Folket
, - „Leder i Skoven omkring, og mode hinanden med Fakler.
,, „Nymphcn ei noies alene med Graad, med at rive sin Haarlok, 420

„ „ S a m t med S la g for sit B ryst; uagtet hun glemmer ei Saadant,
„ „S tyrter hun ud og farer som vild over Latiums Marker.
„ „ S e x var NcetterneS Tal og sex de lysende D ages,
„ „Hvilke den Sorgende saae uden M ad, uden styrkende Slummer,
„ „ Ile n d e hen over B jerg , gjennem D a l , hvor hun fortes af
Skjebnen. 425
„ „Tiberen saae hende sidst, udmattet af Kummer og Vandring,
„ „H vor paa den kjolige Bred hun lagde sig ned for at hvile.
„ „M edens nu Taarerne randt, med sagtelig, sorgende Tone
„ „ H e r sin Sm erte hun tolked i Q-vad, retligcsom Svanen,
„ „N aar den er ncer ved at doe, udforcr i Toner sin Gravsang. 430
, , „M arven omsider forgaaer under S o rg udi Benenes Indre,
',, „Lempeligt visner, hun hen og svinder tilsidft udi Luften.
,, „S ted et betegner, hvor Tingen er ffeet. Fortidens Comoener
„ „H ave med Grund, efter Nymphens N avn, opkaldet det: Canens." "
„M eget, der ligned, hvad her er fortalt, udi Lobet af Aaret 435
„Fik jeg at sce. D a vi dovnede her, og vantes til Ladhed,
„ B y d es vi atter at drage tilsocs og S eilet at heise,
„Skjondt Titaninden os varslede ondt, at Vcken var slibrig
„M oisom og lang, samt Fare beredt paa det mcrgtige Havdyb.
„ D a , jeg bekjender, jeg skjalv, og, naaende hid, jeg forblev her." 440
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M scarcus endte sit Ord. ZEnsas' Amme blev jordet;
Marmorurncn blev gjemt, og Graven betegnet med Indskrift:
„ J eg er CajSta, som fostred en H elt, bekjcndt ved sin Fromhed,
„Frelst fra de Grockeres Ild , jeg brcrndtes ved hoedcrligt Gravblus."
Touget nu lofts fraland, der bandtes i Grccsftt paa Stranden. 445
Medens de holde sig fjernt fra den listige Tryllcgudindcs

Farlige S lo t, de soge den Lund, hvor den taagede Tiber
Kaster sin S trom med det gulige S a n d i det mcegtige Havsveclg.
Dcrpaa han vinder Latinus' Hjem og tillige hans Datter,
Skjondt efter rigelig Kamp; thi Krig med mandige Stam m er 450
Forcr han forst, og Turnus er vild for den lovede Pige'
Nu imod Latiums Land Tyrrhcnien drager i Fcldten,
O g under hcrfcig Kamp man bciler med Iver til Seiren.
Begge, ved Fremmedes Hjelp, foroge den M agt, de besidde.
Mange beskytte Nutulcrnes S a g og M ange de Trocrs.
455
Ei til Evsndcr's S lo t forgjcves sig ncermcd M nvas,
Medens dog V snulus drog uden Gavn til L^dei M lin g s ,
Flygtningens, L ye, som byggede her hos Appuleren D aunus
Mergtige Mure paa Marken, han fik med Konningcns Datter.
Efterat VSnulus meldte paastand, hvad Turnus befocl ham, 4 6 0
Beder han Helten om Hjelp. W olcren viser sin Afm agt;
S v i g e r f a d e r e n s Folk, erklccrer han filv, at han ikke
Lusker at skikke; men krigerisk Hjelp, som bestaaer af h a n s e g n e ,
K an han ei sende.
„ I mene maaskee, det er Tant eller Opspind?
„ V e l! om cndogsaa min S o rg fornyes ved faadant et Minde, 465
„Prove jeg vil at fortcellc derom.
D a det mcegtige Troja
„Flamm ed, og Pergama skjenkede S to f til Grcckernes Luer,
„Spredte Narycernes Helt den S tra f, som han ene fortjente,
„O ver os Alle; thi Pigen blev vred, da Pigen han raned.
„Snapped' og splitted' af Storm enes Vold over trodsige Bolger, 470
„D oied vi Gråskers Alt, som Havets saa Bolgernes Harme,
„Pladskregn, Lynild og M ulm , samt Topmaalsplagen, CaphLrcus.
„Sinke det vil, at skildre Jer her, hvad e n k e lt vi lede;
„ D a fortjente de Grcekeres Folk selv Prrami Medynk.

„ M ig hun sorgcde for, hiln krigsdragtbecrcnde PallaS,
4 /5
„R ev mig af Bolgerncs M agt; dog atter jeg drevcs fra Hjemmets
„V enlige Kyst; ei Venus bar glemt sin forrige M isgunst.
„ N u forlanger hun S tr a f, og dccls paa Havenes Dybde,
„ D eels ved Krige paa Land jeg doicd saa talrige Q-valcr,
„A t jeg har ofte betragtet som Held Kamcraderncs Skjebne, 480
„ S o m en almindelig S to r m , og tillige den grumme CaphLreuS
„Seenked i B olgen ; hvor onjkede jeg at vcere blandt hine!
„Folket, som doiede alt i Krig og i Storm e det Veerste,
„Beder forsagt om en Ende paa S lig t. Aleneste Acmon,
„Hidsig a f egen Natur, tillige fortumlet ved Uheld,
485
„N aaber:
I Mcend! hvad gives der nu, som ei Eders Djcrvhcd
„ „Mcegter al bcere? har Cypria mcer, som hun evner at gjore,
„ „ S c l v om hun onffede det? Kun d a , naar man frygter det Vcrrre,
„ „ S o g e r man Trost i en B o n ; men dreier sig alt til det Veerste,
„ „Trccdcr man Frygten med F od; naar Noden er storst, er man
roligst. 490
„„L ad hende hore mit Ord! forfolgc tilhobe Tydidens
„ „ F a lle r og Meend, som hun gjor! hendes Had foragte vi Alle;
„ „O g hendes mcegtige Kraft — den agte vi svarligcn ringe.""
„Acmon, af Pleurons B ye, opirrer ved saadanne Tilraab
„V en us, som nodigcn vil, og vcekker den forrige Vrede.
495
„F aae bifalde hans Ord. Vore Folk i rigere Mcengde
„Anke paa Acmon haardt, som stolt bereder et Gjensvar,
„Ju st som hans Stem m e fortyndede sig, tilligemed Halsen.
„Haarenc blive til D uun; hans n y e H a ls, Brystet og Ryggen
„Deekkes tillige med D uun, hans Arm faacr lecngere Fjedre, 500
„M edens hans Albue bugter sig ind til en boielig Vinge.
„Tcrer betog fast hele hans Fod; hans M und, som er hccrdct,
„S tivn er a f Horn, og cenger stg ind til en S p id s udi Enden.

„A bas og LycuS selv — NhctSnor ligesom Nycteus —
„S k u e forundrede S lig t; men faae, imedens de undres,
„F orm , aldeles som han; bestandig i stccrkere Hobe
„F lyve de frem, og Aaren de staae med baskende Vinger.

505

„Sporger du mulig om Formen de fik, de nylige Fugle?
„Ikke just Svancfigur, dog temmelig liig med en S v a n e.
„Knap med en uselig Trop jeg vendte til denne vor Sandmark 510
„H os den appuliske D rot, hvis Svigerson jeg er vorden."

OXVII.

D en appuliske Hyrde.

Oene'i SEtling tau g, og V Snulus atter forlader
MLssapi Mark, PeucStia's B ugt samt Cslydons Egne.
Her en Hule han seer, som , teet omgivet af Trcecr,
Dannet i Drypsteensform, af P a n , med Dyrefiguren,
Eiedes n u , men fordumstid besaddes af Nympher.

515

D em en appulisk Hyrde fordrev og skreemmed fra Egnen,
Za ved en pludselig Skrcek han jog dem iforstningen fra sig.
S n a rt de fattede sig; foragtende Karlen, der fulgte,
Proved de atter en D an d s, efter Tact bevcrgcnde Foden.
520
Hyrden paatrods, med kluntede S p rin g, strap aber dem efter.
O g uanstoendige Ord han yttrer tillige med Grovhed,
Heller ei tier hans M und, for Struben er skjult under Barklag.
End kan man kjende hans Skik og Maneer af Trcret og S aften ,
Eftersom Bcerret er bedsk paa vilden Oliven, og sccttcr
525
Mccrke paa Tungen; hans trodsige S p rog har sat sig i hine.

6X V III.

tzEneas' S k i b e .

S o m nu Gesandterne droge mod Hjem, medbringende Afflag
Fra den eetoliske Hoer, begynde Nutulerne Kampen,
Uden at hjelpcs af dem, og rigeligt Blod af dem Begge

Offres paanye.
Mod Snakken af Gran nu slynger i Vildskab 530
Turnus sin Brand; hvad Bolgen har skaant, det truer nu Ilden.
A lt har Mulciber fat i Beget og V oxct, og Luens
Svrige S to f; nu iler han op mod S eilet ad Masten,
Medens han stceder i D am p hver Beenk paa den krummede Snakke.
Randt da Gudernes Moder i H u, at Granerne vare
535
Fccldte paa Jda's Top; med Lyden a f klingende Cymbler
Fylder hun Alt, som zittrer med Klang af det tonende Buxbom.
S e lv gjennem Luften begiver hun stg med de tammede Lover.
„Frugtlost kaster du denne din Brand med ssjendige Hander,
„Turnusl" hun siger: „jeg frelser dem dog; din flammende Lue 540
„H arger dog ikke, hvad fordum stod i min hellige Lystskov."
Torden ledsaged den Eviges Ord. Med Tordenen fulgte
D agligt pladskende Regn tilligemed hoppende Haglkorn.
Luften og Havet, som haver sig hoit med en pludselig Uroe,
S a tte s i Gang ved Astraus' B orn, som drage til Fcldten. 545
Gudernes Moder benytter sig blot a f den Enkeltes Kraftcr,
Spranger de snoede Baand, som holdt paa Phrygernes Snakker,
River dem voldlomt lo s, og sankcr dem ned udi Dybet.
Plankerne lose sig op ; deres Tr« forvandles til Legem,
Hele den krummede S ta v n forvandles til Hoved og Ansigt. 550
Baade til Tacr og svommende Been benytter hun A arcn;
Hvad der var S id e, det bliver som for; hvad der nylig i Skibet
Gik udi Midten, som Kjol, forvandles og bruges til Rygbccn.
Rebene blodnes til Haar, medens Råerne vorde til Arme;
B la a liig Himlen er Farven som for.
I de rullende B olger, 555
Hvilke de frygtede n y s , med lystige Lege de pladsse,
Blevne til Nympher i S o e ; ssjondt fodte paa stenige Fjelde,
Tumler den blodere Bolge dem nu; deres Moder de glemme.

Aldrig forglemme de dog, hvor talrige Farer de doied
Over det rasende H av; naar Skibe da stcedes i Havsnod, 560
Haandcn de bruge til Hjelp; kun Gråkernes hjelpe de aldrig.
Ei har de glemt, hvad Phrygien lced og bade Pelasgcr.
Derfor, med Glcrdcn i M iner, de saae Neriterens Sncekke
S la a et i O-vag; med Glcede de saae Alcino'i Dagstavn
S tivn e som Fjeld, og M asser af Steen bedcekke hans Skibsskrog. 56Z

6XIX.

A r d e a.

Flaaden var blcven tilNym pher i S o e ; hvorfore man haabed.
At den Nutuler ei kjempede meer, forfterdct a f Varslet.
S ee! dog bliver han ved; med Begge forene stg Guder,
Helte tillige, med Gudernes M od. O m Riget til Medgift,
Svigerfaderens Land, eller d ig, L avinia! Ingen
570
Fccgter, som for; nu kjempes for S e i r ; af L lue for at flygte,
Gaacr man i Kamp.
S n a rt Cypria seer, at Sonnen har feiret.
Turnus segnede dod; Ardsa, som, medens h an leved.
Agtedes stort, det synker med ham; barbariste Luer
Broendte det ned; af Emmer og Gled selv Husene dcckkes. 575
O p over Bunkerne stiger en Fugl, som kjendtes ei hidtil,
O g under Vingernes bastende S la g adsplitter han Astcn.
Bleghcd, mager Figur, samt Klynken og A lt, hvad der egner
B yer, som tages, ja Navnet endog, forbliver hos Fuglen;
S e lv , med sin Vinge, beklager da nu Ardsa sit Uheld.
580

OXX.

LEne as bl i v e r Gud.

Gudernes samtlige Hob, selv Z u n o , haver TEnsas
Tvunget ved kraftigt M od, at glemme den forrige M isgunst.
Esterat nu den cythcriste Helt var moden til Himlen,
S aasom Ascanius, voxende til, grundftested sit Rige,

Sm igrer hans Moder de S a lig e s W t, og favnende kjerligt 585
Faderens H als, udbryder hun om t:
„ S o m Fader du aldrig
„Viste dig strecng; nu beder jeg dig, at du viser dig kjerlig.
„Bedstefader du blevst gjenncm mig og min TEtling LEnSas,
„G ,or ham, Algode! til Gud, om endogsaa af ringere Gasse,
„ B lo t han vordcr en Gud. D et v«re dig nok, at han ccngang 590
„Skucd det reedsomme Hjem og beseilcd de stygiske Bolgcr."
Guderne gav dcrcS J a , ei Himmelens Dronning beholder
Streenghedcns M ine, som for; forsonet hun skjcenker sit Bifald.
Merled da K ongen: „ 3 ere den veerd, den himmelske Gave,
„ D u , og din S o n , du forlanger den for; tag Hnsket, min Datter!" 595
Dette han siger; hiin glceder stg ret og takker sin Fader.
Kjorende frem i den viftende Luft med Speendet af Duer,
Neermer hun stg de Laurcnteres Stran d , hvor, dcrkket med Sivror,
Ud i den mergtige S o e Numicus ruller sin Flodstrom.
H am befaler hun flux, hvad dodeligt hcrnger ved Helten, 600
Hurtig at skylle med sagtelig S tro m , for at kastes i Havet.
D et, som Gudinden bcfocl, opfylder den hornede Flodgud.
Hver en dodclig D eel, som LEnSas eicd, han renser,
Stccnkende hannem med Vand. Kun det Bedste bliver tilbage.
Renset er H elten; med kostelig D uft indsalvcr hans Moder 605
Hele hans Legem; hun rorer hans M und med Ambrosiasalvc,
Blander med Ncctar, og gjor ham til G ud; hvem Romernes Skarer
Har Indigetes kaldt, og skjeenket ham Alter og Tempel.

6XXI

Pomona

og V e r t u m n u s .

Under Ascanius stod, hiin D rot med dobbelte Navne,
Alba tilligemed Latiums Egn. Ham S y lv iu s fulgte.
610
Navne med denne, samt fodt af hans 2Et, nu monne Latinus

Scepteret bcrre; Latlnus' Navn var beromt udi Alba.
Epitus kom efter ham. Efter ham CapStus og Capys;
Denne dog herskede forst. Tiberinus folgcr paa disse,
S o m , da han faldt i den tusciskc S trom , samt drukncd i Floden, 615
Gav til Bolgcrne N avn.
Med NSm ulus Helten AcrStas
Bliver nu avlet af ham; blandt hvilken den Forste var crldre.
S o m , da han proved at danne sig Lyn, blev myrdet af Lynild.
Fik nu AcrStas Scepter i Haand, hans klogere Brodér,
Hvilket han snart Avcntinus gav; det Bjerg, han regjered, 620
Blev til hans Grav, og Hoien er nu ester Konningen opkaldt.
Endelig PrScLs fik Palatinerfamiliens Scepter.
Under hun D rot Pom Sna man saae, som stod over alle
Laliums HLmadrysdercs Hob i Havernes Dyrkning;
Heller ci Nogen saa ivrigen gik og sysled med Trcefrugt,
625
Hveden Pom Sna hun heed.
Hun clsked ei Skov eller Floder,
Engen alene, samt Trcecrncs Green, naar den bugned af Frugter.
Ei hendes Haand bctynges af S p y d , men blot a f en Krumkniv.
S n a rt betccmmcr hun Vangrensskud, snart studser hun Lrceets
Altfor yppige Q-vist; snart klover hun Grenen og poder
630
Stiklinger ind; det fremmede Skud bereder hun Ncrring,
Lader dem heller ei smcrgte ved Torst; den graadige Trcrrods
Bugtede Trcevlcr hun vander med Lyst fra de rullende Kilder.
A l hendes Kjerlighed scetter hun her; men cendser ei Venus.
Nced for de landlige Guddommes Vold, hun lukker fin Have, 635
O g , naar et Mandfolk kommer den nccr, hun jager dem fra fig.
H v a d har ikke Satyrerne gjort, de lystige Svende,
Skabte til D ands — hvad Panerne ci, med Graner om Hornet —
S elv e S y lv sn , ungdommelig fro, langt over sin Alder —
Eller den Gud, hvis B lusset og Kniv er Vcern imod Tyve — 640
B lo t for Pigen at naae? Med virkelig Kjerlighcdslue
Over dem Alle Vcrtumnus stod — selv h a n blev foragtet.

Naar han i Kurvene bar, under Form af den hcerdede Hostkars,
Modnede Ax, et Billcd han var paa en virkelig Hostkarl:
Tidt, naar om Panden han bar det Hoe, som var nyligen flaact, 645
Kunde det synes, han havde just vendt, hvad han nyligen hugged.
Oste han gik med en Pidsk i de kraftige Hcender, og nisten
Svccrge man kunde derpaa, at nys han spcendte fra Vognen.
Tog han en Kniv var han Viingaardsmand eller tovets Desnittcr;
Gik han med S tig en , da tcenkte man tidt: nu plukker han SEblcr; 650
Fisker han var med sit Skor, S o ld a t, naar han snapped sit Glavind.
S aaled es skaffes ham Indgang tidt ved at skifte Figurer,
B lo t for at have den Lyst, at skue den elskede Skjsnhed.
Eengang han bandt om Tindingen fast det brogede Haarbaand,
S lo ttet paa S ta v e n , med graanende H aar, som hamgcs om
Panden, 655
O g i Matronefigur betraadte han selv hendes Have.
Mblcrne skuer han der, og raaber: „ til Lykke med Frugten!"
Roser og kysser (men ikke for tidt!); dog neppe Matroner
Kyssed paa d en n e Maneer. Han stetter sig krummet i Grccsset,
Skuende Frugten, som synker mod Jord med de bolede Grene. 660
Neervcd stod der en vidtstrakt Elm med svulmende Druer.
Efterat Treeet er rost, som knytter stg teet til sin Nanke,
S ig er han: „Dersom det u g if t stod, uden Nanker og Viinskud,
„Havde det ene sit Lov, som kunde bevcrge til B ifald.
„O gsaa den Ranke, der hviler sig omt til den skottende Trecbul, 665
„V ilde, naar ei den var gift, uden Bistand ligge paa Jorden.
„ D u bevceges dog ei ved Trceet, du haver til M onster;
„ S a m liv er dig en Grue, og Kjcrlighed eendser du ikke.
„Ach! gid du vilde saasandt! ei havde HelSna saa mangen
„B eiler, som d u ; ei Pigen, der jog Lapither i Kampen, 670
„Eller Ulysscs' V iv, den Trodsiges mod de Forsagte.
„ S e lv da du lobcr din V ei, og vender de Bedende Ryggen,

„Tusinde Bekkere soge dm H aand; Heroer og Guder,
„ S a m t hver Himmelens M agt, hvis Hjem er Albaniens Fjelde.
„ H v is du er klog — vil gifte dig godt - og lyde M atronens 675
„Vusdom sord (som elsker dig meest mellem alle de Andre,
„M eer end du virkelig troer) forkast de Sim pleres Tilbud
„M edens du vcelger Vertumnus som M and; at h a n er dig veerdig,
„D crpaa jeg setter mig selv udi P a n t; han kjender sig ikke
„ S e lv saa noie, som jeg.
Ei farer han vildt udi Verden,
680
„Troligt han lever i Egnene her. Ei heller, som M ange,
„Elsker han alle de Piger, han seer. D en Forste, den Sidste
„Est du for h a m ; alene til d i g indvier han Livet.
„O gsaa, du veed, han er ung — besidder tillige naturlig
„Toekkelighed
kan veelge sig selv, hvad Form han behager_ 685
„ S a m t (hvad du byder ham end) forvandles til det, du befaler.
„Fcelleds er al Eders Lyst; det SEble, du dyrker saa ivrigt,
„Eier h a n forst; i sin frugtbare Haand d in Gave han holder.
„ N u forlanger han ei de liflige Frugter a f Treeet,
„Ikke den saftige Vcext, som voxcr omkring i din Have,
690
„ In tet, undtagen dig selv.
Veer mild mod den elskende Y ngling!
„Teenk dig den Bedende her! gjennem m ig han beder saa bonligt.
„F rygt den hevnende Gud! Zdalia hader de Haarde:
„V iid , Rhamnllsia's Skik er trolig at gjemme sin Harme.
„F o r at forogc din Frygt (min Alder har lcert mig saa meget!) 695
„ V il jeg fortcclle dig her, hvad noksom kjendes paa Cypern;
„ S a g n et kan mulig bevcrge dig lidt, samt lcrre dig Mildhed.

OXXII.

J p h i s og Anaxaret e.

„ Ip h is, der fodtes af borgerlig S ta n d , fik eengang at stue,
26

„Ana^arste, den Pige saa prud, nedrunden fra Teucer;
„Knap han Pigen har seet, for dybt han flammer af Elskov. 700
„Kampen var lang; dog magted han ei at tvinge fin Lue
„Ad den fornuftige V ei. Han lister stg til hendes B olig,
„H vor han til Ammen betroer sin heftige Kierlighedslue,
„Bedende hende ved Datterens H aab, at vare sig gunstig.
„O gsaa han venligen smigrer Enhver af de samtlige Huusfolk, 705
„ O g med en eengstelig Nost udbeder sig gunstigen Medhold.
„O fte han gav dem et venligt Brev, at bringe den Elskte;
„S tu n d om en Krands, befugtet med Graad og LaarerneS Dugstcenk,
„Hcengte han paa hendes D o r; paa den haarde Tarskel han lagde
„ S id en , den blode, og yttred sin Harm mod den grusomme Dorflaae. 710
„ S e lv var hun dov, fom den stigende S s e , naar Kiddene synke,
„H aard tillige som Jern, der koges i NSricums Luer,
„Ligesom S ten en , der haster sig fast med levende Nodder;
„H aaner og spotter ham ud, samt lagger fornarmcnde Haansord
Til sin ubillige D aad, ja rover den Elskende Haabet.
/15
„ E i han doicde mecr den langsomt tarcnde Sm erte,
„A ltsaa ved Doren han ytlrede S lig t til endelig Asikcd:
„„A n axarste! du vandt; ei mere du vorder i Fremtid
Kjedet og plaget af m ig; med Glade du feire Triumphcn!
" ^ S y n g Paanerne hoit! dak Panden med prangende Laurbar! 720
,, „S eiren er din og gierne jeg doer; du fryde dig, Icrnmoc!
^ „ S a a led es tvinges du dog, at rose mig noget; for dette
„ „ K a n du ei nagte mig Tak; min Artighed tor du ei fragaae.
„ „ D o g forglemme du ei, at selv i Doden jeg tankte
„ „ E n e paa dig; det dobbelte Lys jeg mister i Doden.
725
„ „E i stal der sendes en Fremmed som B ud, at Livet jeg mistcd,
„ „ S e l v jeg kommer (ei tvivle du m ase!); jeg staacr for dit Hie,
„ „A t du kan qvage dit grusomme Blik ved mit livlose Legem.

„ Guderl saasandt som I see til Menneskets Skjebne herneden,
„ „ D a maae Z tanke paa mig; ei Lcrbcn har Krafter at bede 730
„ „M eer, end om S lig t. Z skjanke mig blot, at mindes i Tiden,
/ / / / O g/ hvad ieg mister i Aar, godtgjorer mig dette ved N avnrye!""
S lig t han tåled. Den blegnede Arm, sit grcedende G ie,
/, Vendte mod Doren han hen, som ofte han havde bekrandset.
/ / Binder derefter om Stolperne fast den overste Knude,
735
/ / Sigende: „ „ S a a d a n en Krands behager dig sikkert, du G rum m e!""
/ / Stak saa Hovedet ind, dog vendt imod hende, som altid,
„ O g , som en gavnlos V agt, han hang ved Struben, der qvaltes«
„D oren blev rammet ved Fodderncs Spark, og syntes tillige
„H oit at lyde med hulkende Gisp. D en aabncs og viser, 740
„Hvad der er ffeet. HoltTermerne skreg'; da Hjclpcn er frugtlos,
„ B a re de Liget (hans Fader var dod) til Moderens B olig.
„ G m t hun trykker sin S o n , hvis Becn ere kolde, til Barm en;
„Favner ham rort; de sorgende Ord, en Moder kan yttre,
„ S e lv hun yttrer og g,'or, hvad klagende Modre maae gjorc: 745
„Forer derefter med Graad den Myrdedes M g gjenncm B yen,
„H vilket, saa gustent og g u lt, frembåres til Luen paa Baaren.
^ „ S lo ttet var hcrndelscsvii's ei langt fra Veien, ad hvilken
„Toget, der fulgte ham, gik; de sorgende Klager og Vecskrig
„Anaxarste fornam, hvem Guden bereder sin Gjengjcld.
750
„N ort hun siger: ,,„ V k kunne dog see det sorgcndc L iigtog!" "
„ O g i den luftige S a l, ved aabnede Vinduer, staaer hun.
„Knap hun haver dog Zphis siet, som hviler paa B aaren,
„F or hendes G ie blev ftivt; hun blcgncd, imedens tillige
„Ilrigdomsblodet a f Legemet svandt. Hun provcr at siytte 755
„Foden, da hamger den fast; hun provcr at dreie sit Aasyn
„B ort fra S y n e t; hun magter dci ei; den S teen , som hun lange
„ B a r i sit Hjerte, har bredet sig ud gjennem samtlige Lemmer.
„Troe blot ei, det er D ig t; end S a la m is eier den S toltes
26«

„Billed i lignende F orm : F rem sk u ersk en k a ld er man V enus, 760
„ S o m udi Tempelet staaer.
Naar S lig t du mindes, min P ige!
«ceg din Stolthed og Haan i tag omt mod Elskeren, Nymphc!
"/,Da vil jeg onske, den vaarlige Kuld ei ffader din Frugkblomst,
„Eller den rcedsomme S torm afryster den, naar den har sat sig!"
Guden, som nys uden Gavn omskabte sit Legem til meget, 765
Mtrede sligt: flux kaster han bort Matronefiguren,
Og som en Yngling han staaer. N u tykkes han hende saa deilig,
S o m naar den lysende S o l med sin herlige Skive sig trcenger
Frem gjennem Skyernes Hob og ftraalcr, da hine forsvinde.
Ei (hvad han agted) behover han V old ; thi Nymphen er henrykt 770
Over hans smukke F igu r; nu foler hun selv, hun er saaret.

OXXHI

R o m u l u s og He r s i l i a.

Over AusonienS Land besidder den ncermcste Konning,
Vilden A m ulius, M agt; ved Datterens S onner den gamle
Ne,miror kommer igjcn til M a g t; Paliliafestcn
Leegger til B yen og Murene Grund.
- Sabknernes Fcedre
>75
F ore, tilligemed T atiu s, K rig; Tarpeja dem aabncr
Veien til B orgen ; men finder sin S tr a f under Bunker af Skjolde.
Lyst de Cllriffe Mcend, retligesom U lve, der tic.
Liste sig lumskeligt frem; Krigsfolket, som hviler i S ovn en ,
Gribe de a n ; mod Porten de gaae, som Zlium s SEtsfolk 780
Kraftigen have forsynet med S la a e . D e n skyder dog listigt
S elv e Saturnia fra, og lader ei Heengselen knirke.
V enus alene bemcerkede snart, at Bommen er falden;
Lukke den, vilde hun selv; men aldrig en Gud kan forandre
D et, som er gjort af en Gud. Ausoniffe Nympher bcsadde 785
Lige ved ZanuS' Tempel et Vcrld med kjolige B olgcr;

Dcm hun beder om Hjelp. D a Cypria krcever, hvad Ret er,
Ikke de gav' hende N et; men lokkede frem deres Kilders
Aarer og S tro m . D og lukkedes ei den aabnede Ia n i
Tempel og D o r; end spcrrredes ei ved B olgem e Veien.
790
/

Flux det gulige S v o v l i den bslgende Kilde de kaste,
Fylde tillige dens Aare, saa huul, med dampende Iordbecg.
Baade ved S lig t og ved ovrige Ting udi Bolgernes Indre
Trcenger sig D am p, og Kilden, som nys med Alpernes Kulde
Turde sig maale, den viger nu ei for Ilden i Hede.
795
Stolperne staae udi R og, retligcsom stcenked' a f Jlddryp,
Heller ei frygter den aabnede Port de haarde Sabiner,
Spcerrcd' ved dette forvandlede Vceld, medens Nomuli Krigsmccnd
Faae deres Rustninger paa.
D a Rom ulus trcenger sig fremad,
O g med Sabinernes Liig (stjondt ogsaa tillige med Landsmcends) 800
Romernes Mark var bedcrkt, da Svigerfaderens Blodstrom,
Ved et ugudeligt Sveerd, med Svigersonnens er blandet,
V il han dog hellere ffaffe sig Fred, end kjempe med Svcerdct
Lige til Pdcrlighed, og Tatius vorder hans Meddrot.
A lt var Tatius dod; alt hcrffed du, R om ulus! venligt 805
Over det dobbelte Folk, da M avors, lcrggcnde Hjelmen,
Taler med saadanne Ord til Guders og Menneskers Skaber:
„Fader! alt Tiden er ncer (thi Romernes Rige behover
„Stcerkcre Grundstcenslag, og bygger ei ene paa een D rot)
„ D a du maa givc den vcerdige Lon til mig og min M lin g , 810
„Hvilken du loved, og scctte ham op over Jorden i Himlen.
„Ecngang sagde du mig i en stor Forsamling af Guder
„(E i har jeg glemt dit kjerlige Ord, men lagt det paa Hjerte)
„ „ N u der gives kun een, som D u skal lofte til H im len !" "
„ S lig t var dit O rd; thi lade du skee, hvad lovedcs dengang." 815

Almagtsguden tillukkede J a ; med dcemrcnde Skyer
Skjuler han Luften og ffreemmede Nom med Torden og Lynild.
Mcerkende, dette var Tegn, at Ranet er blevet ham tilsagt.
Skottende sig paa sit S p y d , den modige Fader Gradivus
S tig er paa V ognen, hvis blodige S ta n g nedtrykker hans Lvespcrnd, 820
Givende Knald med sin rammende Pidsk; gscnnem Luften han skyder,
O g paa den overste Top, i Palatium s Skove, han holder.
Kongen af Iliu m s LEt, som holdt Quiriternes Thinge,
Snapper han med sig i S k ye. H ans Legem, som Menneske,
splittes
Rundt i den lettere Luft; retligesom Kuglen, der skydes
825
Ud a f S ly n g en , uagtet a f B ly e, kan smeltes i Luften.
Smukkere bliver hans Form, samt Tempelhynderne vccrdig;
N u Q uirinus han er, samt klcedt i kongelig Stadsdragt.
Ham bcgreeder hans Kone, som tabt. D en drotlige Iuno
Dyder sin I r is paastedet at gaae over Himmelens Skraaning 830
Ned til Herftlia selv, og mcrlde den Eensomme Saadant:
„ D u , fom er baade Latinernes Ziir og tillige Sabiners,
„M d le M atrone! fortrinlige V iv! D u var Nom ulus verrdig,
„D enne saa herlige H elt; som Viv du folge Q virin u s!
„D erfor du standse dinG raad! du onikcr at skue din M age? 835
„F olg mig da hen til Q uirinus' H o i! paa Loppen af denne
„S tan d er en Lund, i hvis Lye de Romeres Konning har Tempel."
Lydig hun skyder sig ned ad den brogede B ue mod Jorden,
O g til Hersilia siger hun flux, hvad Iu n o befalcd.
H un, med undseeligt Blik, oplofter fra Jord sine H ine,
840
S igen d e: „Ikke det salder mig let, at nccvne, Gudinde!
„ H v o du er; men Gudinde du er; ledsag m ig! ledsag mig
„H en , for at skue den elskede M and! H vis Skjebnen forunder,
„ A t jeg kan saae ham at see, vil jeg teenke mig Himmelen aabnct.

Uden at standse, hun drager afsted med Thaum as'Datter 845
Til den Nomuliske H ol. D e r glider fra M h er en Stjerne
Hurtigen ned imod 3ord; Hcrstlia's Lokker af Luen
Tandes ved denne med eet, og stige med denne mod Himlen.
H an, som har stiftet de Romeres B ye, gjenkjender og favner
Atter sin V iv, som bytter sit Navn og tillige sit Legem.
850
Hora vorder hun kaldt, og lever, som V iv, med Q uirinus.

Femtende
cxxiV .

Sang.

My s c e l u s .

man savner en M and, som evner at bccre den store
Knugende Vcrgt, samt folge med Held saa dygtig en Konge.
R ygtet, som varslede S a n d t, bestemmer som Romernes Konm'ng
N um a, den steldne.
H a m var det ei nok, at kjende Sabiners
Serber og Skik; hanS kraftige Aand omfatter end mere,
5
Speidende saare med tomkende H u, om Tingenes Ophav.
Eftersom d et er hans Lyst, han drager fra Hjemmet og Cares
Ned til B yen , som venlige« tog mod Helten Hcracles.
Hvo der har bygt paa Italien s Kyst de greekisse M ure,
Sporger han Folkene her. A f SEldre, som levcd i Landet, 10
Svared ham en, som noie var kjendt med Tiden, som bortsvandt.
N iig ved Ibericns Qverg, man siger, at Jupiters M lin g
Kom fra O csani Strand, og naaed Lacinium heldigt.
Just som Q-vceget nu dryssed omkring i den frodige Grccsmark,
S e lv , man siger, han ncermede sig til den mcrgtige CrStons 15
Gjestlige H uus, og hviled sig der efter M olen, han udstod.
Dragende beden, han yttrcde S lig t : „ I de kommende Dage
„H er vil bygges en B ye" og det, som han loved, blev opfyldt,

S aasom der levede her en S o n a f en Grakcr AlSmon,
M ^ftelus, inderlig kjer for Himmelens Guder paa den Lid. 20
Ud over denne, der slumrede dybt, sig Hercules strcckkcr.
Helten med Kollen, og hvidsker: „Afsted, drag bort fra dit Hjemsted!
„G aae til en modfat Kant, til L sa ris stcnige B olgcr!"
Flux da Guden forlod ham igjcn tilligemed S ovn en ,
25
M^scelus reiser sig op, og tcenker sig taust i sit Hjerte,
Hvad han har scet; en rigelig Tid han kjcmper i S indet.
Guden befoel ham at gaae; men Loven ham byder at blive.
J a der er fastsat D od for Enhver, som drager fra Landet.
S o len har skjult i Oc4ani S trom sit deilige Aasyn,
Ligesom Natten har hcevet sig frem, omringet af Stjerner.
S c e ! da viser sig Guden igjen; fortallcr det S a m m e;
Truer end mecr, samt haardere Ting, hvis ikke han lyder.

30

Angst han bliver og laver sig til, at bringe sit Hjemsteds
Guder afsted til det fremmede Land. D a larmcs i B yen : 35
S e lv han stades for Thing, som Trodser af Loven. D et Forste,
Nemlig hans Brede, blev snarligen viist, skjondt ikke bcvidnet.
S agsogt, klccdt udi S o r g , han rakker sin Arm imod Himlen,
Sigende: „Hjelpe du m ig, som ffjenkedes Plads mellem Guder
„Efter din Tolvkampsdaad! du ene bcvirkcd min B rede!"
40
D engang var det en Skik, ved Sm aasteen, hvide med sorte,
D eels at falde med S o r t, decls hjelpe de Gode med hvide.
S aaled es faldtes en sorgelig D om ; de samtlige Scene,
Hvilke man trillede ned i den grusomme Krukke, var' sorte.
Flux man vendte dem nu, for at talle de samtlige Sm aasteen, 45
S e e da blive de Alle med eet fra sorte til hvide,
Og, under Herculis Hjelp, uden Plet staaer Alemontden,

Efterat Dommen forandrede sig.
Amphitryons M tling
Takker han nu, som M e d hans W ; med gunstige Vinde
Kom han til Joniens H av. Tarentum, stiftet af S p arta,
Gik han forbi, samt S ^ b aris B ye, S a len t og Nersrum,
Japyx' Mark, Temssa's B y e, samt Thuriums Havbugt.

50

Moisomt drager han frem gjennem Landet, som ligger ved Havet,
Finder tillige ved M a n s Flov det S ted , som betegnes,.
S a m t tillige den H oi, hvor Crotoniaternes Jordbund
55
Dcekked de hellige Been. D e r bygger han, efter Befaling,
Muren og giver sin B y e d et N avn, den Jordede havde.
Dette man vidste paalidelig vist, og dette fortalte
Rygtet om B yen , som stiftedes hist paa Italien s Grcendse.

6XXV.

P y t h a g o r a s .

Her var en M and paa S a m o s fodt, der iled som Flygtning 60
Baade fra S a m o s og dettes Tyran; frivillig forlod han
Hjemmet af Had imod hiin. Skjondt Himlen er Gudernes Hjemsted,
Vandrcd han did i sin Aand; og det, som Naturen har neegtet
Menneskets Blik, det ffued han grant med aandeligt H ie.
Hvad i den natlige S tu n d han havde forklaret sig noie, 65
Scelter han grant for Lcerlinger frem. Taus er hans Forsamling
Alle beundre hans Ord, imedens han taler om Verdens
Ophavsstund, om Tingenes Grund, om selve Naturen,
Gudernes Vccscn, om S n ecn s Natur, om Kilden til Lynet,
O m det er Zeus, eller S torm , der tordner i Skyen, som brister; 70
Hvad der bevceger vor Jord; hvad Grundlov Stjernerne folge,
Kort hvad der skjules for Menneskets Blik.
At Dyrene spiscS,
Var han den Forste, som dadlede hoit; han aabned sin vise
Lerbe, som ikke b l« troet, imedens han yttrede S a a d a n t:

„Skjcnder dog el Eders B ug med Netter, som ikke Naturen 75
„Puder, o Menneskets B orn! I have jo Kornet; a f Trcrfrugt
„L ynges jo Grenene ned, og Druen paa Nankerne svulmer.
„ S a ftig e Vcrxtcr 3 har, som kunne ved Ilden formildes,
„K oges tillige ved luende Fld. Ei Melken 3 rovcs,
„Eller den Honning, som dufter saa mildt af Lhymians Blomster. 80
„3ordcn, paa odflcnde V iis, forskaffer en mildere Neering,
„Pder os rigeligt ncerende Kost uden Myrden og Blodstrom.
„D yret alene sig mcetter med Kjod; dog ikke tilhobe,
„Eftersom Oxen sig neercr a f G ras, samt Faaret og Hesten.
„D yret alene med vildere Aand, med grummere Hjerte,
85
„ S a a so m en Love med trodsende H u, Armeniens Tigre,
„Ulve, samt Bjorne — d e glcede sig kun ved blodige Netter.
„Hvilken forfærdelig S y n d , at Kjod skal gjcmmcs i Kjodet,
„Legeme vorde ved Legeme fodt, fordi det er graadigt,
„ O g at det enkelte D yr skal nares ved Hvriges S lagtn in g! 90
„H aver da 3ordcn ei givet dig nok, den kjarligste Moder,
„Uden at du med din grusomme Tand skal frygteligt knuse
„D er, som fik Liv, og vise paanye Eyclopernes M aalcid?
„ S k a l da en Anden bcroves fik Liv, for du er istand cil
„N et at sone din graadige B ug og skjcendige Mordlyst?
95
„Fordum var der en Tid (end gives den Navnet af gylden)
„Hvilken var noict med Treeerncs Frugt og tillige med Urter,
„Altsom de fandtes paa Ford, og plettcd ei Lccbcn med Blodstank.
„D engang skjode de Fugle saa trygt gjennem Skyen paa Vingen;
„Harerne gik uden Frygt overalt, hvor de vilde, paa Marken, 100
„E i Lettrocnhcdsfeil henlokkcde Fisken til Krogen,
„ A lt var uden Bedrag; ret Fugen var bange for Arglist,
„A lt var dybeste Noe.
D a kom der et skadeligt Monster
„(N avnet er ikke bekjendt) som unded ei Mennesket hun Kost,

„ S a m t i sin graadige B ug nedsænkede blodige Rctter.
105
„ S c e ! da aabncdcs Veien til Ondt. I Kampen mod Udyr
„Hecndte sig fo r s t (som jeg troer) at Zcm blev farvet af Blodstcenk.
„ S lig t var sikkerligt nok. At D yr, som ville kun m y r d e ,
„Gjcrne kan drccbes af os uden S y n d , det vil jeg bekjende;
„ D o g , skjondt drcebte med Grund, hvi stulle de nydes som Spise? 110
„ S a a d a n en S y n d udbredte sig mecr. Der menes, at Svinet
„Offrcdes forsi, som skyldigt at doe, fordi det med Snuden
„Gravede Kornene op og hindrede Haabet om Hosten.
„Bukken, som gnavcd paa Rankernes Vcext, ved Hevncren Bacchi
„Aktere fandt sin D od. D en s S y n d blev Skade for Tvende. 115
„H vad har 3 syndet, 3 fredsomme Faar! der ligesom skabtes
„ O s til Neering, hvis Yver saa fuldt udspiles af Nectar,
„Hvilke forcere til Menneskets Brug det Uld, som 3 bccre,
„Dennem til Klceder, og gavner jo meer i Livet, end Dodcn?
„H vad forsynded en S tu d , et D yr uden Trcekker og Arglist, 120
„LErligt, enfoldigt og bravt, samt skabt tillige til Arbcid?
„H cel uskjonsom er den, ei Cercsgaverne vccrdig,
„ S o m , naar han nyligcn tog af dens H als det vcegtige Plougaag,
„Ncrnned at flagte sin Hjelper i Mark, samt slog med en A e
„H alsen, der gncdcs af S lid , med hvilken han ofte har opbrudt 125
„Brakmarksjorden saa haard, og skjcnkedes mangen en Kornhost.
„E i er det nok, at Synden er gjort; selv Guderne tvinges
„3n d udi saadan en S y n d ; man bilder sig in d , at en Guddom
„Evner al glcrdcs i S in d ved Mord paa den ftrcebsomme Plougstud.
„D yret, som haver ei Plet eller Fcil, har kostelig Skabning 130
„(Skjonhcd bliver dens Mccn) udpyntct med Guld og med S loiftr,
„S k illes ved Alteret hen. Med Rolighed horer den B onnen;
„F oler, at selve det Korn, den nyligcn hjalp til at dyrke,
„Lcrggcs i Panden imellem dens H orn ; den rammes og farver
„Kniven med B lod, den muligen saae i Bolgcrnes Gjcnspcil. 135

„ F o r den er dod, man floenger dens Bryst, udriver dens Indvold,
„Kiger med Graadighed ned og speider om Gudernes Vilje.
„Hveden fik Mennesket Lyst at nyde de nccgtede Spiser?
„ V o v e r du, Mcnneskcficrgt! at spise dem? Lad det dog fare!
„ D e t er min B o n ; thi hore du vel efter det, som jeg raader: 140
„N aar du har slagtet en S tu d , og nyder som Fode dens Lemmer,
„Lccgge du noie paa S in d : dit Avlsdyr haver du myrdet!
„ S a a so m en Gud oplader min M und, tilborlig jeg folgcr
„Guden, der aabncde den; mit D e lp h i, hele min Himmel
„Aabne jeg vil, min flammende Aand og de hellige Sandsagn. 145
„Vigtige Ting, som Fortidens Mcend har ikke bemcerket,
„Skjulte forlcengst, besjungc jeg vil. Gjennem Himmelens Stjerner
„Lystig jeg gaaer, forlader vor Jord og denS doflge B olig,
„ S eilcr paa Skyen, og stander paa N yg af den vccldige A tlas.
„Aandcr, som svceve forvirred' omkring, som trcenge til Viisdom , 150
„Skuer jeg fjern; de stoedes i Angst og boeve for Dodcn,
„D erfor jeg giver dem M od, og tolker dem Gudernes Hensigt.
„Jordflcegt! cst du saa rced, af Frygt for den isnende Dodsstund?
„H vi vil du frygte for S ty x , dens M ulm og digtede Navne,
„ S tr a f! en Verden, man tcenkersig blot— kun S to ffo r Poeter? 155
„Enten nu B aalet med Ild , eller Dagenes Ncckke ved Afmagt
„Bringer ec Legeme D od, i Ondt det ikke kan stoedes.
„ S jelen ei kjender til D od ; er Fortidsboligen borte,
„F lytter den ind i en nye; der lever den atter, som forhen.
„M edens man stred (jeg mindes det grant) om Iliu m s M ure, 160
„V ar jeg EuphSrbas, Panthus' S o n ; i dette mit Brystbeen
„Bored sig fast det vcegtige S p y d , Atriden mig sendte.
„O gsaa jeg kjendte mit Skjold, som fordum tynged min Venstre,
„Hcengt udi Abas' B y e, i Juno's Tempel, i Argos.
„A lt forandres; men Intet forgaaer; thi Menneskeficlcn 165

„Svcever nu hist og sv«ver nu her, og stifter sin B olig.
„ S n a r t fra Dyrenes Krop den drager i Menneskets Legem,
„Alter fra det til et D yr, men aldrig den ganger tilgrunde.
„Ligesom Vox, der er blodt, kan dannes til andre Figurer,
„B liver ei heller, hvad nylig det var, og stifter sit 2)dre,
170
„(Skjondt det igrunden forbliver sig selv) saalcdes er Sjelen
„Ganske den Sam m e, dog flytter den om i forstjellige Former.
„Lader nu ei det kjcrlige S in d fordrives a f Bugen!
„ O g , naar I lyde mit N aad, forstyrrer dog ikke ved Morddaad
„Slccgtningcsjclencs Hjem; ved B lod maa Blodet ei nceres. 175
„S a a so m jeg fores ad Bolgerne hen, og ind udi Seilct
„Vindene ftaae — hvad findes paa Jord, som ikke forandres?
„A lling vakler; hvor gives en Ting, hvis Billed ei cendres?
„Tiderne selv begive sig frem under idelig Vcxel,
„Ligesom Bolgcrncs G ang. Ei Floden evner at standse,
180
„Heller ei Tiden, endstjondt den er let. S o m Bolgcrne skyde
„Stedse den forreste frem, og hiin frcmstyder den Nccste,
„ S a a led es lober selv Tiden afsted; den folger bag efter,
„ O g er bestandige« nye. F o r b i er det, som var nyligt;
„H vad der ei v a r , det e r , og samtlige Timer fornyes.
185
„S aaled es seer du, at Ncetterne selv sig hceve mod Lyset,
„ S a m t den straalcndc D ag at folge paa M ulmet og Natten.
„Farven i Skyen ei viser sig eens, naar dybt udi Hvile
„A lting sover i Noe, naar Lucifer kommer tilsyne,
„B lank paa sin lysende Hest; den skifter tillige, naar Eos 190
„Farver i Morgenens S tu n d , d en Verden, hun giver ril Phocbus.
„S olgu d en s Skjold, naar han hecver detop over Nanden afIordcn,
„Nodmcr om Morgen, og rodmcr igjen, naar han sy n k erb a g Randen.
„Ikkun i Hoiden han viser sig hvid, thi SEtherens Vccsen
„E r af en bedre Substans og fjern fra den jordiske S m itte. 195

.—

415

„O gfaa D iana, den N atliges, Form, forbliver ei ganske
„Liig aldeles sig selv; naar den voxcr, da bliver dens Skive
„M indre idag, end den folgcnde D a g ; aftager den, storre.
„H ar man ei scet, at ogfaa vort Aar kan deles i fire,
„Pdcnde os et Billede klart af hele vort Iordliv?
200
„Aaret er spcedt og diende blot, fast ligesom Noret,
„N aar der er Vaar. D a svulmer de op, de deslige Grecsstraae,
„Skjondt uden Kraft eller Hold, men glerde dog Bonden ved Haabct.
„ D a staaer Alting i Blom st, da smiler med brogede Farver
„Marken saa vide; dog findcS der ei udi Bladene Styrke. 205
„Aaret faaer Kraft, naar Vaarcn er endt, og Sommeren kommer;
„Border, som Pnglingen, stcerk; ei gives en Alder saa kraftig,
„Eller saa yppig, ei heller en Tid, hvor Heden er storre.
„Folgcr nu Hosten saa moden og m ild; den sydende Hede
„F oles ei mere; den haver sin P lads mellem Pngling og Olding, 210
„M ild ved sin M idtvcisgang; kun Stcrnk man skuer af graac Haar.
„R aae, med sitrende G ang, nu kommer den aldrende Vinter,
„Enten berovet sit H aar, eller graa ved dem, han besidder.
„O gfaa vort Legeme selv, uden Noe bestandig og Ophor,
„Lider Forandring i Form ; ei ere vi det, som vi v a r e ,
215
„Heller ei b l i v e vi det. Udi Moderens B ug har vi levet
„ B lo t som et Udseedskorn, alene som H a ab om et Vccscn.
„ S e e ! da kom med sin kunstige Haand Naturen, og hindrcd
„A t udi Moderens spilede B ug vort Legem fremdeles
„Knugedes ind, og skikked os frem fra Hjemmet til Lyset. 220
„Eftcrat Barnet var kommet for Lys, det laae uden Krcrfter;
„ S n a r t, som et Fiirbecnsdyr, det bar sine Lemmer som hine,
„T il at det, lidt efter lidt, med Rysten og bcrvcnde Knccer,
„Neiste sig op, da Nerverne selv blcve hjulpne ved Lysten.
„D erpaa den Lille blev hurtig og sterrk; gjennem Ungdommens
Alder 225

„ Ile r han frem; da den mellemste Tid tillige blev udtjent,
„N ed gjennem Alderens dalende Aar han glider mod Graven.
„Alderen kaster omkuld den Krast, vi eicde forhen.
„ M ilo , som bliver tilaars, udbryder i Graad ved at skue
„Armen, der hccnger saa kraftlos ned, uagtet den fordum
230
„Lignede Herculis Arm ved Sener og kraftige Muskler.
„HL-lena selv udbryder i Graad, da hun skuer i Spcilct
„Alderens Rynker og undrer sig nu, at hun ranedes togang.
„Tid! som gnaver paa A lt; og d u , misundende Alder!
„3 fordeerve jo A lt; angrebet af Tidernes Ormstik
235
„Lidt ester lidt, ved en langsom D od, A lt synker for Eder.
„ S e lv ei holder sig d et, der agtes a f Alle som Grundstof,
„ O g , om I hore derpaa, dets Vcxling vil jeg berette.
„Grundelementernes T al, som danne den evige Verden,
„R egnes til fire; blandt hvilke de to, Iordstoffct og Vandet, 240
„T ynges bestandige« ned, og synke ved M assen mod Dybet.
„Tvende bersvedes Vergt; om ikke de knuges, de stige
„S ted se tilvcirs; det er Luft og, det som er renere. Ilden.
„Vistnok stilles i R u m m e t de ad, dog avles a f disse
„A lt, som ender omsider i dem. Oploser man Jorden,
245
„Rinder den hen som et bolgcnde Vand, og Vandet kan atter
„Vorde fortyndet til Luft; adskiller man denne fra Vceglcn,
„B liver den svarligcn fiin, og glimter, som Himmelens Ildkraft.
„Omvendt lignende skeer; men Ordenen folgcs, som forhen.
„Ild en kan vorde til Luft, saasnarl den er blevet fortykket, 250
„D enne til Vand; i det mudrede Vand befinder sig Iordstof.
„ In tet beholder sin faste Figur. Naturen, som altid
„ S y sler med N yt, forandrer igjcn, hvad den nyligcn stabte.
„ D o g er der intet, som ganger fortabt i den moegtige Verden,
,Kun det forandres og cendrer sin Form ; d e t kaldes at fodcs, 255

„A t det er ikke, hvad nylig det var, og Doden er ene,
„ A t det har endt, at vcerc som for. Sk,ondt Noget kom h e r he n,
„ D i d h e n atter en D eel, urokket dog bliver dets Grundstof.
„ In tet kan lcenge bestaae (saavidt jeg mener) paa Jorden
„Under den vanlige Form i fra Guldflcegt ned til cn Iernflcegt 2 6 0
„D aled vi alt; selv Egnenes Form er ganske forandret.
„ D et, som ifordumstid var fast og betreedclig Jordsm on,
„Fandt jeg igjen som en S o e , og Vandene atter som Fastland.
„Soeconchylien selv langt borte fra Bolgen har ligget,
„O g paa det overste Fjeld Skibsankere haver man fundet. 265
„ D et, som var eengang Mark, det have de rullende Vande
„Gjort til en D a l; hist jcvnedcs Fjeld til S lette ved Havet.
„Hvad der var S u m p blev siden til Land med torrede Sandkorn,
„O g, hvad der torstede for, er blevet til Sum per og S oer.
„H er Naturen fremlokkede Vccld, hist lukkedes Andre;
270
„M angen en Flod kom frem, medens enkelte dybt udi Jorden
„S vu n d e for H iet ifordumstid ved frygteligt Iordskjelv.
„ S a a lcd cs sank i et Sveelg, der fordum aabncdes, Lycus,
„ D o g den baned sig atter en Vci og steeg udi Frastand.
„ S e lv Erastnus svinder i Jord; men, ffjondt den er tildeekt, 275
„D rager den mcrgtigen frem og viser sig atter ved Argos.
„O gsaa Caicus, M ysiens Flod, som man siger, forkastcd
„Baade sit Lob og forrige S tro m , og forandrcd dem Begge.
„ S n a r t AmenLnus' S trom frcmrullcr Sicanicns Sandstov,
„ S n a r t, naar V«ldet ei mere man seer, den torres i Sandet. 280
„Fordum Anrgros' Bolger man drak; nu onffcr vel Ingen
„Vandet at rorc; thi, haver man ei til Digterne M istroe,
„Vaskede Tvcformsdyrene d e r de farlige Vunder,
„Hvilke de Alle ved Hercules fik, hiin Kjcmper med Kolle.
„H ^panis ligesaadan, der vcelder fra Scythiens Fjelde,
„Fordum en Ferskvandsflod, er salt og bitter at smage.
27
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„T yrus, en B ye i PhoenicienS Land, med Pharus Antissa
„V are (hvad ikke man finder dem n u) udi Fortiden H e r .
„Oldtidens Nycbygdsmand fandt Leucasegnen som Fastland,
„ N u er den rundt omringet as S o e . M an siger, at Zancle 290
„V ar med Italien noie foreent; dog splittede Havet
„D enne Forening; thi Bolgerne kom, og Landene stiltes.
„N aar i Achaja du soger maastee Helica og B ura,
„Finder du dem udi S o e ; end viser ei fielden en Socmand
„B egge de B yer, der sank, med den valtede M uur, i det Dybe. 295
„ S tr a r ved Pitthei B ye, TroezSne, man seer en Forhoining,
„ D o g uden Trae eller B ust. 3 Fortiden var den en Slette:
„ N u man finder en H o i; uagtet det klinger lidt rerdsomt,
„ V a r det den voldsomme S to rm , der, sparret i Hulernes Natmulm,
„Hnsted et S ted , at skaffe fig Luft.
Forgjeves den kjcmped 300
„ B lo t for at nyde den friere Luft; i det samtlige Fangsel
„Ikke der fandtes en R ift, gjennemtrangelig selv for en Stormvind.
„D erfor den strammet, den spilede Jord, retligesom Munden
„H aver en B lare med Luft eller Skindet, som flaaes afBukken.
„S vu lsten paa Stedet er kjendelig nok; den viser tillige 305
„Form a f en stigende H oi, og harded sig ganske med Tiden.
„M eget I horte og kjcnde vel selv; jeg kjender det ogsaa,
„ D o g vil jeg fatte mig kort. S e lv B olgen jo tager og giver
„O fte fornyet Figur. Hornbarcnde Ammon! om Middag
„Viser din B olge sig kold, men varmes om Aften og Morgen. 310
„ B lan d t Athamsnerne er der et V ald , udi hvilket man siger,
„B rande kan sattes i Brand, naar M aanen formindsker sin OmkrcdS.
„B lan d t de Ciconere findes en Flod, som, naar man har drukket,
„Harder Ens Kjod, og stanket omkring gjor A lt til et Marmor.
„Crathis og S zb a ris kjende vi nok, vort Land de begrandse, 315
„D isse kan give til Haarct en Lod som Guld eller Bernstccn.

„H vad der forbavser isar, der gives jo Bolger, som evne
„ E i ac forandre vort Legeme blot, men ogsaa Gemyttet!
„Hvo har ei hort om SLlmacis Strom/Qvindagtigheds Sade?
„O m SEthiopernes D am ? Enhver, som drikker a f denne, 32 0
„B liver som gal, eller tynges i Krop as en underlig Skovbed."
„ D en , som har stillet sin hceftige Torst i ClitSriums Kilde,
„Nyder ei V iin; cedruelig stemt kun Vandet han drikker,
„Enten nu Vandet besidder en Kraft, som strider mod Vinen,
„Eller, hvad Folket i Landet har sagt, Amtthaon's M lin g , 325
„Eflerat Proetei B orn, som Vanvid plaged, han rcnscd,
„Lagende disse ved Urter og Q-vad, jog al deres Galskab
„Ned udi Veeldet, saa Hadet til V iin forblev udi B olgen.
„M odsat sindes en Kraft i Floden, som lober ved Lyncus;
„G ives der nemlig en M and, som drak med Graadighed a f den, 3 3 0
„ S vin gler han ligesaa stark, som var han beruset a f Vinen.
„M idt i Arcadien er der en B ye (den er PHZncus kaldet)
„H vor der er Vand a f en dobbelt Natur; ved N at er det farligt„ D a er dens B olge til M ecn; uskadelig er den om D agen.
„S aaled es Floder og V ald til farlige Tider forandrcd
335
„ A l deres Vasen. O rtygia's H e, som drev udi B olgen,
„Sidder nu fast; SymplegLbernes Skjar var en Nadscl for Argo,
„ S a a so m de sprudlede Vandet omkring, naar de modte hverandre:
„Uden at rokkes de hastedes n u, med Trods imod Storm en.
„Heller ei LEtna's Fjeld, med S v o v l i de dampende Ovne, 340
„Stedse beholder sin Zld; uden Ild har den varet i Fortid.
„Enten vor Jord er et levende D yr, og drager sin Aande,
„Hvilken sig viser igjen, paa talrige Steder, som Luer,
„Kan den forandre sit Lufttraksstcd, ved at skifte sit S a d c,
„D am m e for Hullerne her, samt hist forskaffe sig andre: 345
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„Eller den luftige Vind, som, spccrret i Fcengscl i Jorden,
„Kastende S ten e mod S teen , og slyngende brcendbare Stoffe,
„Just ved de varige S to d undfanger i Bjerget en Lue,
„ V il, naar Vindene bringes til Noe, Jordgrottcrne kjole:
„Eller et Jordbeegstof, som ligger i Jorden, sig tander,
350
„Eller det gulige S v o v l eftcrhaanden forsvinder i Nogdamp.
„Finder nu Luen ei langcre S to f eller rigelig Nccring,
„(Eftersom Krcefterne tabe sig dog udi Aarcncs Rakke,
„ O g det sadvanlige narende S to f unddragcs alt mere)
„Lider af Hunger den Ondt, og forladt forlader den Ilden. 355
„O gsaa i Thraciens B y e, PellLne, fortalles om N ogle,
„Hvilke med luftige D uun deres Legeme kunne bedakke,
„N aar de har dukket sig n i g a n g ned i Tritoniske S o en .
„ S e lv jeg troer det er Tant, dog siger man, Scythcrnes Piger
„K an, ved at stanke sig over med S a ft, bevirke det »samme. 360
„ D e t, som man selv har forsogt, man skjenker med Nette sin
Tiltroe;
„ S e e r man da ei, at Dyrenes Krop, naar Tid eller Hede
„Lose det op i Forraadnelsesftand, forvandles til Sm aadyr?
„ V a lg , til Exempel, en T yr; er den stagtet, du dakke denS Lemmer
„(Tingen er noksom bckjcndt), og ud fra den raadnedc Kjodhob 365
„Fodcs den blomsterernarede B ie, der syster paa Landet,
„Ligesom Faderen n y s; har travlt og virker for Haabct.
„ M en , naar du bakker den modige Hest, da fodes der Bramse.
„N iver du Kloerne bort af Krebsen, der lever i Sandet,
„Gravér tillige det Ovrige ned, da vil Skorpionen
370
„H ave sig frem af sin Grav og true med H alen, der krummes.
„O gsaa paa Landet man finder en Orm, der spinder sit Graavav
„Trint om et B lad (den Ting er bckjcndt for samtlige Vondcr)
„Hvilken forandrer Figur og vordcr en Art af Phalane.
„D ynd besidder et S t o f til at avle de gronlige Frocr. 375

„Avlede forst uden Fodder, meddeles dem siden til Svomm'ng
„Passende Been; for at give dem Kraft til hurtig at springe
„ S ta n d e de bageste Been udi M aal langt over dens Frernbccn.
„Ungen, som Bjsrnene bringe for L ys, naar de nyligen kasted
„Ere blot Kjod uden synderligt L iv; men Moderens Slikken 380
„D anner dens Krop, og skaffer den snart Figuren, den selv har.
„ S e lv e den honningbcvirkende B ie, som lcrggcr sin Yngel
„N ed udi Sexkantcellcn a f V ox, frembringer den form los;
„ S ild ig erlanger den Been og sildig crlanger den Vinger.
„ Iu n o s herlige F ugl, som bcrrcr paa Halen sin Stjerne, 385
„Iupiters <Srn med Lynet i Kloe, ja Cyprias D uer,
„Kort sagt, Fuglenes ovrige Slergt — naar ikke man vidste,
„A t deres Fodsel oprandt fra et M g, hvo skulde vel troe det?
„O gsaa naar Menneskets N yg henraadncr i Gravenes Gjemmc,
„G ives der Nogle, som troe, at Slanger kan yngles af M arven. 3 9 0
„A lle, jeg ncevnede n ys, oprinde dog atter a f Andre,
„Ikkun een Fugl gjenfoder sig selv, og avler sig atter,
,,Phoenix hist i Asfyrien kaldt. Den nyder ei Grccsstraa,
„Heller ei Korn, men Viraksdryp og S aften af Nardus.
,,2iaar den har levet paa denne vor Jord femhundrede Aarlob, 395
„H oit paa en Stecneegs Green eller Palmernes rystende Kroner
„B ygger den sig med sit stumpede Nceb og med Kloerne Nede.
„Fyldtes nu denne med Nardusstraae, samt Casias Vellugt,
„Deckkedes Bunden med lyfen Kaneel og Stum per af M yrrha,
„ S e lv den lccgger sig ned, og ender sit Liv udi Virak.
400
/ ,Atter a f Faderens Liig i det S m a a sig hcever en Phoenix,
„Hvilken er ogsaa bestemt, at leve saa talrige Sccler.
„H ave nu Aarene givet den Kraft til Byrden at bcere,
„Tager den Palmernes overftc Lop tilligemed Neden,
„Deerende Vuggen, i hvilken den laac, samt Faderens Gravsted, 405
„ O g , har den naact HypSrions B ye paa sin Fart gjenncm Luften,
„Sertter den A lt ved Hypsrions D or i det hellige Tempel.

„O gsaa i fosgende Ting er Noget, som kunde forundre:
„ S a a led es skifter Hyrenerne Art, at Hunnen, som nylig
„ B a r paa Ryggen sin H an, snart trccder iftedetfor Hannen. 4 t0
„O gsaa det selsomme D y r, som lever af Vinden og Luften,
„K an, naar man rorer derved, fremvise forstjellige Farver.
„Bacchus, med Druer behcengt, erobred med Indien Lossen.
„Kaster nu denne sit Vand (ivetmindste beretter man Saadant)'
„B liver det strax til en S teen , berort af Luften, og hcerdes. 415
„ S a a led es ogsaa Cokallernes M t; naar den kommer i Luften,
„B liver den haard; udi Bolgernes D yb er den blod, som et
Grcesstraae.

„Dagen vil glide mig bort, og S o len i Havenes Dybde
„B ad e sit pustende Spcrnd, for A l t , som vordcr fornyet,
„Ncevnet jeg faaer. Saalunde vi see det Hele forandret, 420
„ J a mellem Staterne selv fremhceve sig Nogle til Vcrlde,
„Andre forgaae.
Ved Mccnd og ved Guld var Jlium mcegtig,
„ T i Aars Krig den kostede B lod, som flod u d iS trom m e;
„ N u er den ringe, nu viser den blot sine gamle Ruiner;
„ N u , istedetfor G uld, den eicr kun Ferdrencs Gravhoi.
425
„ S p a rta var ogsaa bcromt; stolt blomstrede hoien Myccnc;
„Nank stod Amphions Konningeborg, Cecroperncs S lotstin d .
„ N u er S p arta kun la v ; dybt sank det hoic MycLne:
„O edipi Theben, hvad er det vel n u ? et M inde fra Fortid;
„H vad er tilrest, uden S a g n , af Pandions Borg i Athcnen? 430
„O gsaa der ganger et N ye, at Dsrdani Roma sig heroer,
„Hvilken ved Tiberens Nand, Apennincrncs hjemlige Flodstrom,
„Lccgger en trofast Grund til det, som i Tiden vil komme.
„Ju st ved at s t i g e den stifter sin Form ; den vorder i Fremtid
„D ronning for hele vor Jord; s a a varfle, man siger, tilhobe 435
„Spaam ernds Ord og de hellige S v a r . S aavid t som jeg mindes,
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„Pttrcde H Slenus, Priami S o n , da Helten TEnSas
„G rad, fortvivlet i H u, medens Zlium vaklede, S a a d a n t:
„ „ S a a s o m du fjender jo grant, du S o n af Gudinden! min
sjeldne
„ „ K ra ft til at spaae, er du i Behold, ci g a n s k e vi synke. 440
„„L u er og S vard ffal aabne dig Vek; du frelser vort Troja,
„ „Hvilket du tager paa Vandringen med, til du og vort Hjemsted
„„F in d er i Fremmedes Egn et mildere Hjem, enh vort eget.
„„Skjebnen, jeg seer, tildeler vor 8Et saa herlig en Pragtbye,
„ „ S o m der ei v a r eller e r , ei heller i Tiden vil komme. 445
„„T alrige Fortrknsmcend, i Tidernes Nakke, den have:
„ „ D o g til en D ronning for Alt, d et bliver den forst under J u li
„ „W lingestud. H ar Jorden ham nydt, skal Himmelens Egne
„ „ N y d e den herlige H elt; hans M aal er den evige H im m el." "
„H slen u s varslede sligt for Penatcrnes Frelser, SEnsaS, 450
„Hvilket jeg husker endnu; at S lagtn in gers Mure sig have,
„G lader mig saare; til Phrygiens Gavn fik Gråkerne Seiren.
„F or at jeg ikke skal kjore for vidt, og S p an d et forglemme
„M aalet, vi have, som Himmelen selv og hvad den bedakker,
„S a a led cs Jorden med A lt, hvad den bar', forandrer sit Hdre. 455
„Mennesket danner af Verden en D eel, og haver ei ene
„Legem, men ogsaa den hurtige S je l, som evner at drage
„ In d udi Dyrenes Hjem, og skjules i Dyrenes Former.
„K an nu i Dyrene boe endogsaa vor Fader og Moder,
„Brodre, samt Venner og S la g t, med hvilke vi cre forbundne, 460
„Eller et M e n n e s k e dog, ei krankes de bor eller stades.
„H vo vil matte sin S u lt med Netter, som ligne Thyestis?
„Hvilken fordommelig Skik! til Mennesteader sig stempler
„ D en , der formaaer med ugudeligt Hu at offre med Kniven
„Kalven, og staser ubevagelig haard ved dens klagende B rslen, 465
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„Eller kan drrrbe det venlige Kid, uagtet dets Breegen
„Ligner det barnlige S k rig; eller nyde de Fugle til Fode,
„Hvilke han fostrede selv. Hvor mangler der lidet i dette
„ T il den fuldstændige S y n d ! hvilken Vel beredes for Lasten!
„S tu d en , du bruger tilP lo u g , d e n s D od bor Aarene bringe! 470
„Faarenc skaffe dig Vcern mod B oreas, naar han vil storme!
„Gceden, som meettes, med Pveret gaae, for at yde dig Melken!
„ B o rt med Strikker og Ncet, med Fcelder og listige Kunstgreb!
„Narrer ei Fuglene mere med Liim, som Z stryge paa Grenen!
„Hjortene jage man ei udi Garn med skrccmmende Fjcre! 475
„Skjuler ei heller den hagede Krog med listige Spiser!
„Rovdyr fcelde man kun! dog ene man jage mod disse!
„Kjodmad veere forbudt! lad Bugen saae passende Nccring!"

OXXVI.

Numa

o g E g e r i a.

Styrket ved S lig t og ved lignende Ord, man siger, at Numa
Vendte tilbage til Hjemmet igjcn. Frivilligen hentet,
480
Fik han nu snart over Latiums Folk den drotlige Tomme.
Glad ved en Nymphe til V iv, veiledct af selve Camoener,
Tolked han Offrkngcrs rigtige V iis, og ledede Folket,
V ant til Krigernes trodsige Ferrd, til fredelig S y sse l.
S o m han nu endte sit Liv og lagde bedaget sit Scepter, 485
Greed over Num a's D od det samtlige Latiums O.vindcr,
S to re tilligemed S m aae. H ans V iv, som iled fra B yen,
Skjulte sig dybt i Artcia's D yb mellem Trcecrnes Tykning,
O g ved sit klagende Skrig hun hindred, D iana blev dyrket.
Ach! hvor Nymphcrne tidt, som lcved i Bolger og Lunde, 490
Gav hende Naad at tremme sin S o r g , samt yttred tillige
Trostende O rd; hvor ofte har ei Thcsviske Helten
S a g t til den Greedendc: „term dog din S o r g ! ei ene d it Uheld

„ B o r du beklage; kast H iet omkring paa Talriges O-valer,
„ O g det vil give dig Trost. Gid ikke mit eget Exempcl
495
„Burde formilde d in .S o rg , men visselig kan det formilde."

6XXVII.

H i p p o l y t u s.

„Sikkert dit Ore fornam d et S a g n om en vis H kppohtus,
„ S o m ved sin Faders lettroende L ind. Stedmoderens Ondskab,
„ S a n k i sin Grav. D et undrer dig vist, ja neppe D u troer det,
„H iin H ip p o lM s er j eg.
Pastphae's Datter mig fristed; 500
„M en, da det lykkedes ek, beskyldte hun mig, for at ville
„Kranke min Fader i hendes Person. Var det Frygt for at gribes?
„H arm over detre mit Nci? M in Fader mig jager fra B yen ,
„ O g , da jeg drager afstcd, han lyser Forbandelse mod mig. 505
„Flygtende iler jeg nu paa en Vogn til B yen TroezSne,
„ O g ved Corlnthus kjorte jeg alt, ved Kanten af Havet,
„Ju st som Bolgcrne steg'; en umaadclig hvcrlvende Vandstrom
„ S y n te s at have sig op til et Bjerg og voze bestandig
„Under et frygteligt B rol, samt kloves tilstdst udi Toppen. 510
„Bolgcrne brast; en hornet Tyr opstiger af Vandet,
„Havende sig i den blokere Luft fast lige til Brystet,
„Spyende M asser af Vand igjenncm den magtige Snude.
„F olgct bestades i Skrak; m ig knuged Landflygtighedssorgcn,
„D erfor jeg angstedcs ei. D a vende de modige Heste
515
„Hovedet om imod S o c ; de gyse ved S y n et og spidse
„Hrene stivt; det radsomme S y n forfardcr dem ganske,
„ O g fra en Skrint med Vognen de focr'. Forgjcves jeg trakkee
„Tommerne til, som blive belagt' med hvidnende Skum lag,
„B aglan d s strakkendc mig, for at stramme desmcre min Line. 520
„ D o g , ihvor gale de var', min Kraft dog havde dem tammet.

„O m ei et Hjul, hvor det dreier sig rundt og bevcegcs om Axlen,
„ V a r, ved at kaste sig op mod en Green, adsplittet og kncekket.
„Ud jeg soer af min V o g n ; da Tommerne bandt mig om Haandcn,
„Slcrbtcs jeg levende bort, skjondt Nerverne kjemped i Kroppen. 525
„N oget blev revet afstcd, endeel dog lod jeg iftikken;
„Benene brast under frygteligt B r a g ; min S je l, som var udpiint,
„ Ile d , men langsomt, ud af min Krop; ei mere mit Legem
„Lied et kjendeligt Lem; thi nu var det Hele kun eet S a a r.
„H aver, o Nym phcl du M od, eller kan du scette dit Uheld 530
„ S e lv imod mit? hiint Rige jeg saae, hvor S o len ei lyser,
„ O g udi PhlSgethons Vand jeg qvoegcd mit splittede Legem.
„H avde han ikke forlehnet mig Hjclp, hiin SEtling af Phoebus,
„Neppe jeg levede nu: men, styrket ved Urter og Pcrons
„Kraftige Hjelp, selv D is til Trods, jeg livnedcs alter.
535
„ B lev jeg nu sect, misundtes jeg let den herlige Gave,
„A ltsaa ved Cynthia selv jeg svobcs i dcckkcnde Skyer,
„ O g , for at gjore mig tryg, og hindre tillige, jeg kjendcs,
„G jor hun mig celdrc ved Miner og Trcrk, ei heller mit Aasyn
„Kjcnder man nu.
Hun bctcenkte sig lidt, om jeg skulde paa Creta, 540
„Eller paa D elo s, boe; dog D clos og Creta hun opgav,
„ S a tte mig her, og saasom mit Navn crindred om Heste,
„ B o d hun mig skifre det om. „ „ H ip p o lM s " " hun vcnligcn sagde,
„ „ N y lig du varst; det est du ei mccr, du er Virbius vorden." "
„H er udi Lunden jeg boer. Jeg er een af de ringere Guder, 545
„D ronningens M agt tildeler mig Lye, og til hende jeg regnes."
D og at en Anden har S o r g , kun lidet Egsria trostcr.
Kastende sig i sin S o rg ved den nederste Kant af en Klippe,
Sm elter hun hen udi Graad, til hun, som er Soster af Phoebus,
R ort ved den Sorgendcs kjerlige S in d , omskaber den Arme 550
Til et forfristende Vcrld, som rinder med evige Bolger.

e x x v ill.

Tages.

Nympherne rorte den selsomme T ing; Amazonernes W lin g
Studser ister; forundret ban staaer, som Etruriens Landmand,
Dengang han saae den mcrrkvccrdige Klimp udi Marken at ligge.
Hvilken, af Ingen berort, af sig selv over Jorden sig herved, 555
Tabte sin Jordklimpform, samt antog Mcnncffeversen,
Aabnende Munden, som nylig han fik, til Varsel om Fremtid.
L a g e s han heed i sit Hjemlandsfolk; og h a n var den forstc.
S o m , at forklare de kommende Ting, Etrusccrne lerrte.
Ligesom R om ulus studser han nu, der skuede fordum
560
Landsen, der stod i Palatium s H oi med det frodige Lovvecrk.
Odden ei borcd sig ned, dog stod den forunderlig rodfast;
Ei var det lamger et S p y d , men et Trcce, som bcvcegcde Grenen,
O g, hvad man ventede ei, under d e t man hviled i Skygge.

OXXlX.

C i p u s.

Eller da Cipus skuede selv udi Bolgernes Gjenspcil
565
Hornet, som vovede ud; da han ikke sit Billede troede,
Loftcd han ofte sin Haand, for at fole med Fingren paa Panden,
O g, hvad han saae, det fslte han nu. Mistroisk ei lamger.
Standser han der, da han seirende drog fra den faldcde Fjende,
O g, da han hoever sin Arm og tillige sit Oie mod Himlen, 570
S ig er han: „Guder i S k y c! skal dette mig varsle det Gode,
„Vccre det godt for de Romeres Folk og mit elskede Hjemland!
„Varsler der ondt, da true det m i g ! "
A f levende Gronsvcer
D anner han Alter, som pyntes med G r a s; d er offrer han Virak;
Heeldcr a f Skaalene V iin, og, efterat Lammet er slagtet, 575
Speider han selv om de kommende Ting i den bcrvende Indm ad.
Ogsaa den Spaam and stirrer deri, Tyrrhener af Fodfes,

Men, om endogsaa han finder en Deel, som varsler om Meget,

Bliver dog Alting dunkelt og morkt; men efterat Manden
Hcever sit stjarpcde Blik fra D yret, som faldtes, til Hornet, 580
S ig er han:
„H il dig, min D rot! til dig, til dig og din Afkom
„Horer vor Egn; og dette dit Horn stal Latium lyde.
„Hurtigcn skynde du dig! udi Hast gjcnncm Porten, som aabnes,
„Troede du ind! S lig t Skjebnen befoel; naar du kommer i B yen,
„B liver du D rot, og besidder i Roe det varige Scepter." 585
Denne dog fjernede sig; med Harm han vender sit Aasyn
B ort fra B yen og Murenes R ing. „E i Himlen" han siger,
„Barste saa rcedsomme Ting! langt hellere vil jeg landflygtig
„Leve min Tid; ret aldrig som D rot Capitolium sce m ig!"
Talende S lig t, det hoie S en a t, tilligemed Folket,
590
S am ler han flux; han dcekker sit Horn med ey fredelig Laurus.
S e lv paa en V old, som forinden var gjort af de kraftige Slridsmccnd,
S tig er han op; forst gjor han en B o n , som brugtes i Fortid,
S ig er derefter:
„H er findes cn M and — naar han ikke fordrives
„Border han D ro t; jeg ncrvncr ham ei; men vil ham betegne: 595
„H orn i sin Pande han bar'. Auguren har varslet os dette,
„A t, om han stades i Nom , behandler han Alle, som S la v er.
„Ejerne han kunde brudt ind; thi Portene stande jo aabne,
„ 3 eg har forpurret ham det, uagtet jeg haver ei nogen
„Narm crc Ve n ; o! holder ham bort fra B yen, Q-viriter! 600
„Eller, ifald det er vardt, med Lanker hans Legem I tynge,
„M edens endogsaa ved D od I sikre Zcr selv for at frygte."
Ligesom ofte sig haver et B rag i en boiclig Granstov
Under den rasende ostlige Vind, eller ligesom Havets
S tro m gjcnlydcr med Larm, imedens man horer den fjernet, 605
S aalcd cs lyde nu Folkenes Skrig. I den blandede Larmen
H ores i Frastand een, som tydeligt raaber: „hvem er det?"
Alle til Panderne see; efter Hornet man leder, som navntes.

Lode da Cipus' O rd: „ I have jo h a m, som I soge"
O g (medens Folket forbyder ham sligt) aftagende Krandsen, 610
Viser han dobbelte Horn, som heefte sig fast paa hans Pande.
Alle slog ydmygt Hinene ned og de sukkede saarc;
S e lv (hvad man ikke saa lige kan troe) de betragtede nodigt
Dette hans Hoved, der var saa fortjent, men taalte dog ikke.
At det berovedcs Lon, men skjcnkcd det festlige Krandse.
615
S aasom du nccnnede ci at trcenge dig ind udi B yen ,
Cipus! dig gave de ypperste Mcrnd af herlige Jorde
S aad an en Ager, som ploie man kan med Studenes Forspand,
O m man begynder, naar Solen.staaer op, og ender med Nedgang.
Ogsaa paa Doren a f Erts indgrove de, efter hans egne,
620
Lignende Horn, for at mindes derom til evige Tider.
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S ig er , I Muser! mig nu, ved hvilke PoLter begeistres,
S aasom I kjcnde til Alt, og In tet i Tiden Jer undgaaer,
Grund til at H en, der, omflydt selv af Tiberens Bolger,
H ar mellem Guder i Rom Coronides kciaret tillige.

625

Fordum en frygtelig S o t beftcngte Latinernes Egne,
O g ved en blodlos Pest de gustne Legemer hensvandt.
Esterat hine, ved Bunker a f Lug, crfared omsider.
A t der ei gaves dem Menneffehjelp, eller Middel ved Leegcr,
M aatte de Alle til Himmelen tye; til Jorderigs Midpunct 630
Droge Gesandter, til Delphi's B ye og til Phoebi Orakel.
At, ved et heldbebudende S v a r , han gunstigcn vilde
Sende til B yen sin Hjelp og ende dens Q-valcr, de bede.
Egnen og Lauren og Koggeret med, fom heengte paa Trask,
Skjclvcnde stod'; op Dcckselct soer; fra det inderste Tempel 635
Horte man folgcnde Ord, som bevcrged det beevende Hjerte:

„ D e t, som du soger hos m i g , det havde du nrermere, Romer!
„Hjelpcn du ikke maa soge saa fjernt; til at mindste dit Uheld
„ P h o e b u s bruger du ei, men den, som er a v l e t af Phoebus.
„D rager nu bort under heldige Tegn! opleder min M tlin g!" 640
Efterat Romernes Naad erfocr, hvad Guden befocl dem.
Sporger man efter den B y e, hvor Phoebi M tling har hjemme.
S n a rt man sender et S k ib ; Epidaurus stal det besoge,
O g da de Sendinge ligge ved Strand med den krummede Skibskjol,
S o g e de Grcckernes Fyrster og Naad, og bede tillige,
645
At de maa faae deres Gud, som kraftige« mcegter at ende
(Altsom Orakelet haver bestemt) Ausoniens Pcftnod.
Raadet er dcelt, uenigen stemt; medens Enkelte mene,
Hjelpen ei nergte man kan, modseette sig Andre som rede
S ta a e til at yde dem Hjclp, samt give de Guder, de eie. 650
M edens de tvivle derom, i Skumring segnede D agen,
Natm ulm bredte sig ud og bedcekkede Jorden saa vide.
S e e ! da stiller den hjelpende Gud (som det synes), o Romer!
Lige ved Lciet, paa hvilket du laae, aldeles den Sam m e,
K om han i Tempelet staacr; en landlig S ta v i sin Venstre .655
Holdt han, imedens han strog med sin hoire tillige sit Graastjeeg.
Dcrpaa talcde han og yttred med Venlighed dette:
„Ikke du frygte! jeg folgcr med dig og forlader mit Billed.
„ D o g paa denne min S n o g , som bugter sig hen over Staven,
„H iet du kaste! betragt den saa grant, at du kjender den atter. 660
„D enne jeg vorder; i Omfang stor; min Storrelse bliver
„Forholdsviis, som en Gud, der lader sit Legem forvandle."
Guden forsvandt med dette hans O rd; med Guden og Ordet
Ogsaa hans S o v n ; da S ovn cn forgik, kom D agen tilsyne.
E os, den kommende D a g , forjager de lysende Stjerner,
665
Just som de Hovdingcr samles igjen i den onstcde Guddoms

Herligt byggede Hjem ; de bede ham, selv at bestemme
Ved sine himmelske Tegn, hvilken B ye han helst vil besidde.
Bonnen ei ganske var endt, da Guden igjcnncm sin S la n g e,
Sm uk ved den deilige Kam, fremsender en varslende Piben. 670
A lt bcvcegcs, da Guden er ncrr, hans Alter, hans Billcd,
Marmorgulvet, den hoie P ortal, og den gyldne Karnisse.
Lige til Brystet den heevede sig udi Midten a f Templet,
Stillet, sig der, og kastet, omkring de funklende H ine;

Ncedsel betog den bcevende Hob. Dog Preesten erkjendte, 675
Pyntet, paa vanlig Skik, med Baand om Haaret, hans Ncerhed.
„G uden" han raaber, „ja Guden er her; din M und, dine Tanker
„N oie du vogte, ihvo du end est! du vise dig naadig,
„Herlige Gud! du hjelpe de Folk, som dyrke din Guddom!"
S am tlige gjorenu B o n , som Preesten befaled, til Guden; 680
S am tlige mumle de Ord, som hertes af Preesten; men Ingen
Stander, som Troernes Folk, udi Tanker og Bonner saa rene.
Nikker nu Guden til dem, og, rystende Kammen, han giver
Dennem et Tegn og spiller i Mund tregange med Tungen.
Skydende ned ad de deilige Trin, han dreier sit Hoved,
685
For, da han drager nu bort, at skue det Alter, han eied.
Hilse det vanlige Hjem og S lo ttet, i hvilket han leved.
Frygtelig stor, han skyder sig frem over Engen, som ligger
Blomstcrbeklccdt; der bugter han sig, og, tvert gjenncm B yen,
Ned til den hvcrlvede M uur, som vcrrner om Havnen, han stiler. 690
Her staaer han stille; med venlige Blik han stirrer til Afsked
Over den elskede Hob, som rort geleider hans Bortgang.
P aa den ausoniske Sncekke han staaer, som neied i Vandet
Under den mcegtige G ud; da Skibet sig gav under Tyngden,

B lev' LEneaderne froe; en Tyr man flagter ved Stranden, 695
O g det bekrandscde Skib slaacr los det snoede Landtoug.
Luftningen puster paa Sneckken saa m ildt; hoit heever sig Guden,
O g , ved at streckke sig hen med sin H als paa den hverlvede Bagstavn,
Stirrer han ned i den blaalige S o e ; ved en passelig Vestvind
Over det joniste H av, efter sex bortilcde D age,
700
Naaer man Italien s Kyst.
Laclnia's noksom beromte
Tempel til Juno de fare forbi, medsamt ScylacLum
'
O g de Zap; geres Kyst. Amphissus' Fjelde tilvenstre,
O g , imod hoire, Ccrauncrncs Skjcer de forlade ved Aarcn,
S a m t Romschiums B y e, Narycerncs Egne med Caulon. 705
Hen over Havet de gaae ved S icilien s Sneevring, Peloruin,
Konning Hippotadis S lo tte forbi og Temssa's Metaller;
M ode Lcucosia's H e, og Pcestums Bede med Roser.
Derpaa de komme Caprsa forbi, det Palladiske Forbjerg,
Hoicn omkring ved Surrsntum s B ye med de prcrgtigc Viinstud, /1 0
Stabicc, Herculis B ye, ParthLnopcs Egne, der stabtes
'
Net til et mageligt Liv, og S ib y lla s Tempel ved Cumee.
Kjolige Kilder man seer, det mastixrige Liternum,
Ogsaa Vulturni Flod, hvis Bund er bederkkct med Sandgruus,
S a m t S in u cssa's B y e, som er riig paa sncehvide Duer. 715
Ogsaa man stuer CajSta's G rav, de minturniste Sum pe,
Trachas, midt i M orads, med S lo ttet, Antiphates eied,
Circe's H e, samt Antiums Stran d , som bcdcekkcs af tykt Sand.
Foreren dreier nu hid sine S e il, som hccnge paa Snakken.^
B olgen begynder at kruse sig lidt; da bugter sig Guden, 720
O g , ved at skyde sig frem i vceldige Kroller og Ringler,
Lander han snart paa det gulige S a n d ved Faderens Tempel.
Efterat Havet igjen er i R o e, fra Faderens Altre

Gaaer Epidaureren bort; han bruger ei mere sit Herberg,
O g , ved at skure sit Skjees, som rafler i San d et, han skyder 725
Ned imod S o e n . D e r fletter han sig ved Roret a f Skibet,
Hvilende sig paa den mcegtige S ta v n , og kommer omsider
Til den Laviniffe hellige Borg og Tiberens M unding.
Hannem imode nu iler en Hob af Q-vinder og Mandfolk,
Alle de Folk, som vogte din Zld, du troiske Vesta l
730
O g med et frydeligt Skrig de hilse den kommende Guddom.
D er, hvor det hurtige Skib gjenncm Bolgerne baner sig Veicn,
Altre man stiller paa Stranden i R a d ; paa Kanten a f Floden
Knittrer nu Rogelsedamp; hoit Viraksffyer sig heeve.
O g udi D yret man stinger sin Kniv, som damper af Blodet. 735
A lt udi Romernes B ye, som er Stadernes D ronning, han drager;
Stikker da S lan gen tilveirs; langs Masten den skyder sig opad,
Ved at beveege sin H als og leder om S ted til sin B olig.
Floden sig deler i to og flyder om Landet i Midten,
Hvilket man H e n har kaldt; den ligger i M idten, men Floden 740
Strcekker til Siderne ud to Arme, som ligne hverandre.
Her fra Latinernes Skib den Phocbeiske S la n g e blev landsat;
Her han annammed igjen sin Gudefigur, og befried
B yen for S o r g ; som en frelsende Gud han veerned om Staden.
6X X X I.
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Denne dog kom som Fremmed hertil og erlangede Tempel, 745
M edens at Ccesar er Gud i sin B ye. Ved Krig og ved Fredsdaad
V ar han fortrinlig; ei ene hans Kamp, der endte med S en en ,
Eller hans Birken i Fred, og hurtig opnaaede Hceder,
Skjenked ham Form af et luende B lu s og en lysende Stjerne,
Ogsaa d en S E t, han levned paa Jord. B landt A lt hvad han
gjorde, 750

Lyser det smukt, at Fader han blev til denne vor Fyrste.
28

Ncppe det hcedred ham m e e r , at have betvunget Britanner,
G ennem den pLpyrusavlende N ils syvmundede Flodftrsm
Have med seirende Sncekker sig trcengt; oprorte Numider,
Zuba, den Einypsdrot, samt P on tu s, stolt ved at mindes 755
H iin Mithridates' N avn, at have de Romere ffjenket.
Skaffet sig enkelt Triumph, uagtet han m a n g e fortjente.
E nd at han avled den herlige D rot; ved at give h a m M agten,
Himmelens Guder ! 3 sorgede bedst for at styre det Hele.

i

At nu ei denne vor D rot skulde synes af dodelig Asiet, 760
M aatte jo hiin fremtråde som Gud. SCnSas' M oder,
Cypris den vcene, bcmeerkede S lig t; da hun ahner tillige
Ncedsom D od for sin Pppersteprccst ved et hemmeligt Sam fund,
Blegner hun saare. Thi siger hun tidt, naar hun Guderne moder:

.
i

N u kan 3 see, hvilken 3ver man har, for at krccnke mit
"
Hjerte; 765
N u kan 3 Snarerne see, ved hvilke man onsker at siclde
„H am , som alene jeg haver tilreft af den troiske Ju lu s.
„E r jeg af alle Gudinder kun den, som har Grund til at klage?
„ S n a r t Tydiden mig saarede selv med Cslydons Landse,
„ S n a r t for 3liu m s B y e, som fljermedes ilde, jeg beevcd, 770
S n a rt jeg ffued min S o n , omtumlet saa vide paa Reiscr,
^Kastet af B olger omkring, begive sig ned til de Dode,
„G aae mod RutulerneS D rot, eller, hvad der er neermere Sandhed,
„Trccde mod 3 » n o i Kamp.
D og h v o r f o r mindes jeg hine
„Fortidens Tab for min M ; at erindre de forrige Uheld, 775
„Hindrer min Angst. Kan 3 see, de hversse jo Sveerdet imod mig!
„Fjerner mig disse, jeg beder derom! afvcerger d e n Udaad!
„Slukker ei Vestas M ved at drcrbe dens hellige Vogter!"
Cypria, stcedt udi Angst, forgjeves i Himmelen yttrcr
Saadanne O rd; hun rorte dem vel, men ingen af Alle
780
Mcegter at trodse, hvad Pareerne bod', hvis B ud er som Jernet.

D og meddele de Folkene Tegn om det kommende Uheld.
H oit i den dcemrende Skye formcrrked man Bragen af Vaabcn
Klang af Basuner og Horn gjenlod fra Himmelens Egne,
A lt som et Tegn paa den kommende S y n d ; Solilden tillige 785
S tra a lcd kun morkt og med sorgeligt Skin paa det eengstede Zordfolk.
Ofte man ffued et B lu s under Himmelens B u e, som brccndte.
O g, naar en B yge der faldt, bemcerked man dryppende Blodfald.
Lucifer viste sig mvrk, i sit Ansigt plettet a f Roststcenk,
Ligesom Lunas V ogn overalt besprcengtes af Bloddryp. 7 9 0
Ugler fra S ty x gav' sorgeligt Tegn paa tusinde S ted er;
Filsbeen grced overalt, hvor man saae; i de hellige Lunde
Horte man underlig S a n g , samt Ord, der varslede Uheld.
Offring hjelper ei meer; i Dyrene lceses om Opror,
J a i det ene man fandt et Hoved, som Dolken har rammet. 795
Baade paa Forum, i Husene selv, endogsaa i Templer
Horer man tude den natlige H und: Afsjelcdes Skygger,
S ig er man, svceved omkring, og B yen blev rystet af Zordffjelv.
M en at forhindre den listige P lan og det kommende Uheld
Mcegted dog ikke de himmelske Tegn; thi selv imod Templet 800
Trcekkcr man voldeligt Sveerd; ja Curiet ene man vcelger
Til en fordcervelig D a a d ; kun delte man kaarer til Mordet.
Cypria flaaer, bestcedt udi S o rg , sine Hcender for Brystet,
O g i en SEthcrffye hun soger at svobe den Elffte,
Ligesom P a r i s flap, bestcedt mod Atriden i Fcide,
805
O g som M neas svandt for Tydeuscetlingens Glavind.
Mceler da Faderen S lig t: „ D u ene, min Datter! vil trodse
„Skjebnens urokkede Bud? D u kan jo besoge de trende
„S osteres Hjem ; vor Skjebnes Archkv du finder hos disse,
„D annet af Erts, uboiclig haardt, ublandet i M asser,
810
„Hvilket ei frygter for Himmelens B rag, den rasende Lynild,
„Eller for Himmelens F a ld ; d e t stander betrygget og grundfast.

„ D y b t indfluttet i S t a a l, beregnet for evige Tider,
„Gjemmes den hele Fam ilies Lod; hvad jeg leeste, jeg mindes,
„O g jeg vil sige dig det, for at gjore dig tryg mod din Fremtid. 815
„H an , CytherSa! du ivrer dig for, til M aalet er kommen;
„Alle d e Aar, han skylder vor Jord, dem haver han fuldbragt.
„ A t han kan neerme sig hid som en Gud, samt dyrkes i Templer,
„D ette bevirkes af di g. H ans S o n , som arver hans Sleegtnavn,
„Tager paa sig den mcrgtige B y e ; sin myrdede Fader
820
„Hevncr han kjekt, og i saadan en Krig har han Gudernes Bistand.
„ H a n stak fore dem an, naar M utlnas cengstede Ringmuur
„M ngftcligt beder om Fred; h a m stal Pharsalia fole,
„ S a m t LEmLthias Egn, og Philippi farvet af Blodstank,
„Z a paa S icilien s D y b h a n tvinges, der kaldtes den S t o r e . 825
„Skjondt den ecgyptiste Viv er gift med de Romeres Hovding,
„Falder hun dog, trods hendes Gem ahl; fa a svandt hendes Trudscl,
„ A t Capitolium vorder en Treel af hendes CanSpuS.
„N egne dig alle Barbarerne op, som strcckke sig mellem
„Oster og Vest, ei gjorcs behov; hvor Mennesker leve
830
„D er udi Egnen, stal eies a f ham. S e lv Havet maa tralle.
„Eftcrat Verden har Fred, han vender sin Tanke til Staten;
„G iver den Net og giver den Lov paa den billigste M aadc;
„M onster paa D yd han giver den selv. D a han sorger tillige
„ S e lv for den vordende Tid og de kommende Romeres Velfard, 835
„ V il han befale den S o n , som hans herlige V iv har undfanget,
„B aade stal bare hans Navn og tillige hans S o r g for det Hele.
„Forst naar han bliver tilaars og er bleven saa gammel,
som denne,
„ S k a l han bcrore vort LEthcrhjem og bcflagtcde Stjerner.
„C asars S jc l, naar Helten er drabt, den tage d u til dig! 840

„Stjerne den vorde! mod Romernes Torv, Capitoliums Tinde
„ J u liu s straale som Gud, naar han seer sra den hverlvcde H im m el!"
Ncppe var' Ordene talt', da den venlige Venus sig stiller
M idt i det hoie S en at, ei synlig sor Nogen, og henter
Cccsars Aand af hans L iig: hun lader den ikke fordeles
845
V ilvt udi Luften, men forcr den ind blandt de himmelske Stjerner.
Medens hun bcerer den, foler hun selv, at den ildner og stammer
Derfor hun flipper den los fra sin B arm . Over M aanen den stiger.
Frem i et rigeligt Rum den drager en lysende H ale,
Funkler i Luft og stuer med Fryd, hvad M lin g cn virker, 850
Froc han giver sig tabt, og bekjender, at Sonnen er storre.
Denne forbyder, at det, som han gjor, over Faderens flettes.
Rygtet dog binder man ei; til Trods sor hans egen B efaling,
Scrttcr Gudinden h am forst; kun i d e t hun trodser hans Vilje.
S aaled es staaer Agamsmnon hoit over Faderen Atreus, 855
Peleus under Achill og Theseus hoit over SEgeus.
S aaled es — for at benytte mig her a f et lignende Monster —
Stander S atu rn u s selv under Zeus.
Medens denne regjerer
Himmelens Borg og Alt, hvad er stabt, trefoldige« inddeelt.
S ty res a f denne vor Jord. D e er' Fccdre samt Drotte til
lige. 860
Guder, som gik med ZEneas paa Flugt, gjenncm Ild , gjcnnem
G lavind!
Guder for dette vort Hjemlandsfolk! du. Fader O-virinus!
M ars, som er Fader til denne vor B ye og til Helten Q v irin u s!
Vcsta, dyrket endog blandt Eecsars egne Penater!
S a m t, tilligemed Vesta selv, du hjemlige Phoebus!
865
Mcrgtigc Zeus, som haver i Vold Larpcjiste Klippen!
S a m t hvem ellers en Digter har Lov at bede med Andagt,
Horer min B o n :

Seent komme den Stund, forsi efter vor DodSdag,
Naar vor Auguftus iler fra Jord, som han naadig beskjermcr,
Op til sin Himmel, og, synlig ei meer, bonhorer sit Iordfolk! 870

Endt jeg haver et Vcerk, som ikke ved Iupiters Harme,
Ikke ved Ild, eller Svccrd eller Lid stal kunne fortoeres.
Lad da nu Dagen, som haver kun Ret over dette mit Legem,
Neerme sig efter Behag, og ende mit stakkede Livslob,
Dog ffal mit ccdlere Jeg for evige Lider sig hoeve
k
Hoit over Stjerner, imedens mit Navn uforkroenkeligt lever.
Der, hvor de Romeres Magt ved Erobringer bredes saa vide,
Skulle Nationerne leese mit Digt; gjennem Rcckker af Secler
(Dersom en Digter formaner udi Tiden at flue) jeg lever.
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7. E h a o s (af -l«-'vser, diare) antages ogsaa af HesioduS i Lheogomen (116) som det Fsrste, naar han siger: H'roe
Tr^corexa U r o s
til hvilket Sted man Imidlertid disputerer, om
er kuit,
^ler xenitnm est - : om Chaos antages af den gamle Barde, som noget
Pnm m vt, eller som noget Skabt. Anekdoten om Epicur er ganske interes
sant, som satte den crsthetiste Grammaticus, der foredrog ham dette Hesiodiske S ted, i en betydelig Forlegenhed, ved at sporgc: hvoraf ChaoS da
var kommet? Han reddede sig derfra ved at yttrc, at Saadant ikke sorte
rede under -Esthctiken, men bedst maatte ssgcs hos Philosopherne, hvorud
over Epicur forandrede sine Studier, for om muligen ad denne Vei at
finde S var. Af DiogeneS Laertius see »i, at ogsaa -Egypterne gik ud
fra L-rrcn om et Chaos. J fr. Orphei Sang om Chaos, paa Argonauternes Tog, hos Rpollonius Rhodius 1. 496.
10. Solen kaldes her Titan, fordi han efter HesioduS (Theog. 371)
avledcs as Titanen Hypcrion og Thia. Sammenligner man 371 med 917
i Theogvnien vil man see, at HesioduS stiller Apollo og Artemis fra S o l
og Luna.
21.

Hvorved adskiller sig niollor natura fra 6 6 ,18 ? Det er ikke godt
at afgjsre. Imidlertid er det mcrrkeligt, at Philosophcn Cicero, som dog
burde tcrnke og udtrykke sig noget klarere, bruger ganske det samme Udtryk,
naar han (D a to inagor, 12) siger: cu iu Irom in i s i v e n a t u r a , s i v e
y u i s c l o u s n ilril m e n te p rsesta liiliu s cleilisset e lo .
At Digteren
imidlertid kan have havt Anaragoras's
for A ie, er ikke urimeligt
eftersom de Ideer, som her lcrgges til Grund, cre ganske i Analogie med
hiin Philosophs, som lcrrtc, at fra fsrste Begyndelse vare ircrrr« >/,«««rcr
T rsP uss^«",- men at bemcrldte 2V«s bevirkede Orden i den forhen eristerende Masse.
^
A

45.

Paa lignende Maade udtrykker Birgit sig om Zonerne i Geor-

gic. I. 233:
Belterne ere paa Himmelen fem; det ene bestandigt
Rsdmer i luende Ild , uafladelig' tsrret af Hede.
Uden om dette de Merste gaae, mod Hsire samt Venstre,
Hcerdede fast ved den knugende Regn og de blaalige IiSlag.
Just mellem dem og den midterste Vei fik Menneskeslægten
Bolig, ved Gudernes Skjenk. Over Begge sig drager en Lvervei,
Gjennem hvis Bue paaskraae udi Orden sig Stjernerne dreie.
De fem Zoner dannes altsaa ved 2Eqvator, Vendekredsene og Polarkredsene,
saalcdes at LonutorriSu (det hede S trsg) er mellem 2Cqvator og Vende
kredsene; fra Polerne og til Polarkredsene til begge Sider ere Loi,D 5 " og mellem de yderste og den mellemste, -rangs tem poral«. — Nabatoeerne (61) anvises af de gamle Geographer Plads mellem Babylon og
det Lykkelige Arabien.
7 3 . Ogsaa Philosophen Cicero tilloegger Stjernerne „ s e u s u m e t in te llix e n t ia m " og tager ikke iBetcrnkning „in L eoru m n u m ero e a rep o n ere" .
v e n a tu ra ^ vorr. II. 16, 21. — Hvad V. 81 angaaer, da har Gierig rkke
fattet Stedet, og dadler Lenz, som just har truffet Meningen. Lingen er,
han misforstaaer e u e lu m , og citerer derfor til ingen Nytte en hcel Deel
om Sjelens u o x n a tio med Himlen. Men e o e lu m er jo den i 26de Vers
omtalte vis i§ n v s , som steeg sverst, og med hvilket Jordelementet engang
havde vceret euKnatus, nemlig i Chaos, da begge udgjorde Dele af nou
Irene j u n d a r n m L ise o r llia sem rn a r e r u m , hvortil jo ogsaa Udtrykkene
r e e e n s og n u p e r aabenbart sigte.
Det har undret mig, at man ikke har anstillet dybere Undersø
gelser om denne heel fraperende Jdee af Digteren, at lade Promethcus,
der jo ellers i Mythologicn ligger af de forfljelligste Grunde i Kast med
V-rdenS Overhoved, her uden videre deeltage i Menneskets S k a b e l s e ,
for hvilket han ellers fremstilles som lidende. Det nytter kun lidet, at
Gierig udraaber: im p o r tu n e , m e o -ui<1em se n su , op iK ci r e r u m rex en te
k r v m v tlr e u s so v iu s allllitu r. 2Esthetiken hjelper ikke stort paa dette S ted;
man maatte efterspore de gvccjke philosophijke Kilder, hvilke Ovid kan have
havt for Aie; og, som et Bidrag til at vise de Afvigelser, som i La-ren
om Promctheus sinde Sted, vil jeg gjsre opmærksom paa, at Mchylus
i k r o m e tk e u s v in e tu s v . 413 segrz. aldeles ikke erkjcnder ham, som Men
neskets Skaber, men kun som de Skabtes Uddanner og Lcrrer. Spsrgsmaalet, som Ovids uscedvanlige Anskuelser maae fremlokke, er efter min
Mening interessant, og fortjente en omfattende Underssgelse. Lactanz (institu t. 6 iv in . H. 10) lader Prometheus voere en scythijk Konge, der opfinder
Billedhuggerkunsten, eller i det mindste den Evne, at danne Figurer i Leer.

89. HesioduS antager i Vcrrker og Dage (109—201) fem Mennessealdere. Ovid udelader den surnummeraire CtaSse, den heroifle, og faacr
sire ud; hvorimod Aratus i Phcrnomena (108—136) faaer tre, ja VirgiL
paa en Maade kun to (Georgic. I. 125). Om disse forfljellige Anfluelser
af Verdensaldrene kar man en udforlig Afhandling af PH. Buttmann,
i 2det Bind af Mythologus, betitlet: Heber den MythuS von den altesten
Menschengeschlechtern Pag. 1—27, hvilken Udvikling alligevel synes mig at
vcrre meget uklar, og heller ikke frie for urigtige Anskuelser.
113. Mythen om Saturnus er oprindelig italisk, og tyder hen paa
den forbedrede Tilstand, som opstod ved Agerdyrkningens Indforelse, hvil
ket ogsaa hans bekjendte Attribut, Seglen, antyder. Det er forst senere,
at Seglen bliver allegorisk hentydet paa L i d e n , naar Saturnus sammen
blandes med Gråkernes Cronus (eller Chronus). Det er nemlig en bekjendt
Kilde til Uoverensstemmelse i Mythologien, at Romerne, attsom de bleve
bekjendte med fremmede Lande, optoge saadanne Guder i deres egen Cultus,
som havde nogen Interesse for dem, hvilke de da assimilerede med nogen
lunde tilsvarende, allerede forhaanden varende, nationale Guddomme.
128. A a r e n (vonu) med Hensyn paa Metaller. Man seer nemlig
saavel af dette Vers, som af 115, at Digteren, i det han taler om de for
skellige Menneskealdre, tillige yttrer sig om dem, som om han talte om
saadanne M e t a l l e r , hvorefter Aldrene have deres Navn. A a r e bliver
altsaa B e s k a f f e n h e d , V a s e n . — Hvad Ovid siger (152) at Gigan
terne
terrinens;) have udfort, tillagges ellers Aloiderne, de
uhyre Kjemper, O tus og Ephialtes. Hvad Bjergene angaaer, som disse
fortalles, at have sat oven paa hverandre, da tyder det sikkerligt hen paa Na
turrevolutioner i Oldtidens fjerneste Dage. Paa lignende Maade maae
saavel Aloiderne, som Giganterne, forklares om Mennesker, som vare ligesaa raae og ugudelige, som de vare starke.
160. Hvorledes rimer sig nu denne gjentagne Skabelse med Indhol
det af 82de Vers, og det paa cn Lid, da Jorden er noksom befolket med
Mennesker, ihvor flette de endogsaa ere?
165. Lycaon skal have vceret en arcadisk Konge, paa Pandions Lider,
cn Son af Pelasgus. Nogle fremstille ham, som en meget retskaffen Konge
(Suidas under ^/r-re«cn^) som har givet Arcaderne mange nyttige In d 
retninger; Andre derimod som cn vild Barbar, der indstiftede de saakaldte
eller Feste til Zeus, ved hvilke man offrcde Mennesker. Sagnet
om hans Forvandling synes at skrive sig fra hans Navn, som ved et ety
mologisk S pil har givet Anledning til Mythen. Apollodor (HI. 8, samt
Hennes OIrserv. Pag. 263) tillccgger hans Ssnner den Grusomhed, som Ovidius tilskriver ham selv.
173. Den romerske Digter bliver her saa reen menneskelig i sin Bc-

skrivelse af Gudernes Arter og Boliger, at han endog bruger Ordet xleds,
ved hvilken comiske Bencrvnelse han scrtter sin Overscetter i en ikke liden
Forlegenhed. Vosshar „die Gemeinde" et maadeligt Udtryk; Andre bruge
endog Psbel, for at blive ligesaa naive, som Originalen. Jeg Lroer, at
have fundet en Middelvei. Han mener nemlig Guder af anden Rang,
som dog ere hsiere paa Straae end Heroer og Halvguder. — Jhvor soel
som endogsaa den Jdee er, (183) at lade Giganterne vcrre anAnipelles
(F()ttrror,ro7rot?6L,'), sindes den dog ligeledes hos enkelte Digtere, samt hoS
Apollodor ( 1 . 6 . 1 .). Under bemeldte Figur forekomme de ogsaa paa Kunst
værkerne, iscrr paa skaarne Stene; og det er just paa denne Maade man
bor adskille paa Gemmerne Titaner fra Giganter, eftersom de Forste aldrig
ere an^niirelles.
193. Uagtet Fauner og Satyrer meget ofte forblandes, er det dog
at antage, at Hovedforskellen er den, at Fauner have spidse Oren og smaae
Haler; Satyrer derimod Bukkefsdder. Denne Distinction gjeres iscer af
Winckelmann, hvilken alligevel bencegtes af Heyne (antiq. Aufs. vom vorgebl. Unters. zwisch. Faunen, Satyren, Sitvanen und Panen II 53—76)
som mener, at Ingen uden Paner har Bukkefsdder, og at Satyrer og T il
vaner fremstilledes i menneskelig Gestalt. Saaledes var det i det mindste
Lilfceldet i Kunstens skjsnneste Tid, og Praxiteles's bersmte (7r 5^r/?o-/ro§)
S aty r var ingen Figur med Bukkefsdder, men et Voesen, der meget vel
kunde modtage ungdommelig Skjsnhed. Paner derimod vare raae af An
sigtstræk, havde Bukkefsdder, Horn, spidse Oren, krum Ncrse og stridt Skjcrg.
Men ligesom Satyrerne, med deres spidse Oren og lille Hale, skjsndt for
resten af Menneskefigur, ere Grcekernes Eiendom, saaledes ere Faunerne
ganske hjemme i Italien, som Spaadomsguder, hvilke dog senere, ved Bekjendtstab med greesk Religion, smeltede noget sammen med Paner.
2 0 0 . Da manus er et meget passeligt Udtryk for den hele Trop af
dem, som havde sammensvoret sig mod Ccesar, mener jeg, at det er passe
ligere, at holde sig til denne, af Digterne saa ofte med Veemod og Smig
rerier omtalte, Begivenhed, end at tcrnke paa noget personligt Attentat
imod selve Augustus. — I V. 226 vcelger Digteren Molesserne, som boede
i Epirus, fordi det var der, at Jupiter havde i Dodona sit bekjendte Tem
pel og Orakel. Et Spsrgsmaal bliver det imidlertid, om man i hine
graae Oltidsdage, da Lycaon levede, kan tcrnke sig Krige mellem Folkeslag,
der laae saa fjernede fra hverandre. I ethvert Tilfcrlde er en saadan
Anachronisme neppe den groveste, som man sinder hos Ovid.
256. Ligesom gamle Digtersagn bebudede efter de sire Tidsalderes
Ophor en Palmgenesie, en novas rerum orilo, som, paa en omvendt og
tilbagegaaende Maade, skulde fore til den oprindelige, nu saa meget savnede,
Guldalder; saaledes havde endog Phitosopherne, iscrr Stoikerne, den Jdee,

at der skulde komme den Lid, da Verdensbygningen vilde gaae tilgrunde.
Dog vare der bersmte Stoiker, f. Ex. Pancetius, som forkastede denne An
skuelse. Ole. Le natura Loorr. II. 46.
313. Blandt de forjkjellige Lcrsemaader, som haves til dette Sted
(thi Geographien loerer os tydeligen, at Vulgaten indeholder en Urigtighed,
da Phocis ikke ligger imellem Boeotien og Attica) har jeg troet at burde
felge den, som jeg har udtrykket i Oversættelsen. Parnassus (biceps,
Ferco()r-P0 §) er et bekjendt, til Muserne indviet, Bjerg i Phocis. D e t det
Fslgende omtalte Corycijke Nympher skrive sig ligeledes fra Phocis, hvor deres
Fader Plistus var Flodgud. Dog havde de deres egentlige Ophold i en, ef
ter dem opkaldt, Grotte paa Parnassus. Ligeledes Lsber Cephissus (v. 369)
gjennem Phocis og Boeotien. Corycer kaldtes de efter en af Apollos Elskede,
Nymphen Corycia. Herodot VIII, 36. Dog var der ogsaa en antrunr
Oor^ctuni i Cilicien, opkaldt efter Byen og Havnen Corycus. Mela I. 13.
At Lhemis i tidligere Dage har forestaaet det delphiske Orakel, sees af
Hygins 140de Fabel.
333. Triton er en Son af Neptunus og Amphitrite, halvt Men
neske og halvt Fisk, som rider med sin Conchabasun foran Neptunus. At
han kaldes blaa, sigter til det blaae Haar, som ogsaa tittcegges NeptunuS /
selv, med Hensyn paa Havets Farve, klurex har jeg taget i Betydning
af cuncka, og ikke som Purpur, med hvilket Nogle ville pynte ham, uag
tet hans hele Udvortes ikke synes at kunne modtage saadan Pynt.
382. Allerede fra 2Eneas's Lider lader Virgil den Skik dateres, at
man ved Offringer tildoekkede Hovedet med et Klcede, for at ikke noget
uheldigt varslende Syn skulde mode dem under Offerhandlingen (2En. Hk,
405); ligesom de ogsaa loste deres Kloeder op, saasom intet Kloedestykke
maatte under bemeldte Actus vcrre fast tilbundet. — Hvad Sagnet om Deucalion's og Pyrrha's Steenkast angaaer (412) da skriver det sig rimeligviis
fra en etymologisk Sammenblanding af
(Steen) og
(Folk), en
Forklaring, som ogsaa Pindar (Ol. IX, 70 og 71) antager.
440. Callimachus (i Hymnen til Delos V. 93) omtaler Slangens
uhyre Stsrrelse, ved at lade den slynge sig nigange om Parnassus; og i
Hymnen til Apollo (98) beskriver han Kampen selv med Udtryk, som tildeels
ligne Ovids:
Hele det delphiske Folk var det forste, som hilsed med Jubel,
Dengang fra Buen af Guld du beviste din Kraft i at skyde.
Pytho, den rcedsomme Snog, da du iled fra Bjerget, du modte,
Dyret, af Guderne sendt; dog drcebte du det, vedat ose
Hurtigen Pile paa Piil, medens Folket tiljubled dig: Zc.
446. Stifteren til de pythiske Lege kjcnder man ikke med Vished.
Nogle ncrvne DiomedeS, da han ester sin Hjemkomst byggede et Tempel til
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Apollo Epibaterius s: den paa hans Skib medreisende Frelser. Dog synes
de, at vcere langt celdre, end Diomcdes' Levetid. — Daphne (452) er vel
cn etymologist Mythe, bygget paa hendes Navn, naar ikke Sagnet er en
aldeles phantastist Digtning. Andre gjsre hende til en thessalist Konge
PeneuS's D atter, som ssgteS meget af en ung, fijsn og dannet Elsker,
voerdig L flere Henseender, at kaldes en Apollo. Under hans Paatrcengenhed, er hun kommen af Dage, ved at styrte ned i en Flod, og da Bredden
var bevoxet med Laurboer, gaves derved Leilighed til Eventyret om For
vandlingen. Forklaringen er tom; men endnu tommere er saavel den,
som Pausanias (Pag. 436, eck 8^16.) giver, som den, Lilius GyralduS
(i sine Dialoger II, Pag. 100) bevcerter med.
516. ClaruS var en Bye i Jonien i Ncerheden af Colophon, som
var Lersmt ved sit Apollotempel og ved denne Guds dervcerende Orakelsted.
F ra Jliaden (1,39) kjende vi ogsaa Apollo Smintheus, som just under dette
Navn havde et bersmt Tempel paa LenedoS, en De i det crgcriste Hav,
ikke langt fra Troja. Hvad endelig den lycijke Bye Patara angaaer, da
sortoeller Herodot (I, 162), at Apollo opholdt sig der de 6 Vintermaaneder
og uddeelte Orakler. — For at forstaae det 562de Vers maa man huske
paa, at Laurbcertroeet plantedes gjerne udenfor Husene, iscrr paa Palatium
ved de fornemste Palaier, navnligen om Keiserborgcn og Pontifexens Bo
lig. Over Doren hoeftedeS en Borgerkrone af Laurboer, og ved Siderne
stode 1aurli8 triumxliules, som et Symbol paa Seir og Vcelde. Forre
sten ere de i det fslgende omtalte Floder hjemmehsrende i Lhessalien. I
Noerheden var Lerna, hvorimod de i 598 omtalte aiva I^ ic e ia og 1on8
I ^ r c e u s fandtes i Arcadicn.
568. Fabelen om Z6 har modtaget mangfoldige Forklaringer. Rimeligst synes det at vcrre, at Navnet er et argivist Dialectord, som bety
der M a a n e , og da nu Maancn fremstilledes symbolist som et Qvindehor
ved med Horn, gav denne Omstændighed Grundlaget til Mythen, der siden
blev paa sorstjellige Maader udpyntet. Men enten man nu gjsr J6 til
Datter af Jnachus, den fsrste Konge i Argos, eller Ia su s, en senere
Fyrste, saa kan hun dog meget godt af den yngre Digter benævnes Phoronis (668) med Hensyn paa at den anden Konge i Argos var Phoroneus.
— Nonacris (690) var et Bjerg, med en tilhsrende Bye, i Arcadien, i Noer
heden af Floden Ladon, der omtales V . 702. — Ovidius kalder Diana
Ortygia (694) med Hensyn paa hendes Fodested, idet man antager, at Ortygia
er det samme som Delos. Andre tcrnke paa Ortygia, en Deel af Syracusa,
der ogsaa (Livius XXV, 24) kaldes Den (^«(io§). Man sammenligne over
hovedet Homers Hymne til Apollo DeliuS (16) med Callimachi Hymne til
Apollo (59) og DeloS (37), samt til de sidste Steder Spanheims lcrrde
Oplysninger. Z det arcadiste Bjerg Lyccens fandtes flere Fjeldhnlcr, i

hvilke man troede, at Pan udhvilede sig, naar han var trcrt af Jagten.
Virg. Georg. I, 16.
725. Denne Furie er vel ingen anden, end den i J 6 s Historie saa
bekjendte
(asrlu^ Brcemse) som ogsaa LEschylus (Prometheus 569)
bruger til at lade hende jages fra det ene Land til det andet. Paa en
virkelig Bremse har Digteren nok ikke tcrnkt; uagtet Virgil (Georg. III. 152)
tager den lige efter Ordet, og siger:
Dette var Dyret, som mcrtted engang hiin rcrdsomme Junos
Harm, imedens hun tcrnkte paa Ondt mod Jnachi Qvie.
Snarere har det vcrret et Skattebillede (en six Jdee) som fulgte hende
overalt, for Ex. Skyggen af Argus eller et andet Phantom, ja ZEschyli
Scholiast (563) yttrer endog, at dette har viist sig for hende under Skik
kelse af en Hund. — Angaaende Isis (747) har man anfsrt, at hun var
en cegyptist Dronning, som lcrrte sit Folk Bruget af Hor, formedelst hvil
ket hendes Prcrster ifsrtes linnede Dragter, og at derfra skriver sig det be
kjendte Tilnavn om ^Egypterne Im ite r §rex, hos Juvenal VI. 5 3 , og
IlnL^era S ea om hende selv hos Ovid (L p ist. e x k o n to I . 5 1 .)
751. Mangfoldige ere de Forklaringer, som man har gjort af Phaethonsmythen. Nogle meente, at Fabelen var aldeles moralsk, i samme Smag,
som Marmontels Fortællinger, for at indprcrgeLcrseren den gavnlige Lcrre, ikke
at indlade sig paa et Forehavende, som man ikke er voxen. Andre antage
ham for en historisk Person, nemlig som en attisk Konge, der regjerede omtrent
400 Aar for Trojanerkrigen, og paastaae, at der under ham flat have vctret
en saa overstadig Hede, at man brugte disse sigurlige Bencevnelser, for at
betegne den. Plutarch gjsr ham til en Konge over Molosserne, som druk
nede i Eridanus; men forinden havde Kongen, som var en stor Astrolog,
forud;agt en betydelig Hede, der vilde sdelcrgge hans Land. Lucian finder,
at det har vcrret en ung Fyrste, som lagde sig meget ester Astronomien,
iscrr efter at beregne Solen, og at Fabelen striver sig derfra, at han dode,
fsrend han kom til noget egentligt Resultat i sine Beregninger. — Angaaende
den nedenfor omtalte Merops (763), da siges han at have vcrret Konge i
2Ethiopien, var Clymenes 2Egtemand, og altsaa Phaethons sormeentlige
Fader. OvIS. Ii-ist. n i. 4. 30. Hans Ssstre ere de senere saa kaldte
Heliader, som hos Ovid ere tre, hos Hesiodus syv.

Anden

Sang.

2. Pyropus have Nogle anscct for et Slags ZEdclstene af Ru
binernes Slcegt; Andre derimod som en Art M etal, forsat med Vuld,

saaledes som Tilfaldet var med Electrum. (kUu. 1"st. natur. XXXIV.
8. 20. — Hlultulier (mulait^i?) c^ui inuloet lerru n r 3: Vuiennus. — ProteuS
(Homer. Od. IV. 401 og Georgic. IV. 387—452) er Neptuns S s n , var
Spaam and, og besad den Evne, at forvandle sig, fsrcnd han afgav sin
Mening, naar han blev adspurgt om Fremtiden, til de forskelligste Ting. Li
geledes er ZCgceon (Briareus) S sn af Neptun, en Havgud, og bersmt ved
sin Krast (antydet ved de hundrede Hcender). I I . I. 403. — Doris, en
Oceanide, er ved Nereus Moder til 50 Nereider. Lheogon. 240.
69. Titaninden LethyS er Oceani Kone, og maa ikke forblandes med
Nereiden Lhetis. Hun staaer her istedetfor det rundtomgivende Verdens
hav, eller idetmindste den brede S trsm , som, efter de celdste Tiders Mening,
omgav Jorden. — Digteren tager sig i 80de Vers den Frihed, at lade Helios tilbagelægge paa een Dag den Bane, som Solen gennemvandrer i et
Aar, ligesom han ogsaa lader Constellationerne, som man for Lydeligheds
Skyld, har tcenkt sig under forstjellige Billeder, virkelig udgjsre de Dyr,
hvis blotte Figur de forestille. Skytten kaldes hcemonifl (thessalist) fordi
Skytten, som Constellation, ansaaes for at voere en Centaur, der, ligesom
sine andre Brsdre, havde Hjem i Lhessalien.
118.
Horcevare i celdre Lider Thallo ogKarpo (Blomster- og FrugtLid) senere (elleri det mindste til forstjellige Lider) Dike, Eirene og Eunomia. Hos Homer see vi dem, baade at vcrre Himlens Dsrvogterinder (II.
V, 749), og spcrnde Iuno'S Heste for og fra Vognen (II. VIII, 433). — Forsaavidt som Ambrosia egentlig er et Adjectiv og betyder udsdelig, kan det
substantivisk betyde forstjellige Ling, altsom der enten tales om Guderne
eller deres Eiendele. Her ncrvnes deres Heste, altsaa betyder det med undersorstaaet 770/,^ kosteligt Grcrs eller Foder, (Jliad. V. 369).
129. De fem Buer cre de fem paralelle Cirkler, i hvilke Himmelsphceren deles. Derimod er seclus in oliiiyuuin limes Dyrkredscn, som
boier sig gjennem LONN torn ilin, og bersrer altsaa lines af ^nnre tein^er'utre.
138.
Hvad S l a n g e n angaaer, da ere der tre Constellationer,
og
eller, som Servius siger til Virgils Georgic.
I. 244: tres sunt nnKues in eoelo, unus, r^ui inter septem triones est,
nltbr Oulriuolrr, lerlius nusti nits, tn <^uo ei'ittei' et eoi^us. ^^N forsti,
som sindes mellem begge Bjsrnene, Cynosura og Helice, menes naturligviis her. Alteret sindes lige under Skorpionens Braad, som, ihvor kort
Lid det endog var oppe, medbragte gjerne en farlig Storm , og derfor var
et vigtigt Mcerke for Ssrmcrnd. Aratus V. 407—17.
' 155. reiinxuin, som egentlig betyder det Lvcrrtroee, som stjodes
tvert over Dsren, saaledes at det bestyttede begge Ftsidsre, forklares un
derligt nok af Nogle om Spiltougene i Stalden, uagtet Hestene jo allerede
vare forspcrrrdte. Rimeligere er det, at tcrnke paa de oaroeros, som fandtes paa

errous, hvor r1i77r).)//§ (roim^ulum) Lvcerbommen, sank ned, naar S ig 
nalet til Udfart blev givet. Om de sorstjettige Heste, man tillcegger S o l
guden, see man HyginS 183de Fabel og Spanheim til Callim. Hymne til
Delos 169.
171. De syv Stjerner L ursu mugor forestillede Bjerghyrderue sig
som en Bjsrninde, der flygtede tilbage, med Vinene vendte mod Jcrgercn
O rion, som ncrrmer sig med Hunden. Derimod var det lettere for den
fredelige Landmand, at tcenke sig disse Stjerner under Billedet af en Vogn,
forspændt med Oxne (soptom tiiones) hvilken Bootes (uurigu) styrede.
(II. XVIII, 487. Od. V, 273). Det noeste Vers forklares af den Om
stændighed, at Nordpolen er for os over Horizonten og synlig; Sydpolen
derimod det Modsatte, og at altsaa begge Bjsrnene, som indesluttes af
Polarkredsene, ikke gaae ned for dem, som boe under den 36te Grad. —
Votitum sigter til denne Sangs V. 528 og fslgg. — Bootes (176) var en Fi
gur, som tcenktes at holde i den ene Haand en rroe^tto^or// (po^um ), en
Art stimulus eller rrL r^or,, og at vende den venstre Haand hen mod den
soregaaende Dyrsigur. Alt som man nu toenkte sig denne Constellation,
enten som en Bjorn, ellersom en Vogn, blev han snart til Arctophylax,
og snart til Bootes (uurixu) Kjoresvenden. — Merops (134) var en cethiopist Konge Phaethons saakaldte Fader. Hygin blander Genealogien syn
derlig sammen (154), naar han lader Solens Son, Clymenus, vcrre Phae
thons Fader, og Merope, en Nymphe, hans Moder. — For at forstaae det
195de V. erindre man sig, at den crldste ?tstronomie ikke antog Stjernebil
ledet V c r g t e n , men at den Plads, som dette senere fik, tildeltes Scorpionens Kloer eller Lcrnger (oiiols;). Dette sigtede Digteren ogsaa til i
det 62de Vers, hvor han taler om dens liL-rroliirr (oliolrv) lo ug-o o i r 
o n i tu . Virg. Georg. I, 33—35.
217. Athos (monte sunto) er et betydeligt Bjerg L Macedonien. —
Taurus-Bjergstrcrkningen begynder fra piom ontoiium Olieliltonium, gaaer
versten hele Asien igjennem, og kaldes her Cilix, da det deler Lilicien midtad.
(Curtius VII. 3.) — Lmolus (Bozdag) i Lydien, bekjendt for sine udmcrrkere Druer og den ikke mindre beromte Pactolusflod, som udvoeldcr i dets
Ncerhed. Georg. II. 98. — Oetabjerget adstiller Lhessalien fra PhociS
og Doris. — Eftersom Idabjerget sindes baade paa Creta og i Lroas,
maa man af det tillagte Epitheton (Tro
uc^uosu) formode, at
det er det troifle Fjeld. I I . XIV, 283. Hor. Od. III, 20, 15. — Helicon
kaldes et Jomfruebjerg, med Hensyn til, at det var Muserne helliget. Det
laae i Boeotien, hvorimod Hcrmus (Balkanbjergene) strcekker sig fra Nord
kanten af Lhracien til hen mod det sorte Hav. Endnu ikke havde den
thraciste Konge, Oeagri, Son, Orpheus viist sine forunderlige musicafste
Kunster paa bemeldte Fjeld, ved at rore Lreeer og Stene. Orph. Argon. V .7 4 .

221. Parnassus laae i Phocis, og havde tvende Spidser
I)r<:eps) hvoraf den ene var indviet til Apollo, den anden til Vacchus. —
Eryx (S an Iuliano) laae paa Sicilien, og var iscrr bekjendt ved sit rige
Tempel til Venus Erycina; see Heyne til Birgits femte Sang, 2det Exe.
Paa Delos laae Cynthusbjerget, der siden gav begge Tvillingerne Tilnavn,
eftersom Apollo blev kaldet Cynthius, Diana Cynthia. Homers Hymne til
Ap. Del. 26. — Othrysbjerget er et bekjendt Stade for Lapitherne; det
var hoit, temmelig doekket med Snee, og fandtes i Thessalien. 2Cneid. VII.
674. — Rhodope lober i den nordre Deel af Lhracien, hvorimod det hsie Mimasbjerg
i Ionien. — Dindyma (plur.) og Dindymum, et
bekjendt phrygisk Bjerg, var indviet til Cybele, hvoraf hun har sit bekjendte
Tilnavn Dindymene. — Forbjerget Mycale ligger i Ionien, og lober ud
mod Samos. — Cithcrron L Boeotien er isar bekjendt fra de trieteriste
Feste, som til Bacchi ZEre holdtes paa bemeldte Fjeld. III. 702. — Caucasus, som deler en stor Deel af Asien, og som ofte forblandes med Laurus, er noksom bekjendt. CurtiuS VII, 3, 19. Virg. 2Cn. IV, 367.
Pindus, Olympus og Ossa kjendes allerede fra den fsrste Sang af dette Digt.
239. Dirce var en bersmt Kilde, i Ncrrheden af Theben. — Ikke
langt fra Lerna i Thessalien lob Kilden Amymone, opkaldet efter en Nyrnphe af samme Navn. Hygin. Fab. 169. — Ephyra var det celdste Navn
paa Corinth, og i den overste Deel af Byen (Veroeorrntlius) lob Kil
den Pircne, udmoerket ved sin rene Klarhed, og indviet til Muserne. 1'lin.
Iristor. natur. IV. 4.
242. LanaiS (Don), en bekjendt scythist Flod, adskiller Europa og
Asien, og kaster sig ud i den Maeotijke S se. — Peneus, en bekjendt Lhessalisk Flod, lober igjennem Lempedalen. Callim. Hymn. til Delos 105. —Caicus har enten sit Navn af Lcuthrania, som laae ovenfor ZEolis, hvor
fra den lober ud, eller ogsaa af et i Ncrrheden liggende Bjerg, Leuthrans.
_. Jsmenus lob igjennem Sletten uden for Theben, hvoraf Thcbanerne
hos vor Digter saa oste kaldes Jsmenere. — Fra Erymanthusbjerget sprin
ger den ligelydende Flod ErymanthuS. Jeg har fulgt Vulgaten, uagtet
man paastaaer, at ingen saadan Flod sindes i PhociS; men kun er at soge
i Arcadien. Man har forandret xlioeaico til
eller
da Psophis er en Bye i Arcadien, som Erymanthus stal lsbe forbi. Er man
imidlertid saa ganske vis i sin S ag ? og kunde allenfals Ovid ikke, hvad
paa andre Steder er Lilfcrldet, have forhustct sig? S aa meget er idetmindste vist, at Codices ingen Varianter frembyde i bencevnte Ord.
245. Xanthus flyder ved Lroja. At denne Strom stulde brande a n 
d e n g a n g , sigter til den Begivenhed, som fortcrlles i Iliaden (XXI,
212-—384), at Vulcanus noesten udtsrrede den ved sin Ild , da den svulmende
brod los mod Achilles. — Lvcormas (senere kaldet Evenus) flod i ?Etolien,

og betitles Havns, enten med Hensyn paa dens gule Sand, eller fordi den
ialmindelighed var en smuk Flod. Dog turde denne sidste Forklaring vcrre
mindre at bifalde, end den fsrste, iscrr naar man erindrer sig Birgits Ha
vns lib e r is (2Cneid. VII, 31). — Mceanderfloden, som lsber imellem Lydien
og Carien, er bekjendt formedelst sit bugtede Lob. Ester at have lobet igjennem Jonien og Carien, falder den ud i Havet. See dette Digts IX, 450.
-— Melas gjores af Nogle til en Flod, som lober forbi Smyrna, og ffulde
da vcere Meles. Andre henvise den tit Lhracien, saasom det er bckjendr,
at Mygdonerne, som beboede en Deel af Phrygien, oprindelige« kom fra
Lhracien. — Forbi Sparta lsber den stcerke Flod Eurotas (Basilipotamo)
der kaster sig ud i den laconifle Bugt, ikke langt fra Tcrnarus, som er et
tekjcndt Forbjerg (Cap Matapan). — Euphrat kaldes assyriff, med Hen
syn paa det, som Callimachus ogsaa ncrvner til dens Roes (Hymne til Apollo
108) at den bedcrkker Markerne med et frugtbart Mudder og Slam . —
Drontes (Asi) lob forbi Antiochien, den bekjendte Bye i Syrien.
249. Lhermodon var en voldsom Flod i Cappadocien, i hvis Ncrrhed Amozonerne boede paa de saakaldte Lhemiscyriffe Marke. Curt. VI,
S, 24. — Ogsaa hos samme Forfatter (VI, 5, 25) omtales Phasis (Fasso)
cn bersmt Flod L Colchis, som kastede sig ud i det sorte Hav. — Navnet
Ister tillagdes iscer den Deel af Donau, hvor Germanien hsrte op. — Alphcus (Carbon) gik fra Elis paa Peloponnes, som man troede, under Havet, og forbandt sig paa Sicilien med Arethusa. 8en6«. Husest. nat. III, 26.
— Spercheus er en voldsom Flod, der lsber under Oetabjerget, og kaster
sig i den maliffe Havbugt; see I, 579.
253. Cayster lober ikke langt fra Lmolus, det lydiffe Bjerg; gaacr
igjennem Lydien, og falder ud i Havet. Strsget deromkring, et temmelig
smalt og sumpigt Stykke Land, kaldtes Asia, og var meget bersmt for sine
talrige Svaner. Iliad. II, 461 og Georg. I, 383. — Hebrus og S trymon cre to bekjendte thraciffe Floder, hiin kommende fra Pangcrerbjerget,
denne fra Hcemus, og falde begge ud L 2Egceerhavet. Da Jsmarus er et, ved
sin Viin bekjendt, thraciff Bjerg, kaldes begge Floder ismariffe. — Et un
derligt Indfald af Digteren turde det vcere, naar han (i 264) lader Cycladerne
kaldes spars«, da dog Sporaderne ere ganfle forfljellige fra Cycladerne.
324. Eridanus er oprindelig en mythiff Flod, som allerede tidligt
sattes i Forbindelse med Sagnet om Phaethon, der er saa gammelt, at
allerede Hesiodus kjender det. Men hvor fandtes nu denne Flod? Herodot (III, 115) taler om den, som om den lob i de nordvestlige Lande, hvor
man fandt Bernsteen. Men alligevel var man saa uvis om den, at selv
Geographen Strabo bencegter deus Lilvcerelse (rvV
og Aratus (360) taler om dens sidste Rest
af Floden, som
reddede sig op i Himlen. Senere formeente man, at Eridanus var ikke

noget grcrst, men et cellist Navn, og troede paa den Grund, at det enten
maalte voere Rhcnus eller SihodanuS, ja Larcher til Herodot (1. e.) sinder den
endelig ved Danzig i den lille Strsm Radaune, paa Grund af den forhen
omtalte Bernsteen. De Fleste toenke dog paa Pofloden, hvad ogsaa passer
godt til Begivenheden ved Cycnus; thi han var jo Konge over Ligurerne,
som strakte sig hen imod Padns, ligesom overhovedet ovre Italien kaldtes
i den celdste Lid Ligurer, Apollon. Rhod. IV, 646. V ar det forresten rig
tigt, hvad Nogle blandt Arati Fortolkere have gjort, at forklare den som
Nilen, da havde man let ved at forstaae, hvad der ellers bliver lidt tungt,
<1iv6i'8n orlre.

340. Heliaderne ansees ialmindelighed som trende Ssstre, Phoebe,
Lampetie og )Egle, uagtet Hygin kjender sire, og Hesiodus syv. Ligesaa
uenig er man om den Lrcrsort, tit hvilken de bleve forvandlede. De Fleste
antage Poppeltrcrer, af hvis Stamme udbryder en Harpix, der ligner tildeelS den brune Ambra. Virgil gjsr dem til Elletrceer (vel at moerke i
Eclogerne — VI, 62 — thi i 2Eneiden — X, 190 — bleve de atter til
Popler) og endelig Andre til laiix, en Art Gran, af hvis Bark udstod en
S aft, der lignede Terpentin. Efter Claudian (2K, 164) blive de optagne
blandt Stjernerne. Overhovedet bor man, hvad der angaaer Bernstenet
og de Lroeer, som Heliaderne bleve forvandlede til, efterser I . M . Geffners
Afhandling i det Gottinger Videnst. Selst. Skrift. III, 72. — Naturligviis
beholder jeg (339) den ligesaa smukke som rigtige Lcrsemaade lovit, som
Burmann sinder kold, og ombytter med det smaglsse og iiskolde srevit.
367. Navnet Cycnu-6 sinde vi tillagt sex mythologiste Personer. Den,
som her menes, var Konge over Ligurerne (A§n. X. 189) og allerede af
en tidligere Digter, Phanocles, fortalt at vcere forvandlet til en Svane.
Er det hele ikke en Digtersiction, bygget paa det almindelige Sagn om
Svanernes musicalste Vcrscn, turde det sigte til Cycnus' og hans Families
musi'calste Retning, hvad ogsaa baade Lucian og Pausanias have sormeent.
Vift er det, at baade Musici og Digtere bleve sammenlignede med Svaner.
Hor. Od. IV, 2, 25.
405. Hvorfor Arcadien mere, end de andre Lande? Fordi han, ester Neg
les Sigende, var fodt paa det parrhasiste Bjerg i Arcadien. Siger ikke Callimachus (Hymne til Zeus V. 6): ,,S n art de berette, du fsdtes, o Zeus, paa
idcriste Bjerget ; S nart i ArcadicnS Land; siig, Fader! hvo lsi af de Tvende?"
I bemcrldte Arcadien var Nonacris et temmelig bekjendt Bjerg, paa hvilket
overhovedet den nufolgende Historie begav sig. Bed denne Pige (?ir§o)
forstaaer de Fleste Callisto, Lycaon's Datter. Pherecydes har imidlertid
ladet hende hedde Megista, og vceret en Datter af Ceteus, saa at hun
blev LycaonS Sonnedatter. Sagnet forklares paa den Maade, at hun,

shni ester Navnet at domme, udmcrrkede sig ved sin Skjonhed, blev ssnderrevet af Bjsrrie. Bersmann sinder den ?lllegorie deri, at et udsvcevende
Fruentimmer (men det var hun jo ikke) synker ned rilet umcrlende Dyr, og
at hun, just fordi hun misbrugte sin Skjonhed, blev til en glubende B jsrninde. Han henter ogsaa megen Bestyrkning for denne sin Overbevisning
fra Salomons Ordsprog, hvor en smuk, men sandselig, Pige bliver sam
menlignet med en Soe, som har en Guldkjede om Halsen. — Trivia (416)
kaldtes Diana, forsaavidt som saadanne Pladse, hvor flere Gader eller Veie
stedte sammen, vare hende helligede, og paa disse satte man gjerne hendes B il
lede. Mcrnalus var et skovbegroet Bjerg i Arcadien, temmelig plaget med
Losser, Bjsrne og Vildsvin, altsaa et passeligt Revier for Jagtens Gud
inde. Virg. Eclog. X, 54 og Spanh. til Callim. Hymn. t. Diana 89.
433. Node tager impellit i den Betydning, at han „vcrhindert sie
durch Umarmung". Jeg troer vel snarere, at Gierig har Ret, naar han
tager det i Betydning af at omslynge, saaledes som i IH, 664 iurpeiliunt
Strax nedenfor kaldes Diana Dictynna, «7ro
fra hvilke hun frelste en af sine Jagtnympher, Britom artis, da hun af
overdreven Kydskhed flygtede overalt for den cretiske Konge Minos. Begi
venheden sortcelles af Callimachus (i Dianahymnen 189) hvor han dog la
der N y m p h e n faae Dictynnanavnet. — kuirlrrrsis (460) sigter til det arcadiske Bjerg og Stad af samme Navn. Ester Byen opkaldtes hele Landet,
saa at det parrhasiske Land (Pindars Olymp IX, 143. Apollon. Rhod. II,
526) staaer istedetfor Arcadien. Ogsaa forekommer Parrhasion, som Bencevnelse for en stor Skov, formodentlig horende til Bjerget af samme Navn
Statius Lhcbaid. IX, 163. — Stjernerne, eller Constellationerne, hvortil
de Begge, Moder og Son, Callisto og Arcas, bleve forvandlede (507) var
ursrr masor og Arctophylax.
5i0. Det er ganffe moerkeligt, at man ratmindelighcd ansaae Havgu
derne for gamle; derfor Ocerurus souox, eann
o. s. v. Flodguderne
finder man ligeledes afbildede paa Kunstmonumenter, som vcerdige, stcerktbefljoeggede Gamle. — Vil man selv gjsre Forssg, skal man erfare, hvor umu
ligt det er, naar nogen Skjonhed skal blive tilbage i den metriske Form,
at gjengive soceruru I^enonn i 526 og septeru triones i 528.
531. Digteren forbinder her trende Fabler sammen, om Navnen, Kra
gen og Natuglen. At Ravnen blev sort, da den tilforn var hvid, forkla
res, siger man, deraf, at Aristoteles beretter (Irist. rrnirn. III, 12) at i de
kolde Lande blive de sorte Fugle, gjerne. hvidlige, en ForklaringSmaade, der
minder Lceseren om luens a non lueencko. Saadanne Forklaringer fore
til intet; derimod bemcerke man, at det var naturligt, at de samtlige ety
mologiske Myther oprandt af Navne, som iforveien allerede existerede. Heed
f. Er. Pigen
var Fabelen om
snart funden. Noget

Lignende var Tilfccldct med Nyctimene, som var Datter af den lesbiske
Konge Epopeus, eller som Andre kalde ham, Nycteus. Fabelen sindes hoS
Hvgin. 204 og 253, sammenlignet med ServiuS til Georgic. I, 409. Even
tyret om Kragen lceses hos Hygin i 202, og hos Pindar i 3die pyth. Ode.
Kragens Skjebne, mener Bersmann, bor loere os, ikke at vcere sladderag
tige, og Nyctimene's endelig, ikke at begaae Blodskam. At Pallas var evig
Moe, er bekjendt nok; det hjalp altsaa ikke Vulcan, at han var hcestig for
elsket i hende, hvad ogsaa ZeuS spaaer ham hos Lueian i den Sam tale, i
hvilken han aabner ham Panden med Sxen. Af bemeldte hans Anstren
gelse, dog uden Gjenkjerlighed, som saaledeS sank til Jorden, frembragtes
dog et Vcesen («no
som heed Erichthonius, na
turligvis ogsaa en smaalig etymologisk Kjeldermand, dannet bagefter af
Erichthonius' Navn.
555. Hvorfor den d o b b e l t e Cecrops? Formodentlig for at overscette den grceske Bencevnelse, som man har tillagt denne Konge, at vcrre
i samme Smag, som Oraklet hos Herodot (I, 91) kalder Cyrus et
Muulcrsel. Lhi ligesom dennes Forcrldre vare af to forskjellige Folkestam
mer, saaledes hsrte CecropS ogsaa baade til ^Egyptens og Groekenlands Hi
storie. — V. 566 kunde synes lidt utydelig, ikke fra Overscrtterens, men
fra selve Forfatterens Side. Meningen er: Du troer maaflee, hun ikke
kan lide mig? Ganske det Modsatte; hun valgte mig selv, uden nogen An
ledning fra min Side (ultro, nec lurllyuanr tale roxantem ). Paa denne
Maade baner Digteren sig tillige en nem Vei til de paafslgende Forvandlinger.
599. Den her omtalte Bngling er Jschys, en Son af Elatus, som
forlod sit Hjemsted Arcadien, og nedsatte sig i Phocis. Elatus var igjen
en af de tre S sn n er, som Callisto'S S s n Arcas havde ved Erato. Om
Jschys sammenligne man forresten Jlgen's vidtlsstige Underssgelse i Commcntairen til Homers Hymne til den PYthiske Apollo (Pag. 271—280).
Af det homeriske Digt seer m an, at Scenen er, hvad den jo efter Arcas'
Hjemsted bor vcrre, Arcadien. Hos Ovid (uvist, af hvad Grund) bliver
derimod Alting forlagt til Lhessalien, hvilket man seer (i 542) af L u r r s SLU 6oroni8 og her af ttD m o n !« , juvene.
627. in ju sta y u e justa x e r e § r t er et S pil i oegte Ovidiansk Aand;
men en vrang Misforstaaelse af Schirach er det, naar han forstaaer det
saaledes, at Apollo gjorde disse gu8ta nsdigt, fordi Coronis havde opfort sig
saa siet imod ham. Guden var jo tvertimod angrende stemt. Det smer
ter ham just, at han har overilet sig; og han kaldte hende gjerne tillive
igjen, for at kunne tilgive hende. Altsaa siger han injusta med Bitterhed
mod sig selv, omtrent i samme Sm ag, som den betcrnksomme Cicero, der
ellers ikke ynder deslige S p il, kalder Clodius' Had til Milo: ru Ironrine
rirjusto HUUirr Hustunr ollruru. Kunde man alligevel ikke tage inHustunr

som : tnLemposltvuin, Immaturnm; forsaavidt som gustum er Alt, hvad der
er i fin Orden, som det bor vcrre, altsaa ogsaa om Liden: umodent, for
tidligt for en u n g Pige?
630. Chiron forekommer i Oldtiden, som den meeft Dannede blandt
Centaurcrne, og som den, der udmærkede sig ved Indsigt i Datidens vig
tigste H-ag, nemlig ved Kundskab i Lægekunsten, Chirurgie, Astronomis (han
sial endog have beregnet en Calender for Argonauterne) samt Musik. En
delig sial han have opdraget den graae Oldtids mærkeligste Mcrnd, Her
cules, Jason, Achilles, og Flere. Han var en Son af Saturnus, og blev i en
Kamp mellem Centaurerne rammet, imod Herculis Onske, ved en af hans Pile
og langt om lcrnge, da han egentlig talt var udsdelig, ved Iupiters Hjelp
sat op, fom Skytten paa Himmelen. Ogsaa h a n kaldes Aemiuus (IiHoimed Hensyn paa sin Centaursigur. Hans Datter har rime
ligvis heddet Hippo, og er, ved den etymologiske Maade at siabe Myther paa
bleven forvandlet til en Hoppe, tildeels L Anledning as den Figur, som man
tillagde hendes Fader. Hvad det vil sige, at ved Ocyrrhoe forstaaeS en
Flod, Hippos, der falder i Phasis i det colchisie Gebeth, forstaaer jeg ikke.
Hyginus i sit xoetio. astronom. II, 18. har endeel om hende. Callimachus
i 3die Hymne V. 266 taler om en Nymphe, Hippo, men ncevner intet
videre om hende. Frischlin gjor hende til en Amazone, og Spanheim,
som ellers ikke lettelig lader et callimachisi Ord eller Navn gaae uoplyst
forbi, rier om hende.
642. Det her omtalte Barn er ZEsculap, hvis Historie fortcelles me
get go^t i Apollodors Biblioth. III, 10. Z. Han udmcerkede sig som Lcege, hvor
ved han erholdt Tilnavnet
Der opgives mangfoldige Navne paa
Personer, som han kaldte tilbage fra de Dsde, saasom Capaneus, Lycurgus, Eriphyle, Hippolytus, Lyndareus, Hymenceus (Schol. tilPindar. Pythic.
III, 96 og Munker til Hygins49de F.) men da nu Pluto klagede derover,
blev han siaaet af Iupiters Lyn. Hvad Chirons egen Dodsmaade angaaer,
da saae vi L det Foregaaende, at Chiron endte Livet ved en, i den lerNL'isie Slanges Blod dyppet Piil, som Hercules, uden at ville det, sijsd
ham i Knoeet. Eventyret tilfoier, at han som Saturnus' Son ikke kunde
doe; men flap dog fra Jorden og sine Q.valer, ved at lade sin Udodelighed
gaae over paa Prometheus, hvem Jupiter just havde lovet Udodelighed,
dersom der fandtes En, som vilde doe istedetfor ham.
673. At Forvandlingen har givet hende Navn, sigter til den Om
stændighed, at hendes Navn oprindeligviis har vceret Hippo, og at hun
kaldtes Ocyrrhoe blot med Hensyn paa det Sted, hvor hun var blevet fsdt,
nemlig ved en Flod.
676.

Eventyret om Battus, som blev til en Probeersteen (uillex),
B

findes allerede, fljendt jo vistnok med nogen Forskellighed (thi Oldingen
er ikke der nogen havesyg Bedrager) i den Homerifle Hymne til Hermes,
og det skal desforuden vcrrc blevet behandlet af flere Digtere, saasom af Hcsiodus, Apollonius fra Rhodus og Flere. Hvad han blev forvandlet til,
er man ikke enig om. Nogle gjsre Stenen (inckex) til den bckjcndte l a xi8 E llias, som Oldtidens Guldsmede brugte til at prsve Guldets Gchalt;
men isaafald kunde man ikke indste, hvorfor den fluide vcrre Infamis,
og desuden har man ingen Auctoritet for, at den lydiflc Steen er nogen
sinde blevet kaldt Inllox af Romerne. Andre have derfor bencrgtet, at in Lcx var Navnet paa en S tccnart; men paastaaet, at Fabelen var oprunden
fra en Figur paa et Messenifl Bjerg (maaflee en In su s n atur-r) der lig
nede et Menneske, hvilket senere gav Anledning til Fabelens videre Udpyntning. LactantiuS n-vvner endog saadant et Sted i Ncerhcdcn af Pylus. —
B attus kommer af § « rro s , b a lb a s (/S a r r e -p /A t--, b a lb a tir e ) ikke blot
at stamme, men ogsaa at lade Munden lsbe i Utide (vlkatlro). — Rcleus
var Nestors Fader, og bekjcndt for sin, efter den Lids Begreb, betydelige
Rigdom i Qvceg, som endogsaa maatte gr«sst udenfor PyluS, da bemeldte
Land var saa sandigt. Od. XI, 283.
709. Digteren omskriver Athencn ved dens ene Havn (Munychia)
og ved dens bckjcndte Buegang og Dvclscplads Lyccum. NaturligviiS er det
en AnachronismuS af Digteren, at lade Lyceum og den her beskrevne Fest
sinde Sted paa Cccrops' Tid. Festen, som her omtales, er de bekjendte
Panathcnccer, indstiftede af Erichthonius, fornyede af Thcscus, hvilke feiredes
hvert femte Aar i Enden af Zulimaaned. Hendes «a«ra blcve da baarne
af ugifte Piger (««vyP 0 (>oe) i hellige Kurve (xavsv, canistram). —
Mcione (743) var en Datter af Oceanus og Thctys, gift med Atlas, og
Moder iblandt Andre til Mercurii Moder Maja. — Llateitora er et af de
slemme Ord, som plage Enhver, der skal gjcngive dem i danske serfsddcde
Vers. Det kan kun gjengives ved Tante eller Moster; det fsrste stodcr,
og at det Sidste ikke gjsr det mindre, har Wessel tilstroekkelig serget for.
833. Agenor levede omtrent 1500 f. Chr. Fsdscl. Hans Datters
Historie er noksom bekjendt (anden Idyl af Mosehus. Hygin. 178. Horaz.
Od. III, 27) og henter formodentlig sin Oprindelse derfra, at hun blev
ranet af nogle Ssrovere, paa hvis Skib en Tyr var anbragt, som Emblem.
Palerphatus, som gaaer den jcevne historiske Wci, mener, at det har verret
en Lyrier, ved Navn Taurus, som har bortfort Princesstn. Hcync til Apollodor (vbsorvatlones 211 SM-) har samlet tilstrækkelige Angivelser om
hendes Fabel.
839. Dette Vers har man fundet noget vanskeligt. - Maia er en
af Plciaderne, som sidde i Lyrens Hoved, og vende mod Syden for Phoemccrne. Efter Gierigs Forklaring bliver La Meningen den: Landet strcckker

fig mod Pl-iad-rne
mod Syd. Nu bliver altsaa venstre Side den svdlige og man maa t«nke sig, at Zeus, da han talte med Hermes, har so-t
mod Lesten. Bedre synes mig dog Chr. Sprengels Forklaring at vcrre
som siger, at Ov,d lader Zcus tale som en Romer, og Romerne sagde, at
e Lande, som vendte mod Osten, laae for deres venstre Haand.

Tr e di e

Sang.

1. Mythen om Cadmus og Koen synes at v-rre ctymologiss, idet
man, esterat Egnen havde saaet sin Bcnawnelsc, byggede paa Navnet (s
N asot.a siwta), og udspandt det deraf udsprungne Eventyr. - Dicte
var det bekjendte Creterbjerg, paa hvilket Jupiter sagdes at v-rrc sodt. Det
hedder r vore Dage Sasthi og ligger paa den vestlige Deel af Sen. Doa
beretter Hesiodus (Lheogonien 477) at han er fodt i Lyctus, en Flakke; men som
alligevel l.gger ved Foden af bemeldte Bjerg. - Cadmus stiger (i 15de V )
ned fra Parnassus, paa hvilket Fjeld der var en Grotte, hvori man uddeclte Orakler; og, da nu Kilden Castalc var i N-rrhedcn, kalder han denne
antrnm e-mtalinm. - Panope (1 9 ) var -n Bye i Phocis, i hvilken Pro
vinds ogsaa Floden Cephissus lsber, bekjendt for sit klare Vand, hvorfor
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i den homeriske Hymne til Leii pythi,ke

...
(Od. XIII, 354) sindes denne hjertelige Maade,
paa hvilken Oldtidens Mennesker hilsede den moderlige Jord ved deres Ankomst til et fremmed Land. - Til at rense sig, udfordredes a g u u v i v - .
(Liv. I. 4a) eller friffrindende Vand.
32. Martins forklare Andre ved, at denne
har vcerct ikke blot en Vndling, men cndogsaa -n S o n , om man saa vil, eller
Foster af Mars og en ubekjendt Furie Lilphosa.
er
^unne vi forklare af A ratus, der siger om den
Constellation, som kaldes Slangen (45):
Ret som et V«ld eller rivende Strom mellem Begge sig krummer
S l a n g e n , uendelig stor (et forunderligt Syn!) som er slynget
In d i sig selv; hvor den bugter fin Krop, er ved Siderne anbragt
B j s r n e n e s Par (o: Cynosura og Helice).
94. Man kan paa dette Sted have Grund til at klage over Mangel
paa Eftertanke hos vor Digter, eftersom det er en istnefaldende Urimelig
hed, at lade Slangen paa en Maade svceve eller h«nge r Lrcret, da han
dog i V. 44 gjorde den saa overdreven stor. — For at forstaae det 111te
B 2

V-rS, maaman erindre sig, at de Gamles Lhcatcrterppcr vare nede, ester
retfor at vore ere oppe, medens der spilles. Naar de altsaa efter Forestil
lingens Ende skulde rulles ivelrct, maatte det ske- nedenfra, og de paa Lceppet malede Figurer maatte altsaa lidt efter lidt hcrvc sig, saaledcs som Dig
teren beskriver det. Andre toenke paa Statuer, som stod- paa Scenen bag
ved Lceppet, men uagtet man ogsaa sinder at disse blcve malede (Lucrez.
VI, 78) synes den forste Forklaring dog at verre den bedre.
129. Ogsaa Heyne (i sine Oliservationos all .llpollollor. Pag. 22o)
antager, at Mythcn om disse
er ctymologifl, som saa mange an
dre af de bvcotiske Oldsagn, idet Stamfolket har heddet Sparter. Da -er
nu ved Cadmi Ankomst, opstod en borgerlig Krig imellem disse, og kun
fem Familier (formodentlig et bestemt Tal istedctfor hvilkctsomhclst ringe
Tal) blcve tilovers, har man senere paa den etymologiske Vei uddannet
Mythcn. Med disse Oldfamilicr (som no-vnes af Seholiastcn til Eurip.
Phoeniss. 674 og 949) har CadmuS og hans Folk forenet sig; hvorudover
de kunne siges, at have hjulpet ham i at anloegge Cadmea. - Tnton.a
Minerva, rimeligviis af det eroliske
et Hovede, med Hensyn
xaa hendes Undfangelse af JupiterS Hoved.
132, Harmonias og Eadmi 2Egteskab var en Gjenstand, som meaet var benyttet af Digterne (Pindar. Pyth. IH , 161) ja LheogniS (15-18)
bar endog et Fragment af den skj-nne Bryllupssang, som selve Muser
ne have affjunget ved bemeldte Bryllup. - Angaaende Actoeon har man
bavt den Mening, at det har veeret en til Lagt over al Maade hengiven
Mand, som tilsatte all- sine Midler (oxes bliver ikke sjelden af Digterne
kaldet visoern) just paa denne Maade. Andre antage, og sikkerligen bc.re,
at han er bleven virkelig opoedt paa en Jag t af sine Hunde, som med et
bleve gale; hvis man ikke, hvad der turde vcrrc det allerbedste, vil ansee
det Hele, som en fuldstændig Fiction, der bygger paa den blotte Phantasie.
134. Cadmi S s n n e r ere ikke saa bckjcndte, som hans Dottre, ef
tersom der omtales kun een, Polydorus, Ler succederede ham i Regjerinacn. Desto mere ere hans sire Dsltre bckjcndte: Jno gift med Athamas, Agave
mcd Echion, Autonoe med Aristcrus, og endelig Semel-, elflct af ZeuS. Af hans
Bsrncbsrn ere, foruden Acteron, rs«r Bacchus, McliccrteS og PenthcuS bekjendtc.— Ved B j e r g e t (i 143) sorstaacs Cithceron i Bocoticn. Hvantisk
(i 147)'sigter til en aborigins! Folkestamme i Bocoticn, son, kaldes Hyantcr,
ligesom man ofte finder, at en yngre Stamme, Aoncr, ncevnes ,stedetfor

93veviier»
156. Ogsaa Herodot (IX , 25. 48) kjender Dalen Gargaphia, som
ligger ncer ved Plakcra, med en Kilde af samme Navn.
169. JSmcnuS var en af NiobeS Ssnner, som, ovcrv-rldct as Smer
te, da Apollo afskjsd fine Pile ester ham og hans Brsd re , styrtede sis

ud i en Flod, der indtil den Tid kaldtes E a d m i F o d
7rL5).
Bemeldte Flod sik senere Navn efter den druknede Vngling, og Boeotierne
igjen Navn ester den. — Angaaende den seiglivede Hjort (V. 194) da an
tog Datidens Overtroe, at en Krage levede nigange saa lange, som et
Mennefle, og en Hjort siregange saa lange som en Krage.
206. Efter vore Anskuelser er en saa smaalig Opregning af 36 Hun
denavne, om de ogsaa ere stakkede med ezritlictn ornnutin, heel trattende
for Laseren, og (tilfsier Oversetteren) saare vanflelig at gjengive, naar
Versene flulle blive nogenlunde velklingende. Ovids frodige Digtergenie
har vist nok selv erkjendt det Magre i flige poetiske Ingredienzer. Men
ogsaa her virkede Agtelse for det Traditionelle; thi saa stor var den S am 
vittighedsfuldhed, hvormed Datidens Forfattere behandlede hine gamle Sange,
at det blev anseet for en utilgivelig Ligegyldighed, at udelade Navnene selv paa
Dyrene, der havde spillet med i hine tragiske Frasagn. Saaledes har 2Eschylus i en tabt Lragoedie (maaflee PentheuS eller Lycurgus) opregnet sire
af dem (for en d r a m a t i s k Digter kunde det heller ikke passe at opregne
den hele Rakke); men Ho6 Hygin (181de Fabel) sindes de Alle, indtil Tal
let 46, altsaa ti mere end det ovidifle Antal. Navnene, seer man, ere
dannede efter vedkommende Hundes Egenskaber, og hvad Epitheterne angaaer, da synes Ovid at ville copiere den homeriske Maneer.
253. Mythen om Semele synes at vare af orientalsk Oprindelse;
allerede Udtrykket: at avles af Ens Land (etter Laar), tyder derhen. Al
ligevel have Nogle tankt paa et indisk B j e r g , Merus, hvorpaa han skulde
vare bteven opdraget. Naar Bacchus nedleder sin Fodsel fra I l d , da
sigter Sagnet til det almindelige Epitheton, hvilket han som Gud for Vi
nen har, nemlig
idet Tillægsordet, som egentlig passer sig
blot paa hans Gaver, overfores paa ham selv, og kommer til at udgjore
Grundlag for det tildigtcde Eventyr. Man efterses Lscer Euripid. Bacch.
1—9; 89—104, 286—97.
269. Burmanns Forklaring af den fletvalgte Lasemaade u n o syneS
mig at vate meget fattig, naar det skal betyde, at Semele vil endelig
blive Moder a l e n e ved Zeus. Da er i n k dog langt bedre, iseer naar
man betcenker, at det maatte frappere Juno ligesaa meget, som det frappe
rer enhver der kjender Oldtidens Mythologie, at Juno er saa sjelden ble
ven Moder ved Zeus. Ligeledes bor man i 283 lcese
ikke 3ovis.
303. Lyphon (Typhoeus) er Gjenstanden for en Fabel, som syneS
at veere oprunden fra Syrien og derfra bragt til Cilicien, Phrygien og
Sicilien, og indeholder Begrebet om en voldsom orkanagtig Storm (Theogon. 663). Han er Son af Lartarus og Ge; havde hundrede Ha-rider
besad voldsomme Krafter) og Slangefsdder. cfr. Apollodor I , 6. 3,
samt Heynes Odsvrvativnes Pag. 33.

31-4. Nysa gjsr Apollodor (III, 4. 9) til et Bjerg i Asien; Andre
lagge det til Arabien; medens Nogle paa samme Lid anbringe detiLhracien, og Andre ved Nilen. Deraf fslger, at man ikke vel kan vide, hvem
de Nyseiske Nympher ere, hvilke af Pherecydes endog kaldtes Dodonider,
hvorved han altsaa forlagger deres Opholdssted til Epirus.
316. Mythen om Liresias sortcelles paa temmelig overensstemmende
Maade; men Forklaringen angives noget forskjelligt. At han baade har
vceret Mand og Ovinde, derom ere de mythologiske Skribenter enige, kun
om Grunden, hvorfor han mistede Synet, er man uenig. CallimachuS (i
Hymnen til Pallas' Bad 75—103) lader ham lide af samme Grund, som
Actaon, idet han har faaet Minerva at see, da hun var nogen, uagtet
hans Moder Chariclo, efter hanS Sigende, dog virkede saa meget hos
Athene, at han sik Synet igjen. Banier forklarer hans dobbelte Kjsn
saaledes, at Liresias har voeret en Skribent, der stal have afhandlet bemeldte
Gjenstand, hvilken Forklaring passer meget ilde til saa gamle Lider. An
dre berette, at denne Spaam and, som tillige var en stor Astrolog, havde
anerkjendt Stjernerne som besjelede Voesner (en Mening, der var meget
Udbredt i Oldtiden), samt erkloeret, at de besidde forskjelligt Kjsn. Andre
tcenke sig Liresias, som et Symbol paa Aaret, der i Foraaret lcegger S p i
ren til Vcexterne, og i Sommeren foder, altsaa repræsenterer baade Mand
og Ovinde. Jeg mener snarere, at Eventyret er en Digters Capriccio, frem
bragt ved at tcenke nsiere just over det Spsrgsmaal, som han lcegger Jupiter
i Munden, om enten Mand eller O-vinde nyder den hoieste Vellyst i Elskov.
346. Fabelen om Narcissus og Eccho synes at indeholde den Bemcerkning, at forfcengelige Personer elske luftige Gjenstande. S aa smuk
en Blomst Narcissen forresten er, saa var den dog indviet til Doden hoS
de Gamle, ja endogsaa til Furierne, formodentlig fordi man ogsaa her gik
etymologisk tilvcrrks, og udledede Blomstens Navn
(s toixoi-o, Slsvhed) hvoraf, som bekjendt, narcotijk har sin Oprindelse. Det
er muligt, at ogsaa hans DodSmaade er udsprungen paa samme Maade
af hans Navn. Hos Pausanias (IX, 37) fortcelles Historien langt smuk
kere, da Narcissus efter hans Fortcelling har en Ssster, som lignede ham
paa det fuldkomneste. Da hun nu dsde, satte han sig ved en Kilde, for at
speile sig, og for at kunne paa den Maade gjenkalde sig Sssterens Minde,
indtil han tilsi'dst forgik i Lcengsel og Savn. Hvad Behandlingen fra Dig
terens Side angaaer, da troer jeg neppe, at man kan sinde noget Partie
i dette fortcrllende Digt, hvor den Ovidiske Digteraands Ejendommelighed
udtaler sig stcerkere, deels med Hensyn paa strommende Rigdom (der vist
ikke bestaaer i den blotte O r d fylde) deels med Hensyn til de enkelte Misgreb,
som just opstaae af dens, stundom ikke noksom begrcendsede, Frembrusen.
Ved at bedsmme ham, som Digter, komme vr derfor let til at tanke paa

det Homeriske Billede om Lydiden (i Illadens femte Sang) naar han sam
menlignes med en overstadig Vinterstrsm; vistnok river den Adskilligt med
sig, som den gjerne kunde ladet staae; men dens rnagelose Krast kunne vi
dog heller ikke ncrgte vor Beundring.
513. Eftersom Begivenheden med PentheuS (L hvilken man letteligen
opdager en Konges Bestræbelse for at modsoette stg Viinavlens Zndfsrelse
i sit Land) ikke indeholder nogen Forvandling, har han fra V. 574 heel
kunstigen Lndflettet en saadan i Hovcdfortcellingen. — Hvad der siges V .
531, sigter til den ovenfor omtalte Begivenhed, at Lhebanerne nedstam
mede fra de Krigsmoend, som vare opvoxede as Slangens Teender
70?), og paa samme Grund kunne de kaldes Poder af Mars, fordi S lan 
gen stod i Forbindelse med Krigsguden. — Historien om AcrisiuS (559) for
tceller han selv vidtlsftigere i dette DigtS IV, 607.
533. Moeonien er Lydien, opkaldt efter den gamle lydiske Folkestamme,
Mceonerne, hvilket ikke staaer i Modsigelse til, at Acoetes nylig kaldtes en
Tyrrhener; thi Tyrrhener (eller Lufter) synes virkelig (uagtet det bencegtes af Nogle) at nedstamme fra en lydisk Colonie. — Den oleniske Geed
er Amalthea, som fostrede Aeus paa Creta, og siden blev optagen blandt
Constellationerne. — Laygete er en af Pleiaderne. — Hyaderne, i Lyrens
Hovede, ere Stjerner, som medbragte Regn, saavel naar de stode op, som
isoer naar de gik ned. De have deres Navn af rb r/. Iliad. X V III, 486.
Hesiod.
615 og iscer Aratus 173. — Oerv eller Oir« turde vel vcere
den bedste Lcesemaade, da vis; vilde vcere Naxus, som han (636) just siger,
at han senere vil hen til, og paa hvilken han altsaa ikke for Oieblikket kan
vcere. Naar man tcenker, at han er dragen fra den Laconijke Havbugt,
og tillige veed, at Oeos (Oou) tillige kaldtes Hydrussa just for sit rigelige
Vand (601) vil denne De vcere den antageligste. — Epopeus (i 619) var
det, som Romerne kaldte en puusuriu3 (rce^rr-T-^), en af Soefolkene,
som med en Hammer, eller ogsaa blot med sin Stemme, gav Signal til
at roe, eller lcegge Aurene ned, og som overhovedet ved Matrossange satte
Mod i Folket. — kror6U8 (634) tager Voss, i sin Oversættelse, som et
uomou proprium. Jeg troer ikke, at det er rigtigt. Det betyder snarere
den Samme, som i 617 kaldtes prorss lutelu. — At disse Ssemcend blive
til Marsviin (671) har man forklaret paa den Maade, at de have vceret
tyrrheniste Kjobmcend, som droge over Soen paa et Skib, som paa For
stavnen havde til Emblem et Marsviin. Andre forklare det, som en sim
pel Skibbrudshistorie; men alligevel synes det at vcere Sandheden noermest,
naar man anseer det for en digtet Fabel, i hvilken Poeten forresten tem
melig nsie har fulgt den Homeriske Hymne til Bacchus, hvis Gjenstand er
just et lignende Eventyr.

Fjerde

Sang.

1. Hvem Minyaderne ere, veed man ikke saa lige, da Oldtidens Skri
benter enten slet ikke ncevne dem, eller angive dem under forstjellige Navne.
Man sinder foruden Alcithoe, som her noevnes, Leucippe, Leuconoe, Aristippe og Alcathoe. De vare enten Dsttre, eller Descendenter af Minyas,
Fader til Orchomenus, som anlagde den bckjendte boeotiske B ye, der er
opkaldt ester ham. Mythen synes at tyde hen til Pra'stetant, som var
beregnet paa at indprente dem, som vare mindre faste i Troen, at Bacchus ikke alene ikke taalte Fornærmelser, saaledes som han viste mod Pentheus, men ei engang tillod, at man viste kold Ligegyldighed mod hans
Cultus. I det Ilte VerS opregner Digteren nogle af de bekjendtere Navne,
under hvilke Bacchus forekom i Oldtiden. Bromius (af
i'remo)
den Larmende, med Hensyn paa Bacchanternes nlulntu8,
el
ler hvinende Skrig. Lycrus (Liber) af ^ L r , , forsaavidt som han, idetmindste for Oieblikket, bestier Menncffet for Kummer. NyscuS sigter til det
Bjerg Nysa (hvor man nu ogsaa vil lcrgge det) paa hvilket han blev op
dragen (III, 314), og Thyoneus (Fr-5 ^ kurere) til hans vilde Religionscultus. Lenccus («7ro rtt
toreulnri) kaldes han ester Viinpersen:
Nyctelius ester de natlige Gilder, og de ovrige tre Titler har han erholdt
formedelst de Erclamationer, som hyppigst brugtes ved hans Feste.
23. LycurguS omtales af Homer (II. VI, 130) som den, der ligesom
PentheuS i Boeotien, strcrbte at forjage Bacchusdyrkelsen fra Lhracien. Hos
Homer omtales hans LL,7r-.r/§, som er et Slags Oxe, hvormed man
offrede eller flagtede Olvcrg, hvilken Bencrvnelse Ovid sigter til ved Iriirenuiker. Dog turde bencrvnte Titel blot sigte i a l m i n d e l i g h e d til
hans krigerske Aand.
45. Dercetis (Derceto, Atergatis) var en syriff Gudinde. Venus,
som troede sig sorncrrmet, indgav hende en voldsom Kjerlighed til en ung,
velffabt Offerprcest. Frugten af denne Lidenskab var Semiramis. Da hun
nedkom med hende, stammede hun sig saa meget, at hun bragte den unge
Mand tilside, satte sit Barn ud paa et ode, klippefuldt.Sted, og sprang
selv i Vandet, hvor hun blev forvandlet til en Fist. Da Semiramis paa
syriff betyder en Due, fortalte Sagnet, at hun blev opncrrt af Duer, som
ialmindelighed elske baade hore og tillige rene (nllris) Steder. — Om den,
i ncrste VerS omtalte, Najade, som stal have vceret en saa betydelig Her,
veed man intet. — Hvad Sagnet om Pyramus og Lhisbe angaaer, da for
tjener det at bemccrkes, at det synes ganste at tilhore Ovid, da det ikke
omtales hos Andre, end hos ham og Hygin (Fab. 242). — De af Semi
ramis opfsrte Mure regnes, som bekjendt, mellen Verdens syv Underværker.
Deres Horde var indtil 100 Alen (nits).

156. Jeg sslger Lcesemaaden eortus, ikke serug; thi ihvorledes Heyne
og Gierig endogsaa endevende serus, seer jeg dog ikke at de faae nogen syn
derlig Mening af Ordet.
167. Det overgivne Digterspog med Venus i Fcelden tilhorer egent
lig Homer, som fortcrller den i Odysseen (V IU , 266) igjennem Barden
Demodocus' Mund, naar han synger for Pha-acerne. 2tt denne Digterphantasie, opstaaet i en lasciv Hjerne , ikke sik Tilladelse til at beholde sit na
turlige Va-sen, var let at vente. Heyne finder i Digtningen den cosmogorriske Lcrre, at saasom Elementerne ssgte hinanden, og deraf opstod Harmonie,
saaledes — sogte Mars og Venus hinanden, og avlede Harmonia. — Palcephatus (63) bruger sin vanlige historiste Vei; beretter, at Helios, en Son
af Vulcan, var Konge i 2Egypten, som holdt strengt over Kydsthed, og
da han erfarede, at en Hofdame just tillod en Hofmand et len^e^-vous,
soer han ind i Huset og greb dem. Slige Fladheder ere vel tilstrækkelige,
uden at man behsver at gjennemgaae Hardouins endnu selsommere histo
riste Forklaring (^poloxie
Pag. 200.) — 192. Efter den Ho
meriske Hymne var Helios Son af Hyperion og Euryphaessa, en etymolo
gist Digtning, som er meget let at lsse.
204. Om Clymene have vi seet i forste Bog, at hun var PhaethonS
Moder, men alligevel tillcrgge Andre just Nhode denne Fodsel. Rhode (RhodoS) stal have vcrret en Datter af Neptunus og Amphitrite, Moder efter
Nogle til syv Sonner, de saakaldte Heliader, efter 2kndre til Phaethon, Lam
petie, 2Cgle, Phaethusa. — Circe kaldes den (vanske af en Colchist Bye 2Ea.
(Odyss. X, 135). Den smukke Moder er Oceaniden Persa. — Om Clytie, en Datter af Oceanus og ThetyS, taler han selv i det folgende, hvis
Mythe let lader sig forklare af Blomstens (Heliotropens) Natur. — I 207
locser jeg med I . H. Voss i i rseci uo- - Irndelins, ikke med Vutgaten r^iso^ue - - liudolint, som, endog efterIahn's Forklaring, indeholder i mine Vine
en tom Tautologis.
210. Eurynome er en Datter af Oceanus og Thetys, som var gift med
de achcvmeniste Perseres Konge, Orchamus, forsaavidt som Perserne ere op
kaldte efter deres a'ldste Konge Achomienes (Herodot VII, 11). Paa samme
Maade troedes ogsaa Belus, af hvilket Navn der forresten gaves Mange,
at have stiftet det Babyloniske Rige. — Hvad Fabelen om Leucothea vil
sige, er ikke let at afgjore, naar man ikke vil noies med at ansee den for
en Digtendes, uden videre Hensigt avlet af Phantaflen. Imidlertid har man
troet, at Orchamus har forst ladet plante den Viraksbust, som bar Datterens
Navn, og at denne blev anseet som Apollos Elstede, fordi Viraks Brug i
Medicinen ikke er sjelden. Tillige lod man ogsaa Clytie indflettes i Sag
net, fordi Heliotropen, efter Naturkyndiges Sigende, stal virke ufordelagtigt
ind paa Viraksvcexten.

277. Daphnis, Son af Mercurius, er Opfinderen af den bucoliffe
Digteart, etter, om man ikke vil antage dette, en Lypus paa al bucolisk
Fortresftlighed, saaledes som Oldtidens Hyrdedigtere tcrnkte sig den. For
at see Prsver derpaa, behover man blot at lcese Lheocrits I og VII, samt
Virgils 5te Idyl. Ovid lader Nymphen, af hvilken han blev elsket, gjsre
Daphnis til en Steen, fordi han i Drukkenskab var hende utroe; andre Forfat
tere derimod lade hende bersve ham Synet. — Om Scython veed man intet.
— CcrlmuS (is) skal have udsladret til Folk, at Jupiter var ikke andet,
end et Menneske, hvorudover han blev til S taal. Derimod sinder Plinius
(XXXVII, 4), at Fablen er en Allegoris paa et Menneske, der besad den
stsrste Magt over sine Lidenskaber, og som just derfor sagdes, at voere for
vandlet til S taal. Andre forklare det af et L aarn, hvori han til S traf
for hun Sladren af Skole blev indespærret.— Cureterne, Urfolk paa Creta,
siges vel af denne Grund, nemlig forsaavidt som de vare Aboriginer («uat vcere opvoxede af Jorden ved en frugtbar Regn. -— Om Krokus
og Smilax er intet bekjendt.
285. Salmacis var en Kilde i Carien, lige ved Halicarnassus, om
hvilken Vitruvius (II, 8) mener, at en Lrop Barbarer, som vare forjagede
af en i bemeldte Bye vcerende argivisk Colonie, havde hentet Vand fra Kilden,
og vare derved komne i Samqvem med Groekerne, som vel gjorde dem mere
slebne, men ogsaa mindre krigeriste og ganske qvindagtige. Strabo er imidlertid
mere aabcnhjertig, og bekjender, at han ikke kan indsee, hvorfor Kilden har
denne Jnfamie, da dog hverken Luften etter Vandet, kun Rigdom og Ip pighed frembringer Vellysten. Lilio Giraldi'S Forklaring fortjener ikke at
anfsres. Sexti Pompeji Mening turde vcere lidt mere antagelig, ifolge
hvilken de sandselige Jndvaanere, som boede paa dette S trsg af lille Asien,
tittode Drenge og Piger at bade sig mellem hverandre, en ttanstcendighed,
som foranledigede Kildens berygtede Vanrye. — 311. Cytorus var et Bjerg,
med tilhorende Bye i Paphlagonien, bekjendt for sine Buxbomsstove, hvor
for ogsaa Catutt (IV, 13) kalder det
dnxifer. Af dette Lrcre
saae vi ovenfor, at man gjorde Kamme til Vcrv, og dette Sted lcerer oS
tillige, at man gjorde Kamme til Haaret af Buxbom. — 332 sigter til den
Overtros, at M aanen, naar den var formsrket, meentes at vccre truk
ken ned fra Himmelen, ved Hexes Trylleformularer, og at Menneskene
kunde hjelpe den, naar den nsdigen vilde ned, ved at larme med forskel
lige hsitlydende Instrumenter. Stederne herom har la Cerda samlet tit
Virgils 8de Idyl, 69. — Dnglingen kaldes (368) Atlantiades med Hensyn
paa sin Fader Mercurius, der, igjennem sin Moder M aja, nedstammede
fra Atlas.
416. I AthamaS' Begivenhed kan man neppe, som det synes, sinde
andet, end Folgerne af en voldsomt udbrydende Lidenskab. Allerede Homer

synes at kjcndc Sagnet (Od. V, 333). — Hvad der i 422 og fslgg. V. for
tælles, sigter til de forffjellige Begivenheder med Bacchus, som tildeels a l'
lerede crc fortalte af Digteren. Med Node og Jahn beholder jeg Verset
446, hvilket Hcinse og Burm ann kaste ud, fordi det mangler i nogle P alatiner - Codices.

450. Da det var Skik, iscer i de Rigeres Bolig, at have en Hund
liggende ved Dsren (stundom endog blot en malet) anbragte man Cerbe
rus, som Porthund i de Dodes Bolig. Furierne Alecto, Megcera og Tifiphone ere, idetmindste ifslge 2Cschylus og Lycophron, Dsttre af Nyx og
Acheron; dog hersker der i den Anledning den storste Afvigelse hos Digterne.
457. Lityus, en Son af Tellus, vilde voldtage Latona, og blev ka
stet ned i Underverdenen, hvor han lider samme Straf, som Prometheus
paa Caucasus, at hakkes af en Grib. Strabo omtaler en raa Fyrste af
dette Navn i den phocifle Bye Panopus, forhadt baade af Guder og Men
nesker. At han bedækkede 9 Morgen Land, betyder vel kun saa meget, at
hans Gravmoele var overdreven stort i Omfang, og at en Mcengde Gribbe
tillige havde der deres Standqvarteer. (Heyne's antiq. Aufs. I. 56). — Hi
storien om Tantalus, der udfladrede Gudernes Hemmeligheder, eller, ved
at slagte sin Son Pelops og scette ham for Guderne, vilde scrtte deres Al
videnhed paa Prove, er bekjendt nok. — Om Sisyphus fortcrller Sagnet,
at han underrettede Flodguden Asopus om, at Zeus havde bortfort hans
Datter 2Cgina, hvorudover denne blev vred, og sendte Lhanatos (Dsden)
efter ham. Sisyphus sik imidlertid Bugt med ham, og, havde Ares ikke
hjulpet ham, vilde Menneskene sluppet for at doe, eftersom al Mortalitet
allerede begyndte at hore op. Dog narrede han Dsden andengang, og le
vede til en hsi Alder i Corinth, indtil han endelig blev anholdt ved Styx
og maatte nu trille sin Steen, som stedse rullede ned igjen. — Det er frem
deles bekjendt, at Zxion vilde voldtage Iuno, og at Danai 50 Dottre drcebte
deres Mcrnd i den forste Nat efter Bryllupet, undtagen Hypermnestra, som
skaanede Lynceus. Deres Straffe seer man af Digterens egen Beskrivelse,
som overhovedet maa sammenlignes med Hovedstedet om de Fordomtes Straffe

i Odysseens XI, 575.
480. At I r is er en Datter af Lhaumas, betyder naturligviis intet
andet, end at hun er beundringsværdig
skjon.
rlo
cteoi-i-. III, 20. - ^ o i u (487) sigter til, at Athamas var en Son
af 2Colus.
Hvad Echidna (501) angaaer, da siges hun, at have vcrret
gift med Lyphon (Hygin. Fab. 151) og ansees som Moder til GorgonerneS
Fader, Gorgon, til Cerberus, den lernceiste Slange, Sphinx, Promethei
Drn, Scylla og Chimcrra. — Angaaende Oversættelsen af 508 og 9 har
man vceret meget uenig, uagtet det er oiensynligt, at her tales om den,
ogsaa af de Gamle kjendte, He x e c i r k e l , inden for hvilken det bestemte

Offer er ligesom indtvunget (gebannt). — I 524 laser jeg kruetus, ikke usus.
531. In o er Venus' Datterdatter gjennem Harmonia, Cadmi Kone;
og at Neptunus er Venus' Farbroder gjennem Zeus er tilstrækkelig bekjendt.
__ Ionist (535) maa vel forftaaes lidt poetisk, eftersom Fjeldet Moluris,
fra hvilket hun sprang, ligger ikke ved det joniske Hav, men ved sinus 8rri-nnious. At Venus i det Efterfslgende si'ges,^ at have Navn efter Havet,
sigter til hendes gråske Bencrvnelse Aphrodite (
Hcsiod. Theog. 191. - - 2tllerede Homer (Odyss. V, 334) kjender In o som
en Havgudinde, under Navn af Leucothea. — Melicertes blev Gud under
Navn af Palcrmon, etter xrrter i?ortunus. 2Eneid. V, 241.
563. Sagnet om, at Cadmus og Kone bleve til Slanger, har man
forklaret deraf, at han flygtede til en Folkestamme, Enchelienserne, af hvilke
han fsrst blev udncrvnt til Anforer, og senere til Konge, og fra disse
(Aal, Slanger) skulde Mythen isaafald skrive sig. Lo andre
(taabelige) Forklaringer af Slangehistorien sindes hos Aulus Gettius (uoct.
Ltttlo. IX, 4) og hos Banier (i hans Mythologie IV, 282).
605. Deres store 2Ctling er Bacchus, som efter tre Aars Krige er
obrede Indien, hvilken Daad senere blev mindet i de saakaldte trieteriske
__Eftersom Acrisius er en Son af Abas (en Son af Lynceus, som
igjen er en Son af DanauS) kaldes han her Abantiaden; og det Familie
skab Digteren i samme VerS omtaler, skriver sig derfra, at Cadmi Fader,
Agenor, samt Belus' S sn Danaus, vare Brsdre. Hvad Perseus selv,
Stifteren af Mycencr, angaaer, da har han vceret en af Fortidens Heroer;
udfort mangfoldige, i hiin Lid heel moisommelige og derfor mcerkvcrrdige
Reiser, og levet e. 1348 s. Ch. F. Ihenseende til Mythen om AtlaS
(Homer. Od. I. 52 og Lheogon. 517) da synes det Hele at beroe paa en
Sammenblanding af Iapets S sn Atlas og det Africanske Bjerg af samme
Navn. Af andre Mythographer bliver han domt til at boere Himmelhvelvingen, fordi han var Hsvding for de Titaner, som stormede Himmelen.
D eus (i 613) er naturligviis Bacchus, og ne^os hanS egen Datters Ssn,
Perseus. Hvad den Guldregn angaaer, hvormed Zeus oplukkede Kobbertaarnet, og som gav Spiren til Perser Fodsel, da er den vel ikke andet, end
Len samme Nogle, som ogsaa den macedoniske Philip mange Secler derefter
Lenyttede sig af, til at aabne en og anden Fcrstning, hvor han ikke gjerne
vilde opoffre sine Soldater. — Om Lhemis' Orakel er talt til I. 321.
637. Hesperiderne (Maja, Taygete, Electra, Asterope, Merope, Halcyone, Cclcrno) bevogtede, som bekjendt de saakaldte hesperidiske Guldcebler,
hvilke Nogle have anseet for Citroner etter Pomerantser; Andre derimod
for et Slags Faar ( ^ ^ « ) med en rsdligt straalende Uld. Heyne mener,
at det Hele bygger paa phantastiske Skipperefterretninger, oprundne fra
Mennesker, som vilde gjsre sig tik af deres Reiser og disses Eventyr.

Snurrigt nok forlcrgge Pherecydes og Apollodor (II. Z, 11) disse Haver til
Hyperborceerne, uagtet de ellers, og med stsrre Rimelighed, sorlceggcs til
Libyens varmere Egne.
670. Cephei Kone Cassiopea (grcrsk Casft'epeia) stsdte Nereiderne ved
den, i Mythologien ofte forekommende, Strid om Forrang i Skjsnhed.
Dette bekom hende imidlertid meget ilde; thi Nereiderne vidste at inddrage
Neptunus i deres Interesse, saa at Oraklet i Libyen, som tithorte J u 
piter Ammon, ikke vidste at give dem andet Raad mod den Oversvøm
melse, hvormed Neptunus plagede dem, end at scrtte den uskyldige Andromeda ud for et af Havet opsteget Uhyre. See ncrste Sangs 17de Vers.
Sagnet om Andromeda, hvis Fader synes at have levet paa Kysten af
Phoenicien, eller egentlig i Palcrstina, har 'man forklaret saaledes, at han
var blevet overfaldet af en vild Ssrsver, paa hvis Stavn var en Hval
fisk, og reddet af Perseus, som havde et Emblem paa sit Skib, der fore
stillede Pegasus. — Hippotades kaldes 2EoluS, efter sin Fader Hippotes. —
Af MercuriuS fik PerseuS baade la la rla
og den bekjendte Krumsabel («()7r7- karpe,), som han scrdvanligviis bcrrer i Haan
den. Hvorfor Perseus kaldes Abantiade saae vi til V. 605. — Hvad Corallerne angaaer, som vi nedenfor (744) see at udspringe fra Mcdusa'S
Blod, da har man troet, at der har vcrret Coralsifferier ved Syrien, Phoenicien (eller vel endog ved Libyen) som Perseus, ved at seire over de der
værende Ssersvere, havde let ved at flaffe sig, og drive sordeelagtig Handel
med. Det fortjener dog at bemcerkes, at Orpheus (i Digtet om Stenene
15, 49) angiver samme Oprindelse til Corallerne, nemlig fra MedusaS
v a r me Blod. — Hvad 2Eolu§ angaaer, om hvem vi ovenfor talte, da
var den fsrste af dette Navn, ifslge Diodors Udsigende, en Son af Deucalion; og en Ssnnessn af denne, som hecd Hippotes, blev Fader til ZEoluS
den anden, der blev agtet for Jupiters S sn , og optaget mellem Guderne.
Hans Hjem synes at have vceret de ceoliffe S er ved Kysten af Sicilien,
om hvis Lal man ikke er enig. Homer (Od. X, 1) synes kun at kjende een.
753. Efter Hefiodus (Lheogon. 270) havde Phorcys ved Ceto to
Dsttre, Pephredo og Enyo, som kom med graa Haar til Verden (Grceerne),
samt tillige Stheno, Euryale og Medusa (Gorgonerne) af hvilke kun den
sidste var dsdelig, og Moder ved Neptun til Chrysaor, Geryons Fader,
og Pegasus. Under 2Eschyli Hcender tager Fabelen til i det Vidunderlige
(I>rom. viaet. 600) og nu faae Grcrerne kun een Land og eet Sie, lige
som Ssstrene nu faae Slangehaar, indtil endelig Pindar (Pyth. Digte XII.
13) kjender Fabelen, at Medusas afhuggede Hoved kunde forstene. Allerede
tidligt modtog denne Fabel de meest sorfljellige Fortolkninger. S n art vare
Gorgonerne hcrslige Piger, Medusa derimod smuk, dog udsvcevende; snart
cn Art Zigeunerinder, som dreve omkring i Africa med Qvcrg; snart et

SlagS Amazoner, som forte Krig med Cepheus. Noget lignende indehol
der Pausanias' Fortcelling, der gjsr hende til den vilde Icegerinde, som
overfalder alle Naboer, og tilsidst overfaldes selv af Persens i hendes Telt.
Da hun imidlertid var meget smuk, skjcrrer Perseus hendes Hoved af, og
sender det til Grukenland, hvor man faldt i Forundring derover (i Sand
hed et stcerkt Udtryk, at lade dem blive tit Steen af bare Forundring!)
En ganske anden Vei tage Andre, som tcrnke paa Klapperflangens Kunst,
at kunne forhexe de Modende ved det blotte Blik, og et saadant Udyr flulde
da Medusa have vcrret. Andre gjsre dem til vilde Heste, som Perseus
bragte lykkeligt med sig til Grcekenland. Andre mene anderledes, og Ovids
Oversetter mener, at Gorgonerne ere, uden videre historist Grund, et Foster
af en Digter, hvis Phantasie tog en mere ubunden Retning, naar man
ikke vil antage med Heyne (Obs. til Apollodor 118) at det Hele er Skip
perefterretning, meddeelt af Forfængelighed ved dem, som fsrst beseilede
den africanste Kyst. Sammenligner man nemlig hermed, hvad Cusar for
tæller om sine Soldaters Logne, deels om Ariovists Germaner, og deelS
om Britannerne, synes Tingen ikke at vcere utrolig. Man vilde have lidt
Fordeel af sine Reiser, og fortalte derfor Eventyr i Gullivers Smag. Men
hvorfor offrer Perseus blot til de her omtalte Guder? Fordi der Ingen havde
vcrret saa virksom, som disse, til at hjelpe ham. MercuriuS gav ham Svoerd
Orph. Lithic. 15, 45, dette Digts V, 176), Hjelm, og de
vingede Fodsaaler,
tulariu (idetmindste efter Hygin
(64), da han efter Apollodor og Andre faae dem af de ncerboende Nympher),
og Minerva stod jo, som vi saae, ved hans Side i Kampen mod de talrige
Fjender. — At der i 766—63 er noget Urigtigt i Texten, som neppe er
saaledes kommet fra Ovids Haand, er lettere, at indste, end forbedre.
772. Hvorfor kaldes Perseus Agenoride? Fordi (hvad vi ovenfor have
bemcrrket) Danai Fader Belus og Cadmi Fader Agenor vare Brsdre,
og fra Danaus nedstammede ncrrvcrrende Helt igjennem Lynceus, Abas og
Acrisius, hvoraf vi ogsaa kunne indste, hvorfor han saa ofte kaldes Abantiade.
773. Hvor dette loeus har vceret, er ikke let at sige. Hesiodus (Theogonien 274) siger
en meget ubestemt Angivelse,
og betyder enten en Udkant af Oceanus, eller vel snarere nogle Oer i det
vestlige Ocean. Pomponius Mela (III, 9, 93.) gjsr det til de Gorgadiste Oer, som han lugger lige overfor de hesperiste 2Ethioper. — Fortæl
lingen i 798 om Stedet, hvor Medusa blev elsket af Neptunus, og som af
Ovid angives at have vceret Minerva's Tempel, strider ikke mod Hesiodus'
Beretning, at det var
/nu^uxto
fordi man ved lempluni maa
forstaae
den hellige Indhegning, som er indviet en eller
anden Gud, og som indbefatter Lunde, Fistepark, og iscer de hellige Grus
gange, hvorpaa der opfodtes det til Offring udsogte og bestemte Qvug.

Deraf Le hyppige Overfald f. Ex. paa Solens hellige Dxne
Qv«g, som tilhsrte hans Tempel.

Femte

paa det

Sang.

1—235. Man formoder, at Digteren har i dette Partie villet an
stille en poetisk Vsddckamp med Homer og Virgil, af hvilke den Fsrste
iscrr er bckjendt, som Mester i at beskrive Kampscencr. Dog maa man ladvor Digter den Roes, at han i Afvexling overgaser idetmindste Virgil. Hvad
de opstillede Personer angaacr, da mene Nogle, at de ere opdigtede; Andre
og dette med stsrre Grund, at han har havt en crldre Digter for Sie, hvor
faadant Catalog var at sinde. Imidlertid maa denne Digters Arbejde vcrre
forgaact i Liden; thi de Forfattere vi nu have, som omtale denne Begi
venhed, saasom Apollodor (II, 4, 3) og Hygin (64) omtale den enten me
get kort, eller paa en ganske anden Maadc, end Ovid. De fortcrlle nemlig
enten saalcdcs, at Phineus er gaact listig tilvcrrks (altsaa det Modsatte af det,
som han gjsr hos Ovid) eller lade endog Cephcus selv efterstræbe PerscuS
hvilket ogsaa er det Modsatte af Ovids Beretning.
.
*
43. Disse a n tra v i t r e a have man ialmindclighcd forklaret som Glas
eller Chrystal-Grotter, hvilke Vandets Klarhed let kunde bringe Digterne
til at give Sscguderne. Man sinder at dette Udtryk er et staaende Epithcton til Guderne, iscer Gudinderne, i Havet, oprundet fra Begrebet om
l i g u i d - e undse. Saalcdes kaldes Circe hos Horaz (Od. I, 17. 20) v itrsa .
Af Virg. Georg. IV, 335 kunde man n«sten bringes paa den Formodning,
a t dette Epitheton lignede vlrides, saalcdcs som Ncrciderne tillcrggcs gronligt Haar, ligesom Undinerne forestilles med Siv i Lokkerne.
74. Syrne var en Bye i SCgyptcn strax ved SEthiopiens Grcrndser,
og lige under Krebsens Vendekreds. — Kummen (82) var altsaa opus
es-Iatum, -lna^Ig'piiuiu, hvilken Form Oldtiden holdt meget af til deres
store Ccatere, hvori de blandede Viin og Vand. — Viro forklarer jeg med
Lcnz om, at han flog Bollen itu mod hans Pande, et langt kraftigere Trcrk,
end Gicrigs matte Forklaring, at intrinAere betyder blot at flaac, stråle
des som i Talcmaadcn: inkrinAere colaplias.
111—13. Indeholde disse tre Vers ikke et Anacoluthon, maa man
antage med Lcnz, at der ester moveres fluide scrttes et Punctum, og ved
tu guague underforstaaes occldisti. Det er morsomt, at Hcmsterhuys gjsr
Sangeren til Promethcus, blot paa Grund af, at han kaldes Japetide.
163. Da Chaoncrne var en gammel pclasgifl Folkestamme, som havde
sit Hjem i Epirus, synes Lette LandSmandflab at voere noget fremmed for

det evrige Selskab, som enten ere AZgvvtcr eller Libyer. Da der nn i
Arabien sindes en Stamme, som hedde Choaner, er denne Forandring sikkerligcn ikke at vrage, isirr da Ordet siaacr i Forbindelse med Nabatoecre,
hoilke sorstaacs enten om Arabere, eller, som Andre ville, om Indere.
237. Nogle rette im nm riti til lir»ul.-r,t«, og lade isaafald pnren<>s vcrre Moderen Dana«. Andre beholde inim eriti i den Betydning: <Is
k e rs e a non bene ineriki, og forsiaac tillige pnrens om nvns ->: Acrisius. Digterens Mening er vel snarere den, at Acrisius ikke havde for
tjent den Behandling af Broderen. Abas' Sonncr decltc nemlig Faderens
Rige saalcdcs, at AcrisiuS sik Argos, ProctuS Thiryns og det Vvrige. Da
de nu i den senere Lid bleve uenige, erobrede ProekuS tillige Argos hvad
man forresten ikke har nogen Sikkerhed for, uden OviLs Vidnesbyrd, uag
tet han muligen kan have Kilder, som ere os ubekjendte.
242. Efter at Danae havde fsdt Persens, blev Acrisius saa opbragt,
at han satte baadc Moder og S sn paa en ussel Baad, og lod dem drive.
De landede paa en af Cycladcrne, ScriphuS, hvor Kongen, Polydectes,
tog imod dem, vg lod Perseus opdrage. Senere bliver han forlicbk i Mo
deren og for at faac Perseus tilside, som imidlertid var voret til, lader
han, som om han vil crgte en grcrsk PrindseSse, Hippodamia, og indbyder
Le omkringboende Fyrster til Bryllup, med Anmodning, at medtage det,
han navnligcn snskede; og paa den Maade foreslog han Perseus, at hente
sig Gorgonen Medusa's Hoved. Da imidlertid Perseus, efter at vcrre kom
men tilbage, indfase, at Lette Forlangende var et Attentat paa hans Liv,
slog han ham ihjel, hvilket Digteren udtrykkede paa den stcrrkc Maade, at
han forvandlede ham til en Steen. Apollodor II, 4. 2 og Heyncs Be
mærkning (i Observat. Pag. 117) Hygin 63. 64. 273.
250. De tvende her omtalte Begivenheder med PyrcneuS og Picriderne, kjendcr ncesten ingen af de oeldre Forfattere til, uden Ovid. Da Le
begge flaac ind i det Littcrairc og navnligen i det LEsthetiske, er det ikke uri
meligt, at Ovid selv turde vcrre Autor til Ideen. Saffts Forklaring af
den fsrste synes ganske passende, at det har vcrrct en Fyrste, som, repuxn u n te n a tu ra et in v ita Illin e r v a , har, uden at besidde Aandcns Vinger,
villet stige, og derved mistet, just ikke Livet, men Let, som han satte Li
vets hoieste GlcrLe i, Udovclse af Digtekunst og Ancrkjendclse af sin Samtid.
Andre, saasom Plutarch, lade ham vcere det Modsatte, nemlig en Hader af
Digtekunst og Videnskaber, som derfor jog Muserne ud, saa at de vare
nsdte til at skaffe sig Vinger til at undfly«, hvilket sial have givet Anled
ning til, at Muserne afbildcs med Vinger. Efter Andres Forklaring ende
lig fsrcr Pyreneus en Colonic fra Lhracicn til Bocoticn, et Oldtidsscrd«
sor Digtekunst; men dccls ved sin Raahcd og deels ved Krige jog han Mu
serne fra bemeldte Provinds, — Daulis (276) var en Bye i Phocis, fra

hvilken Veien gik til Parnassus. H m ,.I u gjore Nogle til Bacchi oaAvollo's Templer; Andre til hoie Steder, Bjergtinder. - Ogsaa Pieridemvthen
er oesthctiff. Efter Plukarchs lldsigende har PicruS vcerct en flet Digter
der tillige skrev mulu curminu saavel mod Guderne, som iscrrdeleshcd mod
Muserne. D a han saaledes rasede mod sit eget Kjsd, har man sagt, at hans
D ottre (Voerkerne?) bleve til sladderagtige Skader.

302. Pieros var en Son af MagneS, en af 2Eoli Sonncr, som opflog sin Bspccl i Egnen omkring Octa og Pclion, paa Lhcssaliens Grcrndse
mod Havet, hvilket Skrog ester ham kaldes Pierien, og hans Dsttre Pierider, uagtet Muserne selv oste benoevnes med dette Navn. Pella laae cgentlig i Emathia (Maccdonien) men tages her i mere udstrakt Betydning.
Pcronien dockkcde den nordlige Deel af Maccdonien mod Triballerne. J u 
stin VH, i . Plin. IV, 17. — Typhon er som bekjendt det orkanagtige
1-veir. Hcsiod. Thcog. 820. Hos Ovid er han terrinens, og Tellus altsaa hans Moder, hvorimod Forfatteren til den homeriske Hymne til den
pythifle Apollo har den sclsommc Grille at lade Juno fode ham. — Hvad
skal denne Flugt til SCgypten betyde? Formodentlig en'Skjern,, bag hvilken
Pruster og Digtere desto bedre kunde lime baade crgyptifle og grerfle ReliSionSidecr sammen. — Hvilken underlig Forklaring af tor ! um l.ru (ggg) giver
Gierig, naar han siger: guiu nullo est ponclore ! Naturligviis maa dette Ud
tryk forstemes i digtcrifl, men ikke i physifl Betydning, om den lette l etbcvcrg c l i g e Skygge. Andre afvige fra denne Grundbetydning, og gjore
det til den b l i d e Skygge. — pru-tontut o :
om Forspil.
3-tl. Hvor hoit oppe i Tiden man har behandlet AZmnet om Pros-rpina's Bortforclsc ved Pluto, kan man tanke sig, naar m urm or urun6el.anum endog omtaler en Digter fra Erechthci Tid, som har besjungct det.
Af stsrre Digte haves nu Cercshymnen blandt de Homeriske og Claudian'S
Digt. Af enkelte Steder, hvor den omtales, marke man den homerifle Hymne
til Ceres 5—17. Apvllodor I, 5 (Heyncs Obs. 24—25) og Hygin 141. Om
Stedet, hvor Proserpina blev ranet, cre Poeterne ikke enige. S n art er
det fra Sicilien ved Enna, snart fra Attica, Creta, Ocean! Kyster, kort
sagt fra ethvert Sted, hvor der vare rcrdsomme Huler, gjennem hvilke man
troede Nedgangen turde vare til Underverdenen, som f. Ex. ved Philipp!
i Maccdonien (Appian. l>ell. elv. IV, 105). Mythen selv forklares bedst af
Cicero i ile uut. ckeorr. naar han siger, at Proserpina er Scrdekornet; hen
des Moder Jorden (Ceres, xeres, u xsrenckis krugllius), og at Datteren
bliver i de 6 Vintermaancder under Jorden; men efter Skjebnens Villie
kommer akter tilsyne paa Jorden i de felgende sex. Just ved denne S o gen om sin Datter l-rrte hun Menneskene Agerbrug, og, da der nu derved op
stod bestemtere Bolig for Datidens Folke,lag, som bandt sig mere, end forC

dum til den Plet, som de valgte sig til varigt Ophold, og de tillig- flokkede
sia mere selskabeligt sammen, kaldes hun den Lovgivende
->ikeru) og som Saadan dvrkedeS hun i den bckjendte Fest: Thesmophonerne.
346. Hvor disse udyr- Kroppe ligge, derom er- Digterne ikke enige.
Homer f. Ex.' lader Typhoeus (Tyvhon) ligge blandt Arimerne o- Cllic-rnellcr Syrerne (II- II, 783) sisondt disse Folk ogsaa sorlcrggcs til ce Pttheeusifle Der ved Forbjerget Misenum (2Ln. IX, 715). Andre, som vor Dig
ter, lader Z-us kast- Sicilien oven paa ham, da han vilde flygte gi-nnem
Middelhavet. Noget mere enig er man om Enccladus, som ialmmdclighe
(2Cn. NI, 578) leegges under ZCtna. Som bekjendt kaldes Sinken 1 mnueriu af dets tre
eller Forbjerge: Pelorum (Capo P-loro) mod
Asten; mod Syden Pachynum (C. Passaro) og Lilyberum (C. Mas,ala)
mod Vesten. Da Pelorum vender mod Italien, kaldes det ausvmfl »- >tal»st.
385
Henna (Enna) laac midt paa Sicilien, og i denne var Ccei-S
saa ivrig'cn dyrket, at man gjord- den Bemeerkning om Byen, at den mere
ansee tilhob-, som hendes Prcester. Cicer. Verr.n. IV, 49, 50. .w . XXIV, 29.
Af Claudian (rapt. rrn -o rp . II, 100) bestrives Omegnen ns.e, tilligemed
den her omtalte P-rgussoc. - Om Cayster og dens Svaner er allerede
4 ^5 .

^ Macrobius (Saturnal. V, 19) roser Virgil, fordi han (IX, 584)
anbringer Palikernes Navn-, da dog ellers ingen Digter, undtagen LEschy»us, har anfort disse paa Sicilien saa bekjendte Tuder Jupiter stal hav
forclstet sig i Nymphen 2Etna (alias Lhal.a), som udbad sig, for
si PP
!or Overfald af Juno, at hun maatte under sit Svangerskab M les r
Jorden, hvilket hun ogsaa erholdt. Da Svangerskabet var forbi, kom
hun atter frem, -g f-dte trend- B orn, P-likerne ( " e ^
hvoraf man altsaa seer, at denne hele Fabel er en fattig etymologisk Fic
tion bvaget paa Navnet. Ved Byen Eryr (Lv)°o, 1r-.g-.n o veooll.o)
fandtes d"eres Tempel, i Nerrhed af hvilket der laae to tilhorende Soer
med kogende svovlagtigt Vand, som brugtes meget af S.c. .anerne t.l at
svcerqe ved, saaledcs som Guderne benyttede sig af S ty r til samme Hensigt.
__ Baechiaderne ere en bekjendt Familie i Corinth, der kaldes I..mar.s,
med Hensyn vaa dennes Beliggenhed ved det joniflc og oegcciste Hav. Hvad
Wycn selv angaaer, da mener Digteren Syracusa, som udpeges ved dc»S
tvende Havne, af hvilke den ene var mindre, den Anden stsrrc (.ns-guales.
— Arethusa kom fra Pisa i Elis, og blev senere, efter at vcere elsket af
Alpheus, en beromt Kilde eller Flod ved Syracusa. C.c. Verrin. I I , 53.
Eftersom Anapis (Anapus), efterat have forenet sig med Strommen Cyane,
falder ud i Syracusa's storre Havn, have Digterne gjort denne Forbindelse
til et LEgtestab. Den i 450 omtalte Drik kaldes
(ogcoo, o.mms)

en Blanding af M att, Honning, Viin og diverse Urter. Man sinder den
omtalt som en Drik i Mysterierne, maaffee med Hensvn paa den sorhaanden vcrrende Mythe om at Ceres, Mysteriernes vigtige Gudinde, drak den
paa sin bedrsvelige Vandring. Hvilken dyb Betydning den nyeste Lids
Mystiker lcrgge i denne simple Drik, kan man lcere hos Sickter i Cereshymnen Pag. 124—26. Der faaer man at vide, at ^r-rcea-r, er en Hieroglyphe for S p e c u l a t i o n , og hvad kommer man i den? ikke Meet,
men t t n d e r v i i s n i n g ( « ^ ^ ) og Aabe nba r i n g (/^ /co r?). Men
hvorfra, kan der sporges, sik man nu denne ttnderviisning og Aabenbaring?
Fra det Semitiske, ercckat ^uds;us
5.Z5. Bedre synes den Fiction, som sindes i den homeriske Hymne
til Ceres (371—412) at vcrre, som lader P l u t o give Persephone saadanne
Granatcrblekjcrrner, efterdi disse tilskreves den Evne, at hvo der spiste
dem, forlod gjerne Oververdenen, etter idetmindste sandt sig ganffe vel, ved
at blive r Underverdenen. At Ler virkelig voxede flige Lrceer selv i Ha
des, seev af Odyss. XI, 588. Noget lignende har Apottodor; men Ovid
synes at fslge sin egen, dog mindre heldige Fiction. Vist er det, at man
ved Lbesmophoriefesten undgik at nyde bemeldte Frugt. Hos Apottodor
(I, 5. 3) bliver Ascalaphus — et Billede paa utidig Snaksomhed_overvæl
det af en Klippe, men senere udfriet af Hercules, som vcrlter Fjeldet bort, hvor
efter Ascalaphus vorder omskabt tit en Ugle. — Orphne
er Mulm.
551. Sirenerne vare Dsttre af Achelous og Nymphen Calliope, uagtet
Andre sige, at de opstode as Blodet, dengang Hercules, i Kamp med Achelous,
reev hans ene Horn af. Homer (Od. XII, 39) kjender kun to; Andre
tre: Leucosia, Ligia, Parthenope, hvortil endelig soies stundom fslgende
tvende: Aglaophonos og Molpe. Homer (I. c.) lader dem styrte sig r Ha
vet, da de ikke kunne forlokke tttysses, som har ladet sig binde til Masten.
Her blive de til Fiffe, dog kun alene med Hensyn paa Nederdelen af Krop
pen, hvorfor man har meget disputeret, om Poeterne have anseet Sirenerne
for Fiffe etter Fugle; men Lingen er, at der ere tre Lidspuncter i deres Liv.
I den fsrste ere de smukke Piger etter Nympher, der geteide Proserpina. Da
hun er ranet, serge de over hende, og bede om Vinger til at lede hende op,
og da ere de Fugte med Pigeansigt; da de endelig i sidste Act springe ud
i Soen, blive de Fiffe. Servius mener, at det har vceret nogle meget
forfsreriffe Princesser paa de saakaldte „Sirenernes Oer" ved det siciliffe
Forbjerg Pelorus. At de have vceret Billeder paa O-vindesnarer, er oiensynligt. Imidlertid have dog Enkelte anseet Fabelen, som oprunden af et
Naturphcenomen, bevirket ved den harmoniske Lyd, som Bslgerne afgave
mod Havklipperne ved Caprea og Surrentum. Men isaafald er det ikke
godt at indste, hvorledes man skulde falde paa at fable, at saadan HarM-nie kunde bringe Vedkommende til at strande.

C L

642. TriptolemuS, Son af Celeus og Neara, Konge i Eleusis, be
værtede Cercs paa hendes Omvandring, en Begivenhed, som udgjor Gjenstandcn for den homeriske Hymne til Cercs. Han blev derfor oplart af
hende i Agerdyrkning, omtrent paa Ercchthei Tid, altsaa o. 1426 Aar f. Chr.
F . eller o. 280 for Lrojanerkrigen. Naturligviis maae det forstemes saaledcs,
at TriptolemuS indforte en anden Maade at dyrke Jorden paa, da Ager
dyrkning allerede d a maae have vccrct bckjcndt, hvad Ovid jo ogsaa vcdgaaer, naar han siger, p a r ti,n p o s t tem p o ra la n x a r e e u l t s o . Hvad det
F a b u l s s e i denne historiske Begivenhed angaacr, da udforer Ovrd der
selv i sine Fasti IV, 507—560. — Mopsopius (661) er attisk, saaledcs bcnervnet efter en celdre attisk Konge« Birg. Cir« 128«

Sjette

Sang.

1. Rimeligviis har Arachne vceret Navnet paa et Fruentimmer, som udmoerkcde sig i de sidste Tider ved saadanne Kunstfærdigheder, som da vare
meest i B rug, nemlig kunstigen at kunne vave, samt i Vavningcn (Bro
deriet) at kunne indflette hele Begivenheder, paa hvilket vi i Homers Digte
sinde Erempler. saasom i Jliad. III, 125, VI, 289, XXII, 440. Phrygerne
skulle have varet de fsrste, som opfandt at brodere med Naal: Babylonierne
de forste som lcrrte, at udfore ved forskjelligtfarvede Lraade hele Begivenheder
og kistoriste Scener i Tsiet. Fabelen selv har man forklaret paa den ety
mologiske Vei; dog ikke, som Bochart af det hebraiske Z-)V, som
vist
nok betyder at spinde, og som tillige bruges om Spindcvav; men bc re,
af den grcrskc Bcm-rrk-ls- for en Eddcrkop,
som gav Anleoning
til Fictionen og til SpindcrskenS Navn. — Phoccea og Cvlophon ere bekj-ndte soniske Byer, ligesom Hypcep« er en lille, men Log ved sine smukke
Qvindcr bckjcndt, lydisk Bye.
70. Denne Strid maa man forestille sig at vcere oprunden paa folacnde Maade. Saasom enkelte Byer havde flere Templer, Feste eller Ce
remonier til en enkelt Gud, end Andre, mcente man, at der engang havde
vcrrct den Tid, da Guderne selv havde udvalgt sig vedkommende Stader.
Saaledcs finder man i Apollohymncn (blandt de homeriske Smaadigke) at
Mocbus gaacr omkring for at oplede sig et Sted til sit Orakel og Tempel.
R u maa man tanke sig, at Neptun og Minerva vare Begge komne
til et og samme Sted, og at Neptun, til Signal paa, at det var hans,
fastede her, idetmindste som Apollodor fortaller, sin Lrcfork. Mmcrva
kommer ti l; vced ikke, hvad Ler er sieet, og planter i samme Hensigt sit Oketrac. Nu opstaaer Tvisten. Efter Apollodors og Ovids Fortalling blive

de tolv store Guder Dommere; efter Andres derimod den Areopagitifle NeD
eller vel endog Cecrops. Ganske forfljellig er Varro's Forklaring, som fin
des hos Augustinus (lle elvit.
XVIII, 9). — I 77 lase Nogle Irct nm, )tndre Lei-um, ja Enkelte 6YVUIU. Ganfle rimeligt turde Iretum
voere om det Vald, som Apollodor sortceller, befandt sig paa Acropolis. Ogsaa Herodot (VIII, 55) kalder dette
87. Betyder vel, at dette Fyrstepar er omkommet i de her omtalte
Bjergegne, som efter dem bleve opkaldte, og hvorhen de, forfulgte og for
hadte af Folket, havde taget deres Tilflugt. At de havde anseet sig liig
Guderne, er formodentlig en sigurlig Omskrivning af den Stolthed
hvormed de regjerede.
90. Pygmaerne (Oldtidens Lille-Putianer) synes at voere, ligesom disse
Gulliverfle Skabninger, et Foster af en phantasiefuld Digter. Kilden til deres
Historie findes i Zliadens III, 1. hvilken er siden blevet videre udfort og forstsrret (Iuvenal XIII, 68). Hvad der isoer maa forbavse os, er den Om
stændighed, at baade Historieskrivere og Philosopher ere enige med Digterne;
antage at de vare smaa bitte Mennesker, som floges med Tranerne (en Fic
tion, som vel kom deraf, at deres Dronning skal have heddet Gerane) ja
Aristoteles (Kist. uniuiul. VIII, 12) siger ligefrem, at hvad der fortcelles om
Pygmaerne er ikke en Fabel, men en sand Begivenhed. Men hvor boede
de da? ja her opstaaer Uenighed, som man nok kan tanke sig. Nu blive de
forlagte til Gangesfloden, til IEthiopien, ja, til en Afvexling, lige ind i
Lhracien. Om denne ganfle interessante Materie er famlet det Nodvendige i Banier's Dissertation sur les D^Ainees (Meiuoires tie I'aeall. cles
inse. et bell. lettr. VII, 156 efter Amsterdamer Udg. og V, 101 efter
Pariseren) samt i Wanderart (o: van der Hart's) curieuse Bog: lteteeta
m^tiioIoAna OrDeoruru in lleeantato D^tzinseoruin Irello. Dstis. 1718.
— Om Laomedon's Datter Antigone og Cinyras er intet videre bekjendt,
end hvad Digteren selv fortaller.
108. Asterie var en Datter af Titanen Coeus, og altsaa en Soster
til Latona. For at undgaae Iupiters amoureuse Forsog, omflabte hun sig
til en Vagtel, kom ned i Havet, og gav Anledning til Ven Ortygias Op
komst. Atter et etymologifl Sagn dannet af
og Ortygia. Herhid
horer hvad Callimachus siger tit Ven:
Udi Fortidens Dage
B ar du Asteria's Navn, da du sprang udi Dybet fra Himlen,
Stjernen i Luften saa liig, for at flye den forelflte Kronide.
Hymne til Delos, 37. Apollodor I, 4. 1. Hygin 153.
111. Antiope var en Datter af Nycteus, Konge i Theben, eller, som
Andre sige, af Flodguden Asopus. Hendes Historie fortalles noget afvigende,
og ester denne Digters Sigende er Jupiter Fader til de Tvillinger, Zetes

og CalaiS, som hun fsdte, efter Andre EpopeuS, Konge i Sicyon. - Som Asopi Datter anseer man hellere ZEgina, som paa Sen af samme
Navn blev Moder til ALacus (VII, 616) Apollodor III, 12. 6, samt Hygin 52.
Alcmene er bekjendt. Overhovedet er Stedet i Odyss. XI, 259 classist om
disse Heroiner. — Eftersom Ceres hedder hos Grcrkerne
er veois
naturligviis Proserpina.
116. Ved 2Coli Datter forstaae Nogle Arne. Rimeligere er det Canace, som, forfort af Neptunus, fodte Ephimedia, som cegtede Kjempen
Alous, og saaledeS blev Moder til de berygtede Aloider, Otus og Ephialtes, som byggede Ascra ved Foden af Helicon, det bekjendte Musabjerg. Da
de imidlertid toge Deel i Phlegyas' Log mod Delphitemplet, fik de senere
Navn af Gudestormere. 2Eneid. VI, 582. — Bisalti Datter stal have hed
det Lheophane. — Adrastus' bersmte Hest gjsres af Servius (Georg. I,
12. 13) til den Hest, som Neptun ved fin Lrefork fik til at springe frem
af Jorden, hvorimod Andre, som Ovid paa dette Sted, lade den blive en
Frugt af Neptun's og Ceres' Kjerlighedsmode, hvor hun flabte sig til en
Hingst, da denne skjulte sig i Figur af en Hoppe. Qvint. Calab. (IV,
570) lader den avles af Zephyrus ved en Harpyie. — At Neptunus ved
Medusa blev Fader til Pegasus, er bekjendt; Najaden Melantho er mindre
bekjendt. — Issa, en Datter as Macareus, var en as de Piger, hos hvilke
Apollo med al sin Skjonhed og Virtuositet dog maatte see sin Kjerlighed
strande, ligesom hos Daphne. — Erigone var en Datter af Icarius, som
indforts Viinavl i Attica, blev slaaet ihjel af Attikerne, men senere hevnet
af Bacchus; thi da Erigone hcengte sig af Sorg, sendte han en Pest, som
blev afsonet ved store Feste, der indstiftedes til Faderens, Datterens, ja
endog til Hunden, Mcrra's, 2Ere, som opdagede den drcebte Mand i en
Brond, hvor Morderne havde kastet ham. Hygin. Fab. 130.
146. Denne Niobe maa ikke forblandes med en Anden af samme
Navn, en Datter af Phoroneus, fom Homer kalder den forste Qvinde, som
Zeus har elsket. Man har anseet denne Fabel for bygget paa den sande Be
givenhed, at en epidemist Sygdom har bortrevet hendes mange Bsrn, og
da man nu ansaae ftcrrk Hede, som Aarsag til Soten, saa tillagde man
Apollo (i Forbindelse med hans Soster) denne Begivenhed. Hvad Niobes
Forvandling angaaer, da mener Cicero (tzuWst. I'uscul. III, 26) at hun
har vceret stum af Sorg, eller at hendes Qval har yttret sig i en haardnakket Laushed. Andre mene, at Eventyret skriver sig derfra, at hendes
Statue, udhuggen af Steen, blev sat paa Dornenes Grav. Efter Ovids
Sigende bliver hun i en Orkan revet bort til det lydiste Bjerg Sipylus,
hvor man saae en Figur, der lignede et Fruentimmer, hvilket formodentlig
vil sige, at hun, efter hiin ssrgelige Catastrophe, tog fra Lheben tilbage til
Lydien. Saameget er vist, at Pausanias fortæller, at han selv har bereist

bemeldte Bjerg, og fundet et brat Fjeld, der, idetmindste i Frastand, havde
Udseende af et Fruentimmer. QvintuS Smyrnceus I , 292. SophocleS
Antigone 835. I I . XXIV, 602. Callim. Hymne til Apollo, 22. Hygin
9. 10. -11. Sipylus er et Bjerg og en Bye i Lydien. Naar Anacreon
(20) regner den til Phrygien, saa betyder det vel ikke mere, end at Lydien
ofte regnes tit k lir^^ia major. — Om hendes Aonus (153) taler Ovid selv
mere udfsrligt i det Efterfolgende.
174. Af Nogle gjores den her omtalte Hyade Dio til Niobe's Mo
der (Hygin 9. 82. 83) og paa den Maade bliver Atlas hendes Morfader,
medens Tantali Fader, Jupiter, bliver paa samme Grund hendes Farfader,
og, med Hensyn paa, at Amphion var Kronidens S sn , tillige hendes Svi
gerfader. Hvad Tallet paa hendes Bsrn angaaer (183), da gjsres de af
Hesiodus og 2Elian (var. Iiistor. X II, 36) til tyve, af Herodorus til to
Ssnner og tre Dsttre, af Homer til ser af begge Kjsn, og af Ovid til fjorten.
Om Coeus (185) er intet videre at bemcerke, end at han var en af Titanerne.
222. I dette Vers sinder atter en Anachronismus Sted, idet den he
roiske Alder ikke kjendte noget til Cavallerie, men ene til Vognftridere. —
Amphions Dsd (271) som er saa tvetydigt udtrykt af Digteren, har jeg
forstaaet om et Selvmord. Apollodor lader ham rammes tilligemed B srnene, (en Dsdsmaade, som synes at vcere hsist umotiveret), hvorimod An
dre rigtignok antage det Sam m e, men efter et bedre Motiv, nemlig, at
han (ikke n u ; men til en anden Tid), har villet storme Apollo's Tempel.
Hygin Fab. 9. — Chimcrra (339) bestod som bekjendt af en Love, Slange
og en Geed, af hvilken sidste Bestanddeel den ogsaa havde sit Navn. Tillige
spyede den Z ld; havde sit Stade i Lycien, og blev tilintetgjort af Bellerophon.
382. Marsyas var en S sn af Hyagnis, og fsdt i Celcrnce i Phrygien.
Han blev, som bekjendt, flaaet af Apollo, da han tabte i den musicalste
Vceddekamp, skjondt Andre (Herodot VII, 26) lade ham forvandles tit en
Flod, som lsb teet forbi hans Fsdebye, og faldt ud i Mcrander, hvor man
endog saae hans Hud ophcengt, i Form af et Slags Ballon. Han ud
mærkede sig ved musicalste Opfindelser, og var nok den Fsrste, der ved
Hjelp af Vox og Baand indfsrte den bekjendte landlige Rsrflsite, ligesom
han ogsaa componerede den phrygiste moriug. Hvad Ideen forresten betyder,
at han blev flaaet, er ikke let at udfinde. Kun saa meget veed jeg, at
det ikke er sandt, at det er en Attegorie, som grunder sig paa at Marsyasfloden havde en voldsom og larmende Lyd, som dsvede Folks Oren; thi
isaafald var det jo ikke Marsyas, men Auditores som bleve flaaede. S aa me
get er ogsaa vist, at Fortunio Liceti's Forklaring maa vcere opstrevet bag
Vacuna's faldefærdige Tempel, naar han mener, at Flsiten stod i hsi Reriommse, fsr Lyren blev opfunden, og at altsaa de Flsitespillere, som for
dum bleve rige ved deres Metier, nu bleve flaaede o : forarmede af Apollo

s : af Opfinderen af Lyren. — Olympus er en af Datidens bersmte Mu
siker, en Discipel af MarsyaS, hvoraf man kan forklare det Lillagte l u n e
y u o y u e o: bersmt endog, medens Mesteren levede.
404. Man kunde nok have Lyst til at vide, hvorfra den Jdee er kom
men, at lade Pelops faae en Elfenbeens Skulder; men af alle de Oplys
ninger, jeg har kunnet indsamle, er Gierigs den eneste, som idetmindste
lader sig hore. Denne Fortolker mener, at det Hele beroer paa et eller
andet Digterudtryk, hvori der forekom Elfenbeen, hvilket da, som det ofte
skeer hos Poeterne, stod istedetfor Skjsnhed ialmindelighed, Ligesom Guld
bruges af Digterne paa samme Maade. Pindars Forklaring sindes i Olym
piske Od. I, 58. Hygin. Fab. 83. Euripid. Iphig. Lauric. 387.
412. Historien med Lereus indtrceffer omtrent 1333 for Christi Fodsel under Pandion den anden. Dog synes Ovid at tcenke sig Pandion den
fsrste, hvorved Begivenheden rykkes 130 Aar tilbage i Liden. Begivenhe
den selv kan ikke vcere foregaaet i Lhracien; thi det unaturlige Maaltid fandt
Sted i Daulis, som ligger i Phocis, altsaa ikke langt fra Attica, hvorud
over Philomele oste kaldes af Poeterne vaulius. Rimeligviis ligger Hi
storie til Grund for Sagnet, fom senere blot er udpyntet i Enkeltheder af
Digterne, uagtet det altid bliver mcerkeligt, at Homer (Od. XIX, 518)
vel kjender Philomele og tildeels Ztys (som hos ham hedder Itylus) mm
aldeles ikke hverken Lereus eller Procne. Dog lader Hesiodus til at kjende
Sagnet, naar han i Erga (568) taler om „Pandions Svale, der stiger
som Tegn, at Vaaren begynder". Anacreon (XII, 6) og Apollodor (III,
14. 8) vende Sagner om, og lade Procne blive en Nattergal, Philomele en
S vale, hvorved Sagnet bliver spoleret; thi den forforte Philomele ssger
jo at skjule sin Skam i den eensomme Skov, medens Procne som Svale
ssger til Husene, for at lede om sin myrdede Son. (ALeursius ile
Llken. II, 5). At Lereus blev til en Ugle, skriver sig formodentlig fra
den poetiske Retfærdighed, for at straffe den raae Forforer. Dog mener
Pausanias, at Anledningen dertil har vceret den, at paa hans Gravhsi
har man bemoerket den fsrste Ugle, man hidtil havde seet. — Argos, Sparta
og Mycene forenes ogsaa hos Homer, hvilke Byer bleve regjerede af Pe
lops' Descendenter, Atreus, Lhyestes o. Fl. At Calydon e n d n u ikke
var forhadt af Diana, vil man nedenfor i VIII, 272 sinde forklaret. — Af
Navnet Orchomenus vare der tvende Byer, en i Lhessalien (ikke Arcadien;
thi Apollon. Rhod. II, 516 omtaler just nLeZror,
terror')
en anden, og mere bekjendt, i Boeotien, over hvilken Minyerne herstede
(Pausan. IX, 34). — Naar Digteren lader Corinth ckllerede dengang vcrre
bersmt ved Erts (aes 6oriutIiiuiu) saa er det naturligviis en Anachronismus, af hvilke vi sinde en ganske anseelig Meengde hos vor Digter. Om
Ertset sammenligne man Floms (LI- 16) med Plinius (XXXIV, 3). Cl--

once laae mellem Argos og Eorinth. Pylus opkaldes her ester den bekjendte
rige Konge Neleus, hvis Qvcrghjorde omtales allerede af Homer (Od. XI,
288), som vare saa talrige, at de endog maatte ssge Grcesgange udenfor
Let Pyliste Gebeet. — En Son af Pelops Pittheus var Konge i Lroezene,
og Fader til Theseus' Moder M thra.
422. Hvilken Krig Digteren her sigter tit, er ikke let at afgjsre, ef
tersom han intet yttrer selv derom. Micyllus lader den bevirkes ved Ama
zonerne; men da disse boede ikke langtfra det sorte Hav, synes denne Tour
til Attica at vcere noget lang, iscer for Damer, ihvor krigeriste de forresten
kunne have vcrret. Gierig lader det vcere B a r b a r e r , som boede ved
Len saroniste Havbugt. Muligen har Ovid havt celdre Data for sig, og
maastee har han hentet Fictionen alene fra sin Phantasie, da Datterens
Giftermaal med en fremmed Konge dog altid maatte have et Motiv. _
Den attiste Konge Mopsopus er allerede omtalt V, 661. Hvad de uheldige
Varster ved Brylluppet angaaer (428) da sammenligne man hermed det
lignende Sted hos Muscrus (274) og vor Digters Herolder II, 17. — Odryserne(490) udgjorde en bekjendt Folkestamme i Thracien. Seneca's Lhyest. 273.
558. Ligejom Ovid i det Hele turde have lagt an paa en grel Ud
maling as en cannibalist Scene i Tereusfabelen, saaledeS synes han paa
Lette Sted at overgaae sig selv i en ubehagelig Detaillering af Noget, som
aldrig burde detailleres. Heller ikke troer jeg, at det er rigtigt, at anfsre
Illadens X, 457, som et Slags Undskyldning; thi, om man endogsaa vilde
Lndromme, at en Andens Smaglsshed kan undskylde vor egen, saa er det
Log vist, at det homeriske Sted indeholder hverken nogen Unaturlighed el
ler nogen oprorende Skildring, eftersom Dolon paa det anforte Sted mi
ster Hovedet, just idet han er ifcerd med at tale ( ^ ^ 6/ ^ 0 ,n ^L/), hvilket er
meget forstjelligt fra Ovids stygge Overdrivelse: teria; iminurmurut ntriL.
587. Eftersom Bacchus stal have brugt tr e Aar til at gjennemstreife, eller, om man vil, erobre Indien, blev hvert tredie Aar den be
rygtede Omvindefest I'i'letei'ion holdt til hans 2Ere, hvor Omvinderne over
lods sig til en vild Begcistring, som de havde gode Grunde til at feire
om N a t t e n , for at dens Morke kunde bedcrkke deres vilde Orgier. (Servius til Virgils IV, 302; samt Perizon. til 2Clians vnr. Uistoi. II, 31 og
XIII, 2.) Da dette Slags Feste stemmede godt overeens med Thracernes
vilde, og ved Drikfceldighed endnu mere ophidsede, Aandsretning, kaldes den
her sithonist, efter en gammel Thracerkonge Sithon. — At jeg, paa Blu
færdighedens Vegne har i 616 foretaget mig en lille Sammentrcrkning af
Versene, hvorved den syge Deel er bleven amputeret, vil sikkerligen blive
billiget. Hvad den
rrrmnta angaaer, som (674) tillcegges Lereus,
som Ugle, da sigter det til den Rcrkke af lange Fjer, som lober fra begge S iLerne op mod Nakken paa bermldte Fugl, ncesten i Form af en Hjelm.

677. ErechtheuS regjerede omtrent 1423 i Attica og succederede Pandion den fsrste. Hvad hans Datters Begivenhed angaaer, da har Plato
i Dialogen Phcrdrus formeent, at den var en Fabel , bygget paa den hi
storiste Omstændighed, at Orithyia i et stormfuldt Uveir var blcrst ud i
en Flod. Af andre Data synes det dog, som om det Hele er en virkelig
Begivenhed, idet Pausanias beretter, at dette 2Egtefiab stal have vcrret Erechtheus meget gavnligt, eftersom hans Svigerssn Boreas lod ud
ruste en Flaade, for at hjelpe ham mod de Fjender, som plyndrede Kysten
as Attica. Muligt altsaa, at ogsaa her ligger Historie til Grund, men at
etymologist Spidsfindighed har avlet det Ivrige. Hovedstedet er Apott.
Rhod. I, 211, og de svrige Notizer om Boreas findes hos Natales ComeS (Mythol. VIII, i l ) . Forsaavidt som Boreas gjsres af Digteren til
den virkelige Nordvind, anviser han ham Plads i Lhracien (710) hvor Citonerne udgjorde en Folkestamme. — teisen o: Attica.
716. Hvad den Fiction angaaer, at lade Zetcs og Calais v«re be
vingede, da er Oplosningen let nok, »aar man antager dem, som Ssnner
af den vi r kel i ge Boreas o: Stormvinden, eftersom Borcas ansaacs som
Gud (Hcrodot VII, 189. ZElian. Var. Uistor. XII, 61) og fordi han som
Stormvind tillige tildccltcs Vinger. Forsaavidt som man derimod kan an
ser dem for historists Personer, har man forklaret bemeldte Vinger af en
egen S o rt Dragt, som disse unge Fyrster bare ved Argonautcrtoget. Erplicationen er ikke meget bevendt, saalidt som Lzetzcs', at deres lange og smukke
Haar, som flagrede vildt om deres Skuldre, har givet Anledning til Fa
belen. — Hvad Minnerne angaaer (720) da er Lette Udtryk en staaende
Bcncrvnelse for Argonauternc, eftersom de Fleste og Ypperste af disse ned
stammede fra de, i fjerde Sang omtalte, Minyas' Dsttrc, hvis Navne for
resten angives forstjelligt. Apollon. Rhod. I, 239. Heyne trocr, at de
kaldes Minyer, fordi Minyer fra Orchomcnus (stiftet af Minyas Son af
samme Navn) havde nedsat sig i Egnen omkring Jolcus (01>sorv. all
A^o11o6. 73).

S y v e n d e

Sang.

1. Eftersom Argonautcrtoget spiller i Oldtidens Poefie omtrent den sam
me vigtige Rolle, som Korstogene i den romantiske Digtekunst, er det ikke swrt,
at det historiste Substrat er blevet neesten til Ukjendelighed udpantet med
digteriske Tilsætninger. At denne Expcdition, der falder omtrent 1253 f.
Chr. F. har voeret en Handelsrejse, og at Groekcrne have villet aabnc sig
Adgang til det sorte Hav, for at anlcrggc Handelsforbindelser paa denne

Maadc, er ligesaa vist, som at alle de ovrige Forklaringer fore til intet.
Saaledes har man antaget, at det gyldne Skind kunde vcrre Cotcherkongens umaadelige Skatte, snart det virkelige Skind af et Faar, som PhryxuS
havde offret, og om hvilket Oraklet havde spaaet, at Kongen vilde blive drcrbt
af den, der kom i Besiddelse af FaaretS Skind. S nart lader man Skin
det betyde de virkelige Faareflind, hvormed man opsamlede Guldsand, som
hist og her fandtes i de colchifle Floder; snart var det et udmcerket Slags
Faareuld, som grcrfle Kjsbmcend speculerede i. S nart var det en kostbar
Guldstatue, og endelig, hvad der er det bedste, lader Suidas (s. v.
Skindet vcere en gammel Skindbog, som indeholdt Recepter til at fabri
kere Guld, og deri ere vist samtlige Atchymister enige, at det var nok voerd
at gjsre en Argonautertour, for at hente bemoeldte hoist vcrrdiesulde Skind
bog. — Skibet kaldes af vor Digter Pagascrifl efter den thessaliffe Havn
Pagasoe, ved Foden af Bjerget Pelion, hvorfra Argonauterne droge ud.
3. Phineus, Son af Phoenix, Konge i Bithynien, eller i Arcadien,
eller, hvad der er rimeligst, i den thracifle Bye Salmydessa, har enten ud
sladret en af Guderne ham meddelt Hemmelighed, etter ogsaa straffet paa
en unaturlig Maade sine Sonner, ved at bersve dem Synet. Vist er det,
at Zeus straffede ham selv, ved at sende Harpyerne (Netto, Celceno og Ocypete) et Slags Monstra, og en Blanding af Piger og Fugle, paa ham,
som opaade hans Mad, og tilsslede Alting. Hesiod. Lheog.267. 2Eneid.
HI, 211. Eftersom Phineus, som desforuden blev blind, modtoge Argo
nauterne godt, og lovede dem en Veiviser gjennem de cyaneiske Klipper el
ler Symplegaderne, joge Borcas' vingede Sonner, Zetes og Calais, som
vare med paa Loget, Harpyerne fra ham til de plotifle Oer i det joniffe
Hav, hvor Zetes og Calais fik Ordre at vende, saa at Oerne sra den Lid
bleve kaldte de strophadiste
Bemeldte Harpyer gjores af Palcephatus, som altid gaaer meget ligefrem tilvcerks, til hans egne Dsttre (3«
incr. Kl8t. 6. 23), Servius (I. e.) til hans egen Samvittighed, som crngstedes ved den Mishandling, hans Born havde doiet; afClericus (le 6 1ere)
til Grceshopper, som sdelagde Landet og bevirkede Hungersnod, og af Andre
igjen til vilde Ssersvere, som stege i Land i Phineus' Stator. Heyne an
tager endelig (i 7de Excurs til 2Cneidens 3die S arg ) at de har symboli
seret en orkanagtig Storm, et Luftmeteor, etter Sciroccovind. — klir^xerr
(7) o: de Rigdomme, som Phryxus havde bragt med sig, da han flygtede
for Athamas. Herodot VII. 197. — I det 9de Vers kaldes Medea v e lin s
efter Faderen M etes; hendes Moder heed Jdyia (Jpsea) Apoll. Rhod. IH, 243.
51. Sosteren er Chalciope, en Datter af ZEetes, som Phryxus cegter, efterat han har begravet Helle, og er ankommen til Colchis. Bro
deren er Absyrtus. En lystig Anachronismus er det forresten, at Ovid la
der Grcekenland vcere saa overhaands cultiveret paa Argonautertogets Lider.

62. Mcdea sigter her til de saakaldte Symplcgader (cyaneifle Klipper)
to Rcrkker af Fjelde ved Indgangen til det sorte Hav, der ncermede sig
hinanden saa meget, at der kun vare 20 Stadier derimellem, hvorfor BolgerncS Slag mod Klipperne bevirkede en Damp, som gjorde Gennemgan
gen endnu vanskeligere. Navnet have de deraf, at de syntes at lobe sam
men, naar man saae dem i Frastand. Hvad Scylla og Charybdis angaaer,
da ere Begge saa bckjendte, at intet behsvcs at tilfoies det-angaaende. Odyss.
XII, 85, LEncid. III, 419. Naturligviis har den saa meget omtalte Gjsen
vceret et acustist Bedrag, som skrev sig fra Bolgernes Slag mod de talrige
Klipper og Skja-r, som sindes paa dette Skrog af Calabrien (csr. HeyncS
4de Ercurs til Virgils Bucolica).
,
7 4 . Ogsaa Hcsiodus (Lheogon. 409) antager Perses som Fader til
Hccate ved Asien«. Som Anledning til at bemeldte H-cate kaldes trikariuis (rL>t7r^o>roi7iop) har man anfort, at hun dyrkes i Himlen, paa
Jorden og l Underverdenen, skjondt Orpheus (Argon. 980 efter H-rrmans Ud
gave) forklarer denne Tredoppelthcd om en Sammensyning af Hoveder af
cnHund, Hest og Leve. Til denne Hovedforfljel holder Digteren sig i
Fasti (I, 141) naar han siger, at Hecate har tre Hoveder, for at kunne see
til forstjcllige Sider paa de T revne, hvor hendes Statue var ialmmdelighed opreist. Endelig turde Schwcnck (Homers Hymner Pag. 284) hav- stsrst
Ret, naar han siger, at denne Treenighed skriver sig fra Le tredobbelte Pha
ser, under hvilke Maanen viser sig, hvorfor hun ogsaa fik m a a n ed Uge
Sonoffre paa Trcveicne. — SEetcs' Fader var Solen.
159. Hvad denne LivSeliricr angaaer, som man altsaa allerede i Old
tiden har snsket sig, og virkelig ternkt sig at -ristere, La har man troet, at
det har v«ret en Blod-Transfusion, som man ogsaa i senere Dage, siiondk
uden synderlig Held, har gjort Forsog med. Snarer- turde det vane nogle
nyttige Urter, som Medea, den paa Naturens V-rrtcr kloge Qvmdc, har
kj-ndt som har bidraget til at styrke Len Gamle, naar man ikke vll Ud
sig noic med Palocphatus' Efterretning, at hun har forstaact at gjsre graae
Haar sorte, og altsaa vidst, at frembringe en tilsyneladende Foryngelse.
Fabelen skal have sin Oprindelse fra den R-rkk- Digte, som -rist-rede i Old
tiden under Navn af
- L - m - s a (207) var en Bye, som af Nogle
lcrqgcs paa Cypern, men af Andre ved Brundusium, som allerede hos Ho
mer (Od. I. 184) er bckjendt for sine Bjergværker. Imidlertid haves den
anden La'semaade tomerutu saa almindelig, at den kan regnes som Bulgat,
imgtet IvmesLerr VIENDE er langt bedre.
231. Boebe er en Bye og Soe ved Mundingen af Pencus (II. II,
711). — Anthcdon er en Bye i Boeotien, ligcovcr for Euboea. — Hvad GUukus angaaer (233), da fortccller Digteren Begivenheden selv XIII, 905. — 4 .vul
kan ikke tages her i den Betydning, som vi nylig havde i Anledning af

eei'vus vivax; men maa tages her i activ Betydning, om livSv irkende
Grcrs.
272. Cinyps er en Flod L Libyen, i hvis Ncerhcd man fandt den
saakaldte Chelydros, en Art Slanger, berygtede ved utaalelig Stank. De
i det Efterfolgende omtalte Ammer cre de ellers saakaldte n^mjrkrv
seiiles (s: Cysseis, Nysa, Erato, Eriphia, Bromie og Polyhymnia) hvilke
opdroge BacchuS efter Semeles Dsd.
352. Callimachus (i Hymnen til Delos 118) kalder det theSsaliffe
Bjerg Pelion baade „Chironist" og „Phityras Sovegemak" med Hensyn paa
at Oceani Datter, Philyra, undfangede her ved Saturnus Centauren Chiron.-^
Cerambus stal have levet paa DeucalionS Lider, og vcere undstuppen Vand
floden, ved at blive forvandlet til en Fugl. Andre lade ham af nogle
vrede Nympher, som boede ved Foden af Othrysbjerget, forandres til en
Skarnbasse. Antonius Liberalis kalder ham Lerambus (XXII) og afviger over
hovedet fra Ovid. Da
(3 :
r'/cor^) betyder en Art hor
net Skarnbasse, er Sagnet formodentlig at opsoge ad den etymologiste Vei.
Om Dragen (i 358) vides intet; man formoder, at det turde vcere den
Samme, som i XI, 56 omtales paa Lesbos. Da overhovedet disse Sagn
ere aldeles ubekjendte, er det vanskeligt, at sige noget noermere om dem.
Saaledes stal denne „klirer! nntn 8" voere Lhyoneus (hvilket han jo ellers
selv kaldes) der bortdrev en Stud fra nogle Bsnder, og som, for ikke at
opdages, blev skjult paa den her omtalte Maade. — Corythus' Fader var P a
ris ved Oenone, som brugte ham til Speider angaaende Paris' Forhold til
Helena, hvorover Paris blev skinsyg, og drcrbte ham. — Mcera er vel at
antage for Jcarii Hund, som bidrog til at opdage hans Mord, da han
blev drcebt af de attiske Viingaardsmcend (Hygin. 130). Ester Andres S i
gende stal Mcera have vceret en Nymphe, som Diana jog bort fra sit Fslge,
da hun moerkede hendes Ukydsthed. Nymphen blev derefter, da hun faldt
i et Slags Raserie og Fortvivlelse, forvandlet til en Hund. — Konerne
paa Cos skulle have sammenlignet sig i Skjsnhed med Venus, og faaet i
den Anledning den her omtalte Straf. En anden Forklaring angiver dog,
at Fabelen bygger paa den Omstændighed, at Hercules' Fslge stal have
ombragt Adskillige af dem, idet de offrede dem, som Ovceg, til Guderne.
Fabelen er dunkel saavel i dens Opfindelse, som i dens Forklaring. CoS
kaldes ogsaa afHomer (Zl. II, 677)
— Ialysus
var en anseelig Stad paa Ven Rhodus, der, som bekjendt, var indviet til
Apollo (k Ir o eb«; n ni H 1io 6 on). Denne stal vcere bleven odelagt i en stor
Oversvsmmelse tilligemed den der boende Folkestamme, Lelchinerne. Da
disse vare store Hexemestere, og ved deres Trolddom gjorde deres Naboer
stor Skade, blev denne Oversvsmmelse anseet som en guddommelig Straf,
og gav Anledning til det Sagn, at de vare blevne forvandlede til Klipper.

Den efterfslgende Fabel, hvis Scene forlcegges til Ven Cea (Hydrussa) er
kun lidet bekjendt, hvilket ogsaa er Lilfceldet med Eventyret om Hyria, der
blev forvandlet til en Sse »: styrtede sig ud i en Dam, da hun mistede
sin Son Cygnus. Antoninus Liberalis (12) kalder hende
— Lempe
bliver imidlertid ikke at ansee for den bekjendte Lhessalerdal, men som en Egn
ved Leumessus i Boeotien. Hvad Historien selv angaaer, som Digteren
paa en soerdeles treven Maade fortcrtter i de nceste 8 Vers, da vides in
tet videre derom, end hvad han selv meddeler, som uden Skade for Digtet
kunde gjerne vcere blevet udeladt. Ligesaalidet er noget bekjendt om Combe,
som formodentlig har voeret fra LEtolien; hvilket ogsaa gjelder om Menephron (Hygin 253). Overhovedet maa et religisst Sindelag have bragt
Ovid til at henkaste disse blot scizzerede Myther; thi hans oesthetifle Sands
maatte letteligen have overbeviist ham om, at en flig catalogmoessig og
aldeles ikke udfort Henkasten af Mythe paa Mythe umuligen kunde inter
essere en Lceser, som ikke tog Digtet i Hoender med et andcegtigt Sind, som
en Bestyrkelse i Troen paa Gudernes Almagt, og paa deres Paapassenhed
med, at Lasten blev straffet, men som betragtede Mythen og Lens Udfsrelse
blot fra Skjonhedens Standpunct.
388. Cephissus' Datter skal have vceret Praxithea, gift med ErechtheuS; og en af de otte Ssnner, som Begge avlede, maa formodentlig her
vcrre meent. — Lumeli Lomas flal voere Patroe, en Bye i Achaja, hvor
Eumelus har vceret den celdste Konge. — Overtroen om Menneskene, som
i Corinth (Ephyra) opstode af Svampe, er ikke videre bekjendt. — Ved det
394de V. paakommer der Digteren en forunderlig ILlsomhed, som ikke staaer
i Forhold til den rolige Udmaling af det Foregaaende, og som gjsr, at
han forudscetter som bekjendt, hvad han selv burde fortcrtte. Hvad Ovid
lader os gjette os til, etter idetmindste antager, at vi vide, er, efter Hygins Fortcelling (25) fslgende: Efter at Medea allerede havde fsdt to Sonner, Mermerus og Feretus, ved Jason, og de havde levet meget lykkelig sam
men, blev Jason dadlet as Nogle, fordi han levede i Mgteskab med en
Lroldqvind. Han cegter nu altsaa Glauce (alias Creusa) Datter af Corintherkongcn Creon. Da Medea erfarede denne tttaknemmelighed, gav hun
Bsrnene en Guldkrands til deres Stedmoder, der havde den magiske Virk
ning, at Jason tilligemed Creusa og Creon bleve opbrcendte. Esterat hun
Lerpaa seer Slottet staae i Brand, drceber hun sine B srn og flygter.
Jfslge Andres Sigende var Gaven tillige en Kaabe (Tr^Tr^o^ rc«V
besmurt med Naphtha
Senec. Medea 570. Plinius (II, 109) forklarer det rimeligt saaledes, at Creusa, hvis Kaabe og
Krands (Krone) var besmurt med Naphtha, maatte geraade i Brand, naar
hun ncermede sig til Alterilden, hvor hun vilde offre.

399. Nogle vitte lcrse Phineus, men isaafald veed man flet intet om

Mythen, der ikke passer paa Nogen af dette Navn. Sagnet om PhiniS er der
imod en etymologist Mythe, som dreier sig om, at i Attica regjerede en Konge
Periphas, hvis troe og elskende Kone heed Phinis. Denne Benavnelse havde
hun tilfalleds med en Sort Fugle (<x/r,L§,
kalco ossikraZ-us). No
get lignende er Tilfaldet med Halcyone, Scirons Datter, som, formedelst
Utugt, blev forvandlet til Fuglen, som bcrrer samme Navn. — At 2Cgeus
ikke kjendte sin Son Lheseus kom deraf, at han var bleven opdragen Ho6
sin Bedstefader Pittheus, Konge i Troezene. Hvorfor Medea vilde forgifte
Theseus, angiver Digteren ikke; det maatte da vare, for at denne Helt ikke
skulde staae hendes Barn, med hvilket hun gik svanger ved 2Cgeus, i Veien
med Hensyn paa den attiske Throne.— Hvad Svardet (422) angaaer, paa
hvilket Theseus bliver gjenkjendt, da sigter det til den bekjendte Historie, at
2Egeus lagde sit Svcerd og sine Skoe under en stor Steen, da han drog
fra Troezene, og paalagde 2Cthra ikke at sende TheseuS til Athenen, for
han kunde lofte denne Steen, og bringe ham Svcrrdet. Plutarch i LheseL
Levnet (12) lader Gjenkjendelsen opstaae ved en Kniv,
som Lhe
seus brugte til at stjare Kjsd med.
409. Den her omtalte Hule stal vcere den saakaldte Acherusiste Hule
paa Mariandynernes Gebeet (Plin. V I, i og X X V II, 2 ). Naturligviis
har man just der i Egnen fundet en Moengde af bemeldte aLoniturii, naar
man ikke vil antage, at denne fule Gift er opkaldt efter en Flcrkke Acone
i Mariandynernes Landstrcekning. At Cerberus opkaldes efter Echidna, sig
ter til, hvad ogsaa Hesiodus antager i Lheogonien (301) at bemeldte Echidna
var Cerberi Moder.
434. Hvad den her omtalte, af Neptun til Minos forcerede, cretensiste Tyr angaaer, da er man ikke ganske paa det Rene. S nart bliver den
drcebt af Hercules, snart af Lheseus, snart igjen slcebt af Hercules til Eurystheus, som lader den gaae frie, uden at drcebe den. Ovid lader den hu
sere i Attica, og navnlig ved Marathon. Ogsaa Plutarch (Thes. Levn. 14)
lader Lheseus voere dens Drabsmand, som offrer den til Apollo eller ogsaa
til Minerva. — I Crommyon (en Flakke ved Corinth) var en uhyre vild
S oe, Phcea, som gjorde Folket megen ttleilighed, og som blev faldet af
Lheseus (Plut. Thes. 9); naar man ikke vil forklare Sagnet saaledes, at
der i bemeldte Bye har levet et udsvavende, ved Rovene og Mord hsist be
rygtet, Fruentimmer P h a a , som havde faaet den Titel Soen. Men en
ten man nu antager det Sidste eller det Fsrste, saa meget er vist, at Phaa
blev ombragt af Theseus. — Da Theseus reiste ved den saroniste Havbugt
fra Epidaurus, som just var den Vei, som forte fra Troezene til Isthmen,
kom han i Kast med den berygtede Periphetes, en Son af Vulcanus og
Anticlea, som, efter sit vanlige Vaaben, en Kslle, tillige blev kaldt
eller Kolledrageren (rcoLvr^). M d dette Vaaben drog Lheseus

senere omkring, efter at have fceldet dens Eier,. for ogsaa deri at folge
Hercules' Vane, hvem den attiske Helt synes at have taget aldeles til sit
Monster. Plut. Lhes. 8 og Apollod. III, 16, 3. —- Procrustes, en Son
af Neptunus, havde sit Navn af den unaturlige Maade, hvorpaa han be
handlede dem, som han fangede, idet han spoendte dem ud paa en Seng,
og enten skjar af dem, naar de vare for lange, udspilede dem, naar de
vare for korte, eller drcrbte dem, naar de passede. Hans egentlige Navn
var Damastes, og han blev behandlet af Lheseus paa samme Maade, paa
hvilken han havde taget sine Medflabninger af Dage. Plut. Lhes. 1 1 . Hygin 38. Angaaende disse Lhesei Bravourhandlinger maa man forresten ef
terset Salvagni til Ovids Ibis 409 og fslgg. — Cercyon indlod sig i Kamp
med de Vandrende, og drcebte dem, naar de tabte, hvilket nu faldt i hans
eget Lod, da TheseuS overvandt ham. — Sinnis (den saakaldte Pityocamptes) boede ved Isthmen, og var en afskyelig Rover, som bandt Menne
skene til Grantroeer, hvilke han bsiede ned, og derpaa sprcengte de -Fastbundne paa en ynkelig Maade. Hygin. 38. Med hans Datter Perigone
avlede Lheseus Menalippus. — I Ncerheden af Megara levede Sciron, der
rcekkede sine Fodder ud til de Reisende, for at de skulde vaske dem; men
sparkede derpaa saa voldeligt til dem, at de flsi ud i Vandet. Helten
fra Attica kastede ham ned fra bemeldte Klippe, som nu kaldtes ester ham
den scironiste. Plut. Lhes. 10 og Ibis 409. Megara kaldes af Digteren
^lirrrtlios efter en der regjerende Fyrste Alcathous.
453. Fabelen om Myrmidonerne er en meget simpel, stjsndt af Ovid
meget smukt udfort, etymologisk Fiction. Heyne (O dserv. aL
Pag. 306) er meget vred paa dette Slags Myther, og sinder, at hine Li
der toge tiltakke med saadanne Vittigheder af Mangel paa bedre. Han gi
ver det grammatiske Studium Skyld, der rykkede saa langsomt frem, og
som fsrst i Alexandria bragte det til noget betydeligt. Jeg tcenker G.rammatiken har her intet at gjsre; men at flige Kjeldermcend krybe frem til
enhver Lid, i den graae Oldtid ligesaa vel som i den raffinerede Nutid, uden
Hensyn paa, hvad Grammatiken forbyder etter tillader. Med andre Ord,
den Tids Vittighedsmcrnd gjorde
til Myrmidoner, uden at spsrge
om ^ da kunde blive til r. Naturligviis har Lilfceldet fort det med sig,
at en Deel af det pelasgiske Urfolk har baaret Navnet Myrmidoner, det
vcere nu et primitivt Navn, saagodt som det, Magister Eineck bar, etter af
en Fyrste Myrmidon, som virkelig forekommer hos Apollodor (I. 7. 3). Paa
2Cgina sinde vi dem forst, og senere drage de med Peleus til Lhessalien,
hvor de nxdscrtte sig i Phthiotis. Den, som fsrst var vittig nok til at
lade Myrmidonerne voxe op af Myrer, er forresten, hvad man ikke skulde
vente sig, den gamle Digter Hesiodus. — Minos vilde straffe Athenienserne,
fordi de havde dmbt hans Son Androgeus. Om hans Veelde tilsoes ester-
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see man Herodot III, 1 2 2 . og om denne Krig Pluk. Thes. 15. De i det
Efterfolgende omtalte Der ligge omkring Creta, og ere ncrsten Alle tilfalde
bekjendte, hvorimod Fabelen i 465 er aldeles fremmed. Anaphe er en af
de sydligste Der i Archipelagus; Astypalcea derimod en af de sporadiffe Der
ligeover for Cos, med hvilken Nogle gjore den identisk. Det var en af
de ostligste Der blandt de mange, som ligge i Archipelagus, og hedder nu
Stampolia.
484. 2Eacus var en Son af Ftodguden Asopus' Datter 2Egina, om
man ikke vil antage at Asopus var Konge i Boeotien. Den Lyctiffe Flaade
(490) er den cretensiske efter en bekjendt Bye paa Creta Lyctus. Cephalus
var en Son af den phociffe Konge Deioneus. Apollodor (II, 4. 7 . III,
14, 3) antager, at der har vcrret to af dette Navn, hvoraf denne var en
Son af DeioneuS og Xuthus' Datter, Diomeda, den anden derimod en Son
af Mercurius og Cecrops' Datter Herse (Heynes Okserv. 323 og 333 ).
Pallas (500) var Broder til Lhesei Fader 2Egeus, forsaavidt som Pandion
den anden havde efterladt fire Sonner, de to omtalte, samt Lycus og Nisus. I de siden afstedkomne Uroligheder mod Theseus, blive Pallas og
Sonnerne drcebte.
523. Hvad den her omtalte Pestbeskrivelse angaaer, da sammenlignes
den passeligst med Lucrez' lignende ( 6 e rer. natur. VI, 1136) og Virgils i
Georg. IH, 477, samt den nyere Litteraturs interessante Sidestykke i In d 
ledningen til Boccaccio's Decamerone.
619. At en saadan Torden og Lynild gav et heldigt Varsel, seer man
paa flere Steder, saasom Od. X X , 103 og 2Cneid. II, 692. Saadanne
Steder, hvor deslige lykkelige Varsler havde viist sig, pleiede man at hilse
med et Kys (631). Da Cephalus var en Son af Deioneus, som igjen
var en Son af 2Eolus, kaldes han selv (672) 2Eoliden, ligesom Phocus kal
des (685) Nereiden, forsaavidt 2Eacus havde denne Son ved Psamathe, en
Datter af Nereus. — Hymettus var et bekjendt attisk Bjerg, rigelig forsy
net med Blomster og iscrr med Lhymian, som derfor var meget besogt af
Bier, der tillige gjorde det bekjendt ved Honning.
726. Efter Antoninus Liberalis er det en Slave, som Cephalus afretter
til Forforer, hvad jo ogsaa er mere rimeligt, end at han selv skulde have formummet sig. Efter Apollodor bliver hun greben i Utugt med Pteleon, og
flygter til Minos, af hvem hun, efter begge hine Mythologers (Anton. 41
Apoll. II, 4. 7) Sigende, faaer Spydet og Hunden.
762. Hvorfor tog T h e m i s sig dette saa ncer? Formodentlig af den
Grund, at efter Nogles Sigende var det just denne Gudinde, som havde
paasendt Lhebanerne det pestagtige Uhyre, Sphinx, fljsndt Andre angive
Zuno og atter Andre Bacchus. Laiacke« er Oedipus. Hvad det andet
D

Uhyre (763) har voeret for et, kan ikke indsecs af Digterens Ord. Det
har enten voeret en Ulv eller ogsaa en Roev, der efter det Bseotijke Bjerg
Leumessus kaldes den Teumessisie. — Cretenserne vare noksom bekjendte for
medelst deres Kunst i at skyde med Pile; en Gortynisk Bue (opkaldt ester
den cretensiske Bye Gortyna) er derfor en udmcerket Bue.

Ot t ende
1.

Sang.

Eftersom Fuglen Ciris har en rodlig Fierbusk paa Hovedet, vare
Digterne ikke sene med, at udlede dette Navn as
(hvilket Ovid an
tyder ved at sige n I o n 8 o nornen Lliepla enxUlo) esterat man enten
havde selv tildigtet, eller ved Traditioner modtaget Eventyret om NisuS'
G u l d ha a r, som efter Pausanias' Forklaring, har voeret et kjendeligt, alt
for lyst H aar, der stak af mellem de Dvrige.— Ester Nogles Fortoelling
(Apollodor HI, 15, 8 ) befalede Minos, at man skulde kaste Scylla i Van
det, efter Andre blev hun hcengt op i Masten. See Vulpius til Properz.
m 1 7 , 2 1 . Hygin, 193. — Alcathvus' Bye er Megara, omgiven med Mure
as Pelops' S o n , Alcathous, som i denne Henseende blev underststtet af
Apollo. Dog lade andre Forfattere Megareus fra Onchestus, Svigerfader
til Alcathous, som var kommen Nisus til Hjelp, opbygge Murene om Me
gara, da de vare blevne sdelagte af M inos, der forresten, vel at manke,
er Minos den anden, og ikke, som Ovid gjsr ham til, Minos den forste,
S on af Zeus og Europa. Det var just under dette Arbeide, da han
hjalp til at bygge Murene, at han kom til at lcegge fin Lyra fra sig, hvorved
Stenene, paa hvilke de laae, fik den deilige Klang. See Virgils Ciris 105,
hvilket Poem overhovedet maa sammenlignes med denne Digtning.
Cydon,
(Cydonia) var en af de meest udmcerkede Byer paa Creta. — De farlige
Sandrevler paa Kysten af Afrika, som ere bekjendte under Navn af Syrter, sindes beskrevne af Sallustius i Iugurthakrigen e. 78. CharybdiS kjende
vi fra VII, 63 og Armeniens Tigre ville blive omtalte i XV, 86.
131. Dette Vers sigter til det bekjendte Eventyr om Pasiphae, Mi
nos' Kone, som foreljkedeS i en Lyr, og som ved Dcedali Hjelp virkelig sik
sin Kjerlighed tilfredsstillet, hvilket bragte Minotaurus til Verden. For
klaringerne ere afvigende; men vist er det, at Pcelcrphati (Cap. 2) er saa
obscoen, at man maa undres, hvorledes Gierig i tydelige Ord gider gjentage den. Heyne (M n. VI, 26) mener, at Fabelen skriver sig fra Cretas
(samt Siciliens og Italiens) Emblem, en Lyresigur med et fljcegget Men
neskehoved. — En Lighed har Ovid med vor Holberg, at de Begge opholde
sig saa lcenge det nogenlunde lader sig gjore (stundom endogsaa vel lcrnge)

ved saadanne Scener og Gjenstande, som interessere dem selv, hvorimod de med
en utilbørlig og hoist uproportioneret Korthed fare over Ting, som ikke ere min
dre vigtige, og som idetmindste hore som integrerende Dele med til det Hele.
Da Nisus var bleven drcrbt i Krigen, kaldte Jupiter ham atter tillive, og
sorvandlede ham til den saakaldte Halicretus, ayuila marina, eller Soeorn.
Forresten er Lhesei Forhold til Ariadne, samt Skatten, som 7tthenerne maatte
erlcegge til Minotauri Fode, og Labyrinthen (2En. V, 588. Plin. X X X V I,
19) altfor bekjendte Gjenstande, til videre at behsve Forklaring. — Mcrander
II, 246. — Versene 170 og 71 indeholde en lille Vanskelighed, da Forfat
terne ikke ere enige om, hvortidt disse Leveringer af Inglinger og Piger
skete.. De Fleste svare aarligt. Plutarch siger derimod, at Accordten lod
og ncrvner dette som
X ovenis ann!s
antages af Nogle som 27, af Andre som 9.-— Dia III, 597. — Fortællin
gen osir Ariadnes Krone er bekjendt, ifolge hvilken Bacchus forcerede hende
en Krands paa Ven Naros (Dia) hvilken senere, enten af de andre Guder,
eller as ham selv, sattes op paa Himmelen, efterat Diana (som Sagnet
siger) havde drcrbt hende, formedelst Mangel paa Kydffhed. Forresten er
det mcrrkeligt, at baade Aratus og Eratosthenes kjende kun een Krone el
ler Krands, da dog allerede Ptolomceus gjor Forskjel paa
/?o183. Dcrdalus ffal, tilligemed sin Son Icaru s, vcere bleven inde
sluttet af Minos i Labyrinthen, til S tra f, fordi han havde hjulpet Pastphae i hendes Kjerlighed til Laurus. Da han selv havde bygget den, var
det ham ikke svcrrt, at komme ud, og nu fik han af Pasi'phae (Hygin, 40)
et lille Skib, som han bevingede (velorum alas 2En. III, 520) med Seit
' en i hun Lid aldeles ubekjendt Ling (Palcrph. 13) hvorved han undlsb
Minos' Galeier, som maatte bringes frem ved Aarer. At Seil imidlertid
ikke skulde paa Minos' Lid vcere bekjendte, klinger heel underligt. Pausanias (Pag. 558 i Boeotica) siger det dog; men isaafald maa det vel
forstaaes om Grcekerne; thi idetmindste Phoenicierne og ^Egypterne havde
lcrnge for den Lid indfort deres Brug. Da JcaruS enten ikke forstod at
styre sit Skib, eller var uforsigtig ved Landgangen, endte han sit Liv i
Bolgernc. Apollodor H I, 15, 8 . 9. Diodor IV, 76—79.
237. Fabelen om xerrii'c er naturligviis dannet af Navnet; thi Buffons Mening (Iiist. n atur. V I, 25) at Agerhsnsenes Skrig ligner Lyden
af en Saug, og at derfor de gamle Digtere ffulde have forvandlet Talus,
Saugens Opfinder, til en saadan Fugl, er vel altfor ssgt. — Cocalus (26i)
var Konge paa Sicilien, og, da Minos forlangte Dcrdalus udleveret, var
han den eneste, som vovede at hjelpe den flygtende Kunstner. Cocalus skal
tillige under Forsikring om Venskab have lokket Minos paa Land, og der,
enten selv, eller ved sine Dottres Hjelp, have ombragt ham i et Bad.
^
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270. Den calydonifle Ja g t, hvori Meleagcr og Atalanta spille saa
vigtig -n Rolle, er altfor bek.endt, til at den fluide b-h-ve »idere at om
tales da den allerede as Homer berettes udforUgcn i ^lia.nm IX , u30.
(Apollodor I, 8 , 2. III, 9, 2. og Hygin 171.) Hvad dens ^mspuntt ansaaer, La turd- den indtrcrffe omtrent tredive Aar for den tro;anfl- Kng.
Jaaten er fcerdelcs beromt i Oldtiden, ofte bcsjungcn af Drgternc, og fortiener at sammenlignes ogsaa i denne Henseende med den bekMdte J a g t . S-otland som omtales i P-rcv's b-kfendte Ballad-samling - liel.g u -- »k »no.ont
°N"U-Ir
Navnene paa disse Helte finder man saavel hos Hvgm, som
bos Apollodor, fljondt med betydelige Afvigelser. Perithous og ^)cstu
ere bekjendte, saavel ved saa mange andre mcerkelige Omsta-ndighcder, som
oasaa ved dereS Bcnflab for hinanden (Horaz. Oder. IV, 7, 27. Hvgm, 79).
De to Thestiader ere delvend- her i Historien forekommende Krigere, ^nclcr
^ l Mel-aa-r. som blive drcebtc, Plexippus og Toreus.-LynceuS og ^das
vare begge Sonner af den messenifle Konge Aphareus. Apollon. Nhod. I,
151 _ Ccencus, Elati Son, en Magncsier, skal fra fsrste F«rd have vccret'en Pige; men erholdt af Neptun, at han baade blev et Mandfolk og
M iae fludsrie (Hygin, 14 samt vor Digter XII, 179). M°->M omtales
ogsaa af Homer (II . IX, 447) som den Ler blev uenig med sin «adcr Amyntor formedelst en Medhustru-; blev forbandet af ham, og tvungen til at
M ate til Peleus, af hvem han blev antaget som Achilles' Lcrrer. Efter
Xndre b l ^ b-ro-et sit Syn af bemeldte Fader; men atter helbredet af
__ Actoriderne vare Actors Ssnner fra Phlhia, som

7, ^

°°-

mso is - Jolaus ki-nde vi fra Hesiodi Skjoldbeflrivelse, som H-r-ulis troe
v a n te r — Naryr er en locrifl Bye ( 2Enc,d. III, 399). — Amyct«, -n
kammel laconifl Bye, hvis Fyrste Hippoeoon havde sendt sine Sonner En-eA -on og Derippus til at deeltage i Jagten. - P-nelop-s Sv.g-rfa!ek er naturligviis Laertes. - Ancaus var en Son af den ar-adifle (parLycurgus. - Ampyci Son Mopsus var en bekiendt Spaa^ a !d -XII 456) og en ikke mindre beromt Spaamand var Occlci Son,
Amphiaraus, hvem hans Kone Eriphyle lokkede til, imod hans egen bedre
Ok-rbeviisning, at tag-Deel i Krigen mod Lhebanerne (Hygin, 128).- Al
Navnet Atalanta ere der tvende, som endog Oldtidens Skribenter ikke s>c!den sammenblande (Apollodor III, 9, 2) nemlig den ar-ad.fle, som -r on>tales, Jasi (Jasions) D atter, og Boeoterinden, Schoenei Datter,
denne maa man efterse- 2Elians lang- Beretning r var.
> U, .
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Meleaaer kaldes her M avortnis, fordr han ester Nogleo
aende var en Son af Mars. Apollod. 1 , 8 .2 . Ll°-iri-m, exitreo ll'Or.cko
Pag. 279. Den poetiske Jdee om Branden, af hvilken Meleagers Liv er

afhcrngig, M l den bekjendte Tragiker Phrynicus have voeret den forste, som
benyttede. Men forresten fortcrlles Meleagers Dod paa ganste forstjellige
Maader. Hygin, 174. Antoninus Liberal. 2 .
L2 0 . Meleager siges af Digteren kun at have havt een Broder; hos
Apollodor har han tre (Loxeus, Lhyreus og Clymenus), ja Nicander gi
ver ham endog fem. Ssstrene vare Gorge, Dcianira, Eurymede og Melanippe. Hans Kone er Cleopatra, som kaldes af Homer i I I . IX, 562
Halcyone.— Indvaanerinderne i Calydon kaldes LveninD af Floden Evenus, som lsber strax ved Byen.
542. Oeneus, af 2Eolidernes Slcegt, var en Son af Parthaon oz
Euryte. Hans Datter Gorge oegtede Andrcemon, som succederede Oeneus
i Regjeringen, og Deianira blev gift med Hercules (altsaa en Svigerdatter
til Alcmene).
547. De Echinadiske O er, som laae ved Achelousflodens Munding,
troede man at vcere frembragte ved jordopstyllede Dele fra denne Flod (Plinius IV, 2), der kommer fra Pindus og mod Vesten stiller 2Etolien fra
Acarnanernes Land. Ogsaa Diodor fra Sicilien omtaler den Mcengde Jord
og Sand, der skylledes frem med denne Flod, saa at der vel tilslutningen
kunde dannes hele Ser deraf. Forresten kaldes den Nymphe, han elstede,
Perimede af Apollodor (I. 7, 3 ) hvilken Ovid kalder Perimele. — Den Troezeniste Helt (567) er ikke Theseus (thi han ligger, som den Fornemste, r
Midten) men Lelex, der i 312 kaldtes Naryceren, og faaer sit Tilnavn af
den Omstændighed, at han i 623 fortcelles at have levet lcenge hos Troezenernes Konge Pittheus. — Hvorfra har Ovid det herlige og tillige saa
sortreffeligt udforte Eventyr om Philemon og Baucis (621) ? Det er ikke godt
at bestemme, eller rettere sagt, det turde vcere umuligt at afgjore. Man
opstiller Formodning paa Formodning; lader ham snart hente det sra en
Forfatter, som har samlet Phrygiste Folkesagn, og snart (ja hvad kan man
dog ikke falde paa!) lader man ham copiere et tabt Digt, som vi aldeles intet
kjende til, Callimachi Hecala, og hvorfor? fordi Talen ogsaa der er om en
gammel, gjcestfrie Kone! Men hvor divergerende Callimachi og Ovids Digteraand er, derom tales ikke. Heller ikke tcenker man paa en Kilde, der
laae lidt ncrrmere, Digterens egen frugtbare Phantafie, hvilken, i Forbindelse
med hans varme og dybe Folelse, bedre end Alt kunde frembringe saa deilig
en Fabel, som denne. Ideen om Hecala, som Forbillede for den Ovidiste
Behandling, er af Ruhnken; men kan man selv af ham faae stige Hypothescr, stal man da undres over den comiste Scene til 665, hvor Burmann, Schirach og Gierig blive hceftig uenige, i Anledning af det snurrige
Spsrgsm aal: om det er Minerva eller hendes daces, som er inte^ru!
720. I Codices hersker en forunderlig Uoverensstemmelse med Hen
syn paa K a n e lu s, da de frembyde endnu t i forstjellige Lcesemaader. Bo-

the mener, at man bor lcese 8 exe!us o: phrygiff, eftersom l^ a n e iu s o:
cappadocisk, er for langt fra den phrygijke Scene. Lenz vil forene begge
Parter, idet han antager, at Begivenheden er indtruffen paa Stroget mel
lem begge Lande. — Om Proteus (732) har jeg ovenfor talt. Hovedste
derne om ham erOdyss. IV, 384 og Georgic. IV, 387. Autolycus'Kone
kaldes baade Mestra samt Metra (Paloephat. 24) og endelig af Autoninus
Liber. (17) Hypermestra. Han selv var den ildeberygtede Son af Mercurius (eller Dcedalion), som omtales af vor Digter i ellevte Sang, 313 (Hygin
200, 201). Han er Ulysses' Bedstefader, og hans Levetid kan altsaa ansoettes til e. 50 Aar for den trojanske Krig. Hvad Erisichthon (Oldtidens
Ugolino) angaaer, da er hun tragiske Begivenhed udfsrligen behandlet saavel af denne vor Digter, som af Callimachus i Cereshymnen (23—116).
Ve F ustilrus non e st ^Lsxutnnckuin, og altsaa bliver det slet ikke forun
derligt, at J u l. Ccrsar Scaliger scetter (som det synes med Rette) Ovids
Udfsrelse hsiest, medens Ernesti (i sit Program: eomxurutto LrisLeUttionis
CrUUnLueliU et OvtULnui, som staaer i hans Udgave af Callimachus) faelder den modsatte Dom. Synderen selv var en Son af Triopas, Konge
i Lhessalien, hvor (navnligen L Phthiotis) Byen Dotion laae, i hvis Noer
hed den hellige Cereslund befandtes.
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Som en af Hercules* Kampe regnes hans Strid med Achelous.
Tingen var den, at bemeldte Strsm var en Grcrndseflod mellem Acarnanien
og 2Etolien. Ved sine bestandige Oversvommelser gjorde den megen For
virring og Skade, saa at Stridigheder uafladeligt opstode mellem disse Folk,
ncrsten blot formedelst den, ved Floden bevirkede, Forvirring ihenseende til
Grcendsestjellet. Hercules dcemmede den endelig af, uagtet den snart blev
til en Slange (o: bugtede sit Lob) snart til en Lyr (o: viste hele sin Styrke,
ved at stige over Bredden). — Da man om Lhesei Moder ZCthra fortalte,
nred Hensyn paa Neptun og 2C'geus, samme Historie, som der om Atcmene
fortaltes om Jupiter og Amphitryo, at der vore to om Budet, kaldes TheseuS af vor Digter iVoittunius H eros.
1 2 . Vi have ovenfor seet, at Oeneus var en Son af Parthaon, og
dennes Datter var Deianira, uagtet baade Bacchus og Dexamenus ncrvnes
som den virkelige Fader. Som bekjendt maatte Hercules paatage sig de
- meest msisommelige Eventyr paa Eurysthei Befaling, der igjen blev tirret til saadan Grusomhed af Hercules' Stedmoder Juno. Senec. »ere.
lu r. 34. 41.
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35. Man kunde sperge: hvorfor overose de hinanden med S an d ? Uag
tet Ovidius intet har meldt om, at de iforveien havde salvet sig, maa man
dog antage, at her sigtes tit det soedvanlige Fcegterkneb, at bestrse sin Mod
standers Krop med Sand, for at han ikke skulde have Nytte af den Olie,
hvori han Lndgned sit Legeme, for ikke at blive greben af sin Modstander.
— At orui'a mierrntia ikke er de s t r a a l e n d e , men de hurtigt b e v æ 
g e d e Been, beviser det homeriske Udtryk (Odyss. VIII, 265)
7roe)H, hvor Lalen just er om Dandsernes hurtige Bevcegelse. ( 2Eneid.
V, 430, ille p e l l u i n inelior m o t u ) .
67. Det er bekjendt, om ikke fra andet, idetmindste fra Lheocrits
saare poetifle Behandling af dette 2^'mne, a tIu n o , som bestandig, ja lige
fra Hercules'Fsdselstime, forfulgte denne Helt, udsendte tvende Slanger, for
-t myrde ham i Vuggen, men som han drcebte, da han allerede som Lille
eiede en forunderlig Legemskraft, i Forbindelse med overordentlig Mod. —
M-radserne ved Lerna i Argos vare fulde af Slanger, hvilke Hercules ren
sede; droebte Slangerne, afbrcendte Sivet, og gjorde Stedet frugtbart. Her
hid sigter formodentlig Sagnet, som siger, at Hydra's Hoveder vare af
Guls, sor paa en smuk og billedlig Maade at antyde den Frugtbarhed, som
fra nu af var saa indbringende for Egnen. Altsom Hercules afhuggede
det ere Hoved, maatte hans Medhjelper Iolaus vcere tilrede, for at afsvie
Stede: med Ild , da der ellers skjsd nye Hoveder frem. (Eurip. H ere. Inr.
319, A?ollodor II, 5, 2 ). Servius (Virg. 2En. VI 287, 576, VII, 658) giver
Sagnet en anden Forklaring, idet han siger, at Sumperne om Lerna brsde
ud i forsijellige Strsmme, og satte det omliggende Land under Vand. Ved
Canaler og Dcemninger sik Hercules imidlertid denne Ubehagelighed ganske og
aldeles hoevrt. Tzetzes lader Lernaslangen voere 7 Brsdre, som levede af
at plyndre, vg havde deres Hjemsted i dette Morads. Hercules lokkede dem
frem, og drcebte dem efterhaanden tilhobe. Hvor ma n g e Hoveder Lerna
slangen havde, derom er man naturligviis uenig, da Digterne gjerne scette
ct Nul til. De stige fra 5 til 90. Om det bcromte eornu eopirL see
rnan Apollodor II, 7 , 5. — Skulde.der ikke vcere noget urigtigt i Lcesemaaden ag-restes (96)? Udtrykket er stedende, og jeg onskede hellere et Epitheton, som var mindre ncergaaende mod den vakre årlige Flodgud. Om
Nessus handler )tpollodor II, 7, 6 , og Hygin. 34.
1 1 2 . Aonisk o: boeotisk kaldes Hercules med Hensyn paa sit Fsdested, Lheben, ligesom Deianira paa samme Grund kaldes en AZtolerinde.
Hun var, som vi ovenfor saae, den cetoliske Konge Oeneus' Datter, som
Hercules sik til Belsnning, fordi han havde betvunget Achclous. Den Trudsel han i 124 udsteder imod Nessus, sigter til den bekjendte Fabel om NessuS' Fader Ixion, som vilde voldtage Iuno, men blev narret ved Skyen,
som traadte i hendes Sted. Ihvor luftig Skyen end har varet, lode Old

tidens Digtere dog Centaurerne (nubl^enL) fsdes til Verden af denne. — Hvor
hurtigt Digteren stundom iler i sit Foredrag, som bliver endnu mere afbrudt
ved de stakkede Perioder, kan man see, iblandt andre Steder af 130—33.
Man skrive derfor ikke paa Oversetterens Regning, hvad der udelukkende
er en Ejendommelighed hos Digteren!
136. Oechalia legges af Nogle paa Euboea; af Andre i det Messenifle Gebeet, og endelig af Homer (II. II, 730) i Lhessalien. I denne
boede Eurytus, en beromt Bueflytte, som tilbod sin smukke Datter, Iole,
til den, som overgik ham i at flyde. Hercules vandt; men Eurytus negtede ham den lovede Belonning. I sin Vrede sdelagde han ved Årender
nes Hjelp Oechalia, drcebte Kongen og hans Ssnner, og forte Iole som
Krigsfange med sig. Apollodor 2 . 7, 7.
182. Forfatterne, som have omtalt Hercules' Kampe, opregnes af
Heyne til Apollodor II, 4 , 8. O lrservationes Pag. 132 og 33. Bxsiris en vild Konge i Africa havde udsendt nogle Rovere, for at bortfare
Hesperiderne. Hercules forjog Roverne, befriede Pigerne og drcrbte Lu
siris. En ganske anden Mythe synes Ovid at folge; thi efter hans Fortcr.ling
har han drcrbt eller slagtet de Fremmede, som kom til Landet, ved Jupiter, Al
ter. Apollodor II, 5, 11. Bemeldte Busiris, som er en Son af Neptunus, maa ikke forblandes med den anden af samme Navn, som forekom
mer ligeledes hos Apollodor II, 1, 3, 4 mellem ZEgypti Ssnner. — Antceus, en afrikansk Kjempe, maatte Hercules knuge ihjel, ved at loste ham
op i Luften; thi hvergang han rorte ved Jorden (som ved Neptvnus var
hans Moder) fik han fornyede Krcrfter. Man har forklaret det om en
Fyrste, som stedse fik Hjelpetropper fra Landet i det Indre af Afrika, og
som Hercules derfor maatte lokke ud paa Soen, hvor han overfa.dt og dra'bte
ham, da han blev affljaaren fra sine scrdvanlige Hjelpekilder. — Geryon om
tales af HesioduS (Lheogonien 309 og 981) som gjsr ham til en Son af
den Chrysaor, der udsprang af Medusa's Blod. Efter Nogle regjcrede
han i Spanien, efter Andre i Epirus. At han havde tre Legemer, for
klarer man om tre smaa Armeer, han samlede mod Hercules til sit For
svar, eller tre Oer han eiede (Majorca, Minorca, Ebusa) eller tre Prindscr,
som vare hans troe Allierede. De Fleste anvise ham Plads paa Oen Erythea (Eurip. lie re . tur. 423) der omtrent vilde vcrre ved Cadix. Justin. 44,
4 og Palcrphatus 25 og 4 0 . — Kampen med Achelous have vi seet i denne
Sangs V. 84. Det er imidlertid muligt, at Digteren, som udtrykker sig
meget kort om denne Kamp, sigter til den saakaldte marathonifle Lyr, som
fodtes paa Creta, og var umaadelig stor. Eurystheus onflede at see den,
og befoel ham, at hente den til sig. Helten gjorde det; men Eurystheus
lod den lobe, hvorefter den sdelagde det marathonifle Gebeet, en Om
stændighed, som forskaffede den det ovenfor omtalte Tilnavn. At Lyren

forresten vilde blive sammenblandet med Pasiphae's L yr, eftersom Begge
havde hjemme paa Creta, var let at forudsee.
187. Ligesaa kort udforer vor Digter det bekjendte Eventyr om den
eliske Konge Augias' mcerkvcrrdiae Orvcegmasse, der var saa stor, at den ikke
kunde rummes L Stalden; men maatte staae paa Markerne, som bleve
over al Maade beda'kkede med Gjsdning. Hercules hjalp ved at lede Alphcusfloden derhen, hvorved Markerne paanye bleve istand til at dyrkes.
Apollodor II, 7. 2 . — Ogsaa Lucrez (V, 31) omtaler de, formedelst deres
foele Kloer scrrdeles farlige, Fugle, der levede i Ncrrheden af den stymphalifle Soe i Arcadien. Disse Fugle stal Hercules have opstrcemmet ved
S toi med larmende Metalinstrumenter, og derpaa have drcrbt dem. Nogen
Lighed have disse Fugle jo vistnok med Harpyerne; men de bor dog ikke
sammenblandes, som Lilfceldet er hos Natales Comes (Mythol. V II, 6 ).
Man har forklaret sig disse Fugle, som en Rovertrop, der stjulte sig dybt
inde i utilgjcengelige Skove. — Ved den partheniste (arcadiste) Lund forstaaer Digteren formodentlig den Hind med Kobberfodder (o: storke og hur
tige Hind) som Hercules i et helt Aar maatte lobe efter.
189. Amazonerne stode paa hiin Lid i hoi Anseelse formedelst deres
Krigskunst, forenet med Mod. Dette gav Eurystheus Anledning til, at sende
Hercules ud, for at hente sig Hippolyte's, deres Fyrstindes, Belte. Hercu
les kom til Thermodon, en Flod i Cappadocien, ved det sorte Hav, slog
Lem paa Flugt, og tog Hippolyte (Antiope?) til Fange. Hende gav han nu
Lheseus; men Amazonernes Dronning Menalippe lsSkjsbte sig ved at give
sit Belte, o: ved en overordentlig stor Losesum, om der ellers ikke stikker
en, for denne Dronning mere kostbar, Eiendom under den sigurlige Lalemaade. — Om Hespcridernes 2Cbler er talt til IV, 637. — Hvad Centaurerne angaaer, da sigter det vel til, at Hercules blev engang bevcertet af
en af disse Centaurer, ved Navn Pholus, en Son af Silenus og Nymphen Melia. I Anledning af et kostbart Fad Viin, som Hercules tog til
sig, og som de ovrige Centaurer nodig vilde udlevere, kom det til en al
vorlig Kamp, hvori mangen Centaurer mistede Livet. Apollodor II, 5, 4, §. 2 .
192. Det Erymanthiske Vildsviin tog Hercules af Dage, ifslge Eury
stheus' Befaling, som dog blev saa overmaade forstrcekket for det, da det
blev ham viist, at han krob istjul formedelst Angst, hvis ikke dette sna
rere har vceret Lilfoeldet ved Synet af den nemceiste Love. Om den Lernceiste^Slange have vi seet i denne Sangs V. 70. (Horaz. Od. IV, 4,
6 1 ).— Hvad den thraciste Konge, Diomedes'Heste angaaer, som bleve ncerede med Menneffekjsd, da vil det sige, som man har angivet, at Kongen
holdt en saa umaadelig Mcengde Heste, at han derover var nodt til at scrlge
sine Slaver, hvis Lalen ikke skulde vcrre om, som Andre mene, at Men
nesker ere blevne bidte til Skamme af dem. Palcrph. 4 . LronovLL 01 >-

sei'vrrtt. IV, 24. — Den nemeiffe Love havde sit Opholdssted i en Hule
imellem Cleone og Argos, der laae omtrent femten Stadier fra Nemea.
Foruden at denne Love var umaadelig stor og stcerk, havde den tillige den
Egenhed ved sig, at den ikke kunde saares, og Hercules havde derfor den
eneste ttdvei, at lofte den, ligesom Ancceus, op i Luften, og qvcele den.
— Ssnnen af Poeas (233) er PhilocteteS som fik hans Vaaben og Pile
til Gjengjeld, fordi han hjalp ham med Baalet.
273. Ved Pelops' Datter Nicippe havde Sthenelus tre Bsrn,. Medusa, Atcinoe, E u r y s t h e u s ; Alcmene derimod var en Datter af Electryo, KongeiMycene. — Ilithyia(283) har man villet udlede af det Semetiske; men det behsves ikke, da det meget simpelt og rigtigt kan udledes
af
der ligesom
betyder at komme til Hjelp. Zeus og
Hera ansaaeS efter oeldgamle cretensijke Localsagn for Stiftere af AZgtestab.
I Billedsproget udtrykkedes derfor Jlithyia at vcere Hera's Datter, stjsndt
denne ogsaa selv, efter en simplere Forestilling, er den hjelpende Lucina. Men
nu udbredte sig fra de asiatifle Kyster ved det sorte Hav allerede meget tid
ligt en Guddoms Dyrkelse, som man ansaae som Symbol paa de productive Naturkrafter; Maanen var dens Sindbillede paa Himlen, og Koen paa
Jorden. Denne Guddoms Dyrkelse sammenblandedes senere med Latona's
Datter Artemis, som saaledes let kunde tcenkeS som xuerperaruin 6ea.
294. Vulgaten har nexos partus, og flere Lccsemaader (uexus, nisn 8 Le.) sigte til, at man ikke har tcrnkt paa de guddommelige Vcesener,
der kaldes Nixi (a uiteuclo) som hjalp Barselqvinder. Andre kalde dem
HVex! (a ueeteullo, yuia eonueetuut meiulrra inulieiuui aL prntuiu so-

luta), og gjsre dem til tvende Guder, som vare Brsdre (deraf pares). —
Historien om Alcmenes svcrre Fodsel har Homer meget vidtlsftigt i Iliad.
X IX , 95, hvor Juno betjener sig af
— Ogsaa Eventyret om Ga
lanthis, der forvandles til en Vcrsel
seer man er etymologisk. Man
har tillige forklaret det saaledes, at en Vcrsel lob Alcmene forbi, just som hun
var stcedt i sin Qvide, og bevirkede en lykkelig Vending ved denne uven
tede Skrcek. HUiau. 1"st. unimal. X II, 5. Hvad den Overtroe angaacr,
at den foder gjennem Munden, see Anton. Liberal, e. 29. Lingen er, at
dette Dyr lober bestandig med Ungerne i Munden, og flytter dem fra det
ene Sted til det andet. kUu. Kist. natur. X XIX , 16. Hos samme For
fatter (XXVIII, 5) lcere vi nsiere at kjende den Overtroe, som tales om
i 311, som bestod deri, at man troede det skadeligt, ikke blot for Barselqvin
der, men overhovedet for Enhver, som skulde have Hjelp, at sidde med det
. ene Been over det andet Kncce, og derpaa lcegge Armene ud over det med
sammenknyttede Fingre. Saavel ved Offringer, som i Senatsforsamlinger
var denne Stilling forbudt, xelut omuem aetu,n impelliens. — Om Dryope (331) er intet videre at mcerke, end hvad Digteren selv meddeler. No-

gen Forandring i Mythen angives af Autonin. Liberal. 31. Servius til
Georgic. I I , 84. Hendes Fader og Hjemsted, Oechalia, omtaltes til det
136de Vers.
341. Lotus forekommer deels som Urt og deels som Lrcee. Forsaavidt som den er en Urt er den baade Lotusklsver, som O^vceget yndede meget
— Georgic. III, 394 — Tydskernes Steinklee, og den brsdgivende Lotusplante
I^otus) der voxer ved Nilen og Euphrat. Forsaavidt
den ansees som Lrcre, er den flere Stags, med qvcrgende Frugter for Men
nesker og Dyr, besynderlig Rhamnus Lotus eller Zizyphus (lugude) med
Frugter, saa sode som Figen, og Dadler af Stsrrelse som en Oliven. Den
sindes endnu af Reisende ved Lunis og Lripolis, hvor i Homers Lid Lotophagernes Se blev henlagt. Od. IX, 92. Fabelen om Lotis, som ikke
er af de meest hoviske, udfsrer Digteren i sine Fasti I, 415—440. — Det
390de V. sigter til den Omhu, hvormed de ncermcste Venner trykkede den
Dodes Sine til, hvilket hun kalder munus.
399. Jolaus var en Son as Iphiclus, altsaa en Broderssn til Her
cules, hvoraf man kan forstaae, hvorfor denne Gud interesserer sig saa me
get for ham hos sin Kone.
404. Som bekjendt tvistedes Oedips tvende Ssnner Eteocles og Polynices om Kongemagten i Lheben, ester at de havde deelt Arvefslgen saaledes, at hver ffulde regjere sit Aar. Da nu Eteocles havde regjcret et
Aar, vilde han ikke overlade Bestyrelsen til Polynices. Dette gav Anled
ning til den bekjendte Krig for Lheben (raH Lirr« sn?
da Po
lynices blev understottet af Adrastus, Konge i Sicyon, hvis Datter han
havde crgtet. Blandt de syv Helte var Capaneus, Argiveren, Hipponoi Son,
som rammedes af Zupiters Lyn, da han paa en trodsig Maade vilde be
stige Muren, uagtet han vidste det var imod Zeus' Villie. Hygin 6 8 . Serv.
til Virgils 2En. I. 28. AmphiarauS var en bekjendt Spaamand, og vidste,
som saadan, at det vilde gaae ham galt i denne Krig. Eriphyle, hans
Kone, var imidlertid bleven bestukken af Polynices ved en gylden Halskjcede,
og sik ham tilsidft overtalt til at tage Deel i Kampen. Hvad han ahnede, gik i Opfyldelse; dog paalagde han sin Son Alcmceon, forinden fin
Dsd, at hevne ham, hvilket Alcmoeon ogsaa gjorde ved at drcrbe sin Mo
der Eriphyle. Men nu gik det ham som Orestes; Furierne (o : hans onde
Samvittighed) forfulgte ham. Han vandrer saa vide omkring, oegter PhegeuS' Datter Arsinoe (Alphesiboea) og kommer endelig til en af Achelous
frembragt Se. Med Ftodgudens Datter Callirrhoe kommer han derpaa i
saa fortroligt Forhold, at hun foder Tvillinger ved ham Amphotcrus og
Acarnan (Acarnanernes Stamherre). Hans Elskede udbeder sig Eriphyles
Guldkjoede, som han allerede havde givet Arsinoe. Han reiser til Psophis, hvor han opholder sig, og faaer Klenodiet, under Paaflud, at det flak

indvies til den delphiste Apollo; men da Phcgeus faacr at vide, at Kle
nodiet er bestemt til Calirrhoe, sender han sine Ssnncr ud, for at dråbe
Alcmcron. Da dette virkelig gik i Opfyldelse, gjor Calirrhoe den Bon,
som her bliver omtalt af vor Digter, og som virkelig ved Hjelp af Aeus
bliver tilstaaet. H-be er Jupiters Steddatter, da Hcra havde fodt henre
alene uden Befrugtning, og tillig- hans Sonnedakter, da hun var H-rcu eo
Kone. Saadannc Ord som Steddatter og Sonnedakter cre noestcn umulige
at faac ind i Herameter, idetmindste det Sidste.
4 1 7 . Hvad Byblis angaaer (Antonin. Liberal. 30. Hygm 243) da
trocr jeg, at GierigS Bemcerkning ganflc godt characteriserer Digterens Be
handling, stjondt han ellers ikke er heldig i -rsthetist Bcdemmelse af den
kunstmcessige Behandling. Han siger nemlig, og deri har han ganske Ret:
ropiosus

nimis

ost in i-llin ln e x p o n e m la ,

gn n in 4 v l o o t a t u r

Historien forteellcs af Antoninus Liberalis (Metam.
X X V , oli. Iklnnosier) ; dog med Forandring saavel af hendes Navn, som af
Catastrophen-, ja Conon lader det blive omvendt, saa at Caunus er forliebt i Sostercn. Men hvad der er det forunderligste, er, at Ovld selv
lader hende i dette Digt blive til en Kilde, hvorimod han i urs umunllr

rebns

n m - r t o r i i s.

(I, 383) lader hende hcenge sig.
^
418. Hvad Lhemis angaaer, da erindre man sig, at Gudinden Ge
eicde under dette Navn Oraklet i Delphi for Apollo. Hun kaldes i den
Anledning
og katilliea. — Hvad k u lla n tru s angaaer i 420, a
siger Hcsiodus (i Lheogonien 375) at Crius og Eurybie avlede Pallas,
Astraus og Perses, og med Astroeus blev Cos gift. Om hendes Kjerlig
hed til Lithonus, en Son af Laomedon, er fortalt saa meget, at det maa
ansces for bckjendt, hvorlunde hun bad Guderne om, at han maatte blive
udsdelig; men forglemte, at han med alt dette maatte beholde sin Menne
skenatur, og altsaa med Aarene blive afkrcrftet og svag. Dette skete vir
kelig og nu iler Eos paa det skyndsomst- op fra hans Leie, endnu for S o
len er kommen paa Himlen. En ganske naiv Skildring af det Forhold,
hvori Lette Par staae til hinanden, et klart Erempel paa et uheldigt LEgtcskab sindes i den Homeriske Hymne til Aphrodite V. 219 og folgg.
Hvad
Jasion angaaer, da erindre man, at Zcus elstede Atlas' Datter Electra,
som fodte ham trende Born, Dardanus, Jasion og Hcrmionc. Hvad J a 
sion anbclangcr, da lader Diodor fra Sicilien ham elstes af Cybele, og
med hende avle Korybas, som siden indforer den store Moders Gudsdyr
kelse, efter Andre derimod elstes han af Ceres, hvilket synes at vccre mere
rimeligt, eftersom han var en udmoerket Landmand, og just ved denne sin
Virtuositet gav Anledning til Sagnet. Ogsaa Hesiodus (i Theogonien 963)
antager dette, og lader dem Begge avle Plutus, hvilket atter er en poe
tisk Lalemaade, som betyder, »aar man afdrager den digteriske Zndkla-d-

rung, at han blev meget rug ved sit Landbrug. Odyss. V, 125. 2tngaaende Erechthonius er der talt II, 553, og om VenuS' Kjerlighedsfor
hold til Anchises, har man den hele Homeriske Hymne til Aphrodite (V.
1—294) som behandler denne Gjenstand, der ogsaa desuden er temmelig
bekjendt, paa Grund af LCneidens Helt, ALneas, som blev Frugten af denne
Kjerlighed.
443. Ogsaa Indvaanerne L Milet selv antage, at Caunus' og Byblis' Fader, Miletus, en Son af 2tpollo og Deione, vandrede ud fra Creta,
og anlagde deres siden saa bersmte Stad. Apollodor H I, 1 , 2 og Verheyck til Antonin. Liberal. Cap. 30, hvilken sidste Forfatter lader den cariske Konges Datter Jsothea (og ikke Flodgudens Datter Cyanea) vare Mo
der til Caunus og Byblis.
454. Digteren holder meget af faadanne Omskrivninger, som at kalde
Caunus g'rivenis Mrerrnliriu8 (573) efter Morfaderen og -4pl)11in6U8 her,
efter Farfaderen. — Hvad ,,Herre" angaaer (465) som ikke ganske er i den
nyere Lids Smag, da erindre man sig, at det egentlig er en Titel, som
Slaven gav den strcenge Herre; men at det paa Augusti Lid (Svetons Aug.
53 og dertil Ernefti) var blevet et Kjerlighedsudtryk, saa at det var meget
gjcrngse mellem Elskende. Ovids Amores III, 6 , 11 . Skulde Nogen stode
sig over den danske Udfsrelse af 487 og 88 , da gjsre han selv et Forsog
med to saa spillende antithetiske Linier, hvori der endog for at gjore Van
skeligheden fra Sprogets Side aldeles complet, forekomme baade ^ener og
nuru 8. Han vil da komme til at indsee, jeg tor ncrsten sige, Umuligheden
af at beholde Antithesen, og tillige gjengive „Svigersønnen" og „ S sn nekonen" naar man paa samme Lid forlanger et harmonisk Hexameter,
som er smukt sammensveitset (done lornrrtu-O og som ved sin udvortes
Form skal vise, at det er en Copie af et Vers, hvortil Ovidius er
Fader.
506. Ved disse LEolider 'forstaaes rimeligviis de ogsaa af Homer
(Od. X, 6 ) omtalte sex Ssnner af ALolus, som vare gifte hver med dereS
Ssster. — Bubassus ( ^ u ^ i a v L ) i V. 643 var et Strsg i Carien med
en tilhsrende Bye (Plin. V, 29) derimod var Cragus et Bjerg i Lycien
(Idill. V, 27) i hvilken Provinds Lymira var en Flod med tilliggende Bye.
Om Chimcera er talt til VI, 339, og alene den Bemcrrkning kan tilfsies,
at Servius (til 2Cn. VI, 288) mener, at Sagnet er kommet deraf, at Ne
derdelen af Bjerget var beboet af Slanger, Loppen af Lover, og den mid
terste P art af Geeder, uagtet man dog ikke ret kan begribe, hvad Sikkerhed
Mellemetagens Beboere kunde finde i saa farligt Selskab.
6 6 8 . Phoestus (Phcestum) var en Bye med tilhsrende Egn paa
Creta. Ligesom Konen ikke kaldtes Lelethusa, men Galatea hos Antoninus Liberalt? (Cap, 17) der ester Nicander M a lle r denne Historie, saa-

ledes sindes hos ham Ligdus (Lygdus) istedetfor Phoestus. — Hvorvidt Cretenserne benyttede cegyptijke Guddomme, kan man ikke bestemme; men rimeligst er det at Digteren, som Romer, har beskrevet Localet, efter hvad han
oplevede selv i Romernes Hovedstad, og vist er det, at man der fandt Temp
ler til Isis (Tibull I. 3 , 23). — Om Isis (som man gjenkjender i Jo,
Inachi Datter), har vi talt . i I, 568 og 747. Uagtet man finder Hornene
at vcrre Symbol paa, at hun har vceret sammenblandet med Luna, turde
baade dette Artribut, og de Kornar, hun scrdvanligen bcerer paa Hovedet,
snarere tyde hen paa, at hun var tilligemed hendes Gemal, Osiris, blandt
dem, som tidligst indforte Kornavl.
689. Anubis' Gudsdyrkelse, som fra ZEgypten udbredte sig gjennem
Groekenland og Italien, lignede soerdeles meget Mercurs; derfor bliver han
ikke alene kaldet Hermanubis, men selve Anubis afbildes med en Mercurstav i Haanden. Er denne Lighed, eller rettere sagt Identitet antagelig,
da kan man ikke andet end billige Servius (2En. III, 698) som forklarer
os baade, hvorfor Anubis kaldes Irrti-atoi-, og hvorfor han forestilles med
et Hundehoved. Ene af den Grund, siger han, er dette Lilfalldet, fordi
Hunden er et Billede paa Snuhed, og at Fiffighed er Hovedtrækket i Mer
curs Gudecharacter, kan Ingen bencegte. — hvem er Bubastis? Efter Herodots (II, 156) Udsigende en Datter af Dionysus (Osiris) og Isis; efter
Andre Isis selv, og endelig, hvad der turde vcere det rigtigste, et oegyptisk
Forbillede for Diana, saavel med Hensyn paa Jagt, som paa Kydskhed.
Hun har rimeligviis sit Navn efter den oegyptiske Bye Bubastus. — Hvad
Apis angaaer, da siges han at voere et Sindbillede paa Solen og voere
identisk med Osiris. — Med Hensyn paa Harpocrates, da antyder hans Fi
gur, og tillige den Stilling, hvorved han lcegger Fingeren for Munden, at
man skal dyrke Guderne i taus LErefrygt, og ikke dristigen komme deres
Cultus for ncer ved altfor paatrcrngende Meninger om deres Voesen eller
Magt. Han angives, at vcere Son af Osiris og Isis. Hygin, 277. Gisbert.
Cuperus (som har skrevet en vidtloftig Afhandling om Harpocrates) anta
ger, at han er et Billede for Solen, den samme som Horus, der igjen
salder sammen med Grcrkernes Apollo. Vistnok er det moerkeligt, at han
holder et Overflsdighedshorn i Haanden, et Billede paa den ved Solen
bevirkede Rigdom paa Korn og Frugter, samt, ligesom Apollo, Bue og
Hiil, Symbol paa Solens Straaler. Saaledes skal ogsaa den skraatbsiede
S lange, som man ofte sinder, hvor han afbildes, symbolisere den paa
samme skraa Maade lsbende Dyrkreds. — Da Osiris, som bekjendt, blev
splittet i fjorten Dele af Lyphon, lod Isis omhyggelige« bemeldte Dele
oplede, og derved opstod den bekjendte Fest, der deles i to Hovedafsnit,
Sorgensfest, da Prcesterne med kummerfulde Hjerter ledte om den forsvundne
Osiris, Glcrdensfest, da han atter er funden.

692. 8 !strum (sss/etiF-ocr) var et Slags store runde Rangler eller
Bjelder, paa hvis Overdeel var afbildet en Kat med et Menneskehoved,
paa Nederdelen en Isis. Grunden, hvorfor man brugte dette Instrument
saa hyppigt til Isis Feste, var den, at man troede derved at bortflrcemme
Typhon. Saaledes maa ogsaa den Slange, som i det Efterfolgende (693)
bliver omtalt, ikke betragtes som Crocodilen, hvad dog Flere have gjort;
thi denne bider ikke, men siuger, og kunde allenfals ikke kaldes peio^riuu,
naar Talen er om 2Cgypten, som just er dens Hjemsted. Snarere er det
en, i Isisdyrkelsen forekommende, Slange (uspis), der ofte sees afbildet ved
Isis, og med Rette kan kaldes „xere^iinu" med Hensyn paa Creta, (hvor
Scenen jo maa tcenkes at vcere) saasom alle Slanger forsvandt ved IupiterS
Fsdsel. Valer. Flacc. IV, 418.
734. Dette V ers, som sigter til de mange Mirakler og selsomme
Begivenheder, der sagdes at vcere forefaldne paa Creta, oplyses godt af
Pomponius Mela (II, 7) naar han siger: Oi-elu m ulers kam i^orutu l u liu lrs, LurojrB u d ven tu , k u siirliu es e t ^riudna; a m o r id u s, H linotuur!

Papsiphae er Solens Datter.
VIII, 132. — Paroetonium (772) er en betydelig libysi Bye med en rum
melig Havn. Den Mareotiske Sse i Nedre-2Egypten og Pharos, en De
lige ved Alexandria's Havn, ere temmelig bekjendte. Forovrigt har man fun
det det ganske rimeligt, at en Begivenhed, som den med I p h is har kunnet
indtrceffe. Harduin til Plinius VII. 4.
le iu ta te latuH ue, vsed u lr oxerilru s et lu § u . —

Ti ende
1.

Sang.

Hvad Orpheus angaaer, da kjender man den Vttring, som fore
kommer hos Cicero i do n a tu ra d ooru m (I, 38) hvor Cotta siger: O r x l i e u m xo o tu m d o e e t ^ r is to te le s n u u ^ u u m l u i s s o , og vist er det,
at en overordentlig Moengde Fabler, som just om denne Digter ere blevne
udbredte, turde give hun Paastand nogen Vcegt. Her paa dette Sted kan
Talen blot vcere om Eurydices Gjenkomst fra de Dode, og denne har man
forklaret saaledes, at man virkelig har t r o e t i Oldtiden, at han, ved en
hsi Indsigt i Magie, som man tilsirev ham, har kunnet bringe hende ud
fra de Dodes Boliger. Andre have meent, at han curerede sin Kone, der
var farligen bidt af en Slange; men at hun kort Tid derefter dode, til
deels ved en Foranledning, som han selv havde givet. Gierigs Forklaring
om hans Reise til Aornus, den Thesprotisie B y e , hvor det celdste
har voeret, og hvor han sial have seet sin Kone, er meget
utilfredsstillende. Virg. Georg. IV, 454. Senec. H ero . lu r . 569 og

(1031) samtHvgin 164. — Om Elevnerne, en thracifl Fol
kestamme ved Hcbrusfloden, have vi allerede forhen talt, hvad der ogsaa er Til
faldet med Let bekjcndte Thraciflc Fjeld Rhvdope, hvoraf han (11) kaldes den
Rhodopifle Digter. — Tcrnarus ved Forbjerget Malca, var en Fordybning
i Jorden, et Slags Svcrlg, hvorigjcnncm man troede, at Nedgangen iscrr
fandt Sted til Underverdenen. Sce Orphci Argonautica 41 og Georgic. IV,
467. Den Titel, som Cerberus faacr (i 22 ) skriver sig fra, at Echidna,
som var Moder til Cerberus, var oprunden fra Typhon og Medusa. Hcsiodi Lhcogonic 295. 306. — V. 37. Dette vanskelige Halvvcrs kroer jeg ikke
er rigtig oversat af Boss: nur kurzen Genus verlang' ich zur Woklthat.
U su s tager jeg i Betydning af u su rn , og saaledes synes ogsaa Len rig
tige Modscetning, at komme ud mellem u su ra og n iu n ere
fljondt Let
kun er et La a n , vil jeg dog ansee det som en Skj enk. — Et lignende
RcdgangsstcL til Underverdenen vare de avernifle Hsie, som laae noer den
Puteolanflc Havbugt, og hvor talrige, saavcl dybe som msrke, Huler gav
Anledning til det omtalte Sagn. (Hcyncs 2 det Ercurs. til 2 Cn. 41.)
64. Digteren bruger her Len Uflik, at udfore sine Sammenligninger
j henkastede Mythcr, som, for at gjorc det Onde meget vcrrre, ere ovenikjsbct ganske ubekjendtc. Hvori altsaa den Bchocndighcd stikker, som Dig
teren skal have lagt for Dagen, ved „ c o n iiu o lls in se r e r e tr a n sto r m a tio n e s " som Gierig roser ham for, kan jeg ikke begribe. Alt hvad der er
uklart og sammenblandet, kan ligesaa lidet bliv- smukt, som tu rliilla »gua
kan maale sig med lig u illss »niis-. Saaledes er Let ikke engang bckjcndt,
hvem denne Mand er, som blev saa forflrcrkket ved at sec Cerberus. Ligcsaa ubckjcndt er Sagnet om Olenus og Lcthcea, der begge bleve til Stene
omkom i nogle Grotter, da de flygtede for et Overfald enten af Prcester eller af Andre, som beskyldte dem for en eller anden Profanation, op
runden formodentlig fra Lcthcra's trodsige Sammenligning mellem sin egen
Skjonhed og en eller anden Gudindes mindre Lciligc Skabning. — Ogsaa
her skilles Let troiflc Jdabjcrg fra det cretifle ved Tillcrgsordct kumicka
2 : a»u«sa, 7io^r-7i-'fla§. Hvorfor sad Lrpheus just sy v Dage uden Fode?
Fordi, siger Burmann meget naivt, at Mennesker ikke vel kunne taalc, ak sulte
lerngcr. Snarere er syv at antage som et helligt Lal. Saaledes kaldes
Apolio
saaledes lader Callimachus de hellige Svaner dreie
sig syvgange om Delos, hvorudover ogsaa Apollo spamder syv Slrangc paa
sin Lyra. Dog var det Samme ogsaa Lilfcrldet med n i.
90. Her mode vi atter et af de uheldige Steder, hvor Digteren har
staaet i den vrange Mening, at tillagte Epitheta kunne give tilstrækkelig
Afvcrling til en trcettendc Opregning af -ensartede Enkeltheder. — Chaouernc udgjorde en bekjcndt epirotifi Folkestamme, og just deraf kan man for
klare sig det tillagte Epithcton ved Egene, da denne Lrcrcsort var meget
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hyppig om den epirotiste Bye, Dodona. — Estersom man ikke er saa
ganste enig om den Lrceeart, til hvilken Hetiaderne bleve forvandlede, har
man forklaret „ n e m n s I le lia S u m " baade om Ettetrceer, og om Popler og
Gran. — Hvorfor p la ta n u s kaldes x e n ia lis , kan Virgil fige os, naar han
<6ieorg. IV , 146) taler om „Lsnnen, som giver de Drikkende Skygge". —
1'Inus har jeg maattet overscette ved Laurbær, da noget egentligt Navn
for Lrcret ikke haves paa Dansk. Plinius siger (X V , 3 9 ) derom:
num s ilv e s tr e m la u r u m a liy u i in te lli^ u n t, n o n n u ll! su i § e n m is a r lio -

— At udfinde, hvad Hi
storien om Attis (7ttys) og Cybele vil sige, turde vcrre meget vanskeligt;
dog lobe de forstjellige Fortællinger faa temmelig ud paa den samme Om
stændighed, at det har voeret en gammel, udlevet Dronning, der heel uven
tet er bleven forelsket i et smukt, men meget ungt Menneske. Ogsaa ere
Sagnene enige forsaavidt, at Alle berette, at hun derover har lidt nogen
Skade paa Forstanden. See Ovids Fasti IV , 223—244, hvor Gierig har
samlet de behorige Data, iscer fra Arnobius og Diodor. — Cyparissus var
fra Carthcra paa Sen Cea (V I I , 3 6 8 ), og i hans Navn er formodentlig
den eneste Grund at soge, hvorfor han blev forvandlet til en Cypres. Servius til 2En. III, 64. — Hvor lidet man ved et uheldigt Epitheton bor.
lade sig forlede til at emendere, kan man see af 127 hvor Netorm sikkerlig er et maadeligt Tillægsord til ea n e r i, og fuldkommen saa maadeligt, som
D yu orm s i 78 tit p iso id u s samt a y u o so til samme Substantiv i 165, eller
for at vcrlge et Exempel selv af den correcte og paapassende Horaz: A lom p lim 8Li1tonia o a ro u tem ULVS (Od. III, 26 , 1 0 ). Ogsaa de Gamle kunne
henkaste en Platitude, som man ikke derfor bor ved Critiken see at forjage,
uagtet denne feilagtige Grundsætning har frembragt mangen critisk For
andring. Vist er det, at den nyere Tids Digter vilde faae Dadel, om han
sang om: „Italien, som er frie for grsnlandjk Snee" eller forsikrede os i
sine Vers, at Fiskene har deres Hjem i Vandet.
130. Her er vor Digter igien paa Afvei, og bliver dunkel, fordi han
fatter sig altfor kort. Det forundrer os, at Cyparissus, uden nogen anfsrt
Grund, har kunnet droebe en Hjort, som han elstede saa hsiligt; og just
fordi vi ikke kunne indsee Motivet, vil det flet ikke smage os, at Inglingen
bliver saa hsist fortvivlet derover. Jeg vil derfor anfsre, hvad ServiuS
( 2En. III, 64) bemcerker derom, for at udfylde dette ikke uvigtige Hul i
Fortællingen, o ^ p a r is s u s , siger han, eu m la ssa tu s L slu sul) y u a lla m
re m .

v iik e r t c o l o r e ; e st en im e i easrulea Iia eea .

a rlio ro so m n u m oaporot, su1)ito str e p itu ex o ita tu s, eorvu m , yu om iu
^ o U eiis Iradodat, lo r a m er eilen s, p er i^ n o r a n tia m te lo m rsso o o e illit .__

Grunden til, at Cypressen blev indviet til Doden, er vel at soge, ikke saa
meget i, at dette Trcee sjelden flyder igjen, efter at vcere stevnet, som snarere
deri, at det har et morkt og sårdeles sorgmodigt Udseende.
-

C

143« Ganymedes var en S sn af Tros, som allerede i Illaden (1'.
266) og i den homeriske Hymne til Venus (203) bliver omtalt. Heyne
(Odservrrllones 294 til Apollodors III, 12, 2) mener, at Fabelen bygger
paa det almindelige Udtryk, som man i daglig Tale oste benytter sig af,
at Drengen er saa smuk som en Gud, at han er for god til at vcere her
paa Jorden o. s. v. Andre lade ham ranes af Tantalus, den lydiste Konge,
Ler senere i Fablen blev ombyttet med Zeus. Xenoph. Sympos. VIII, 30,
Cicero
H e u l . I, 2 6 . Horaz Od. IV, 4. 4 og endelig Virgil. 2Cn.
254. _ Phlegra (151) og Pallene udgjorde det samme S trsg i Chcrsonesus Lhracica eller i Macedonien, men fortes siden hen til mange an
dre Steder; saaledes bleve de Phlegrceiste Marker henlagte til
i I ta 
lien, hvor man ogsaa opstillede Scenen for Gigantomachien. Polyb. III,
91 7. og Diodor V, 71. Det var jo ogsaa naturligt, at de grcrfle Colornster,' naar de nedsatte sig i det italifle Gebeet, overforte Navne, som egent
lig kun fandtes i deres gamle Hjemsted, paa de Egne, som de nyligen havde
gjort til deres andet Hjem.
162. Hyacinthus er en Son af Oebalus, uagtet Apollodor (III, 10 , 3)
kalder ham S sn af Amyclus, Stifteren af Byen Amyclcr i det Laconiste. Paa
Lette Sted sorstaaer man Digteren vel bedst, naar man tager ^ii^cliUe som
eller som Claudian (raxt. kroserp. II, 133) siger,
naw s 4 m)'cUs, og Oelralicke (196) som Oebali Son og ikke en, som er
fsdt i Oebalia. Historien selv og Sagnet om hans Forvandling til en
Blomst med det indskrevne
er saa bekjendt, at det vilde vare
overstsdigt, at tale videre derom. — Uagtet Oeagrus, den Thraciste Konge,
egentlig sagdes, at vcere Orphei Fader, saa gik det ogsaa i dette Sagn,
som i saa mange andre af lignende Beskaffenhed, at man tillagde bam en
af Guderne, som den virkelige Fader, medens det mennestelige Udspring blev
aldeles underkjendt. Ligesom altsaa Calliope er Digterens Moder, udkaarede man Digtekunstens Forstander til at voere hans Fader, og derfor er
Let at man i 167 ikke maa tcrnke paa Oeagrus; men paa Apollo. — Eurotas lsber ved Sparta, og falder ud i den laconiste Havbugt, ikke langt
fra Lcenarus. At Digteren kalder Sparta ubefcrstet, sigter til LycurgS Me
ning, at velbevcebnede og tillige modige Borgere vare det bedste Vcrrn for
en Bye.
177. Allerede Homer (II. X X III, 826. Od. V III, 186) kjender
Discus, uagtet han paa det forste Sted bruger Benævnelsen
som be
tyder snarere en kunstlos stsbt Iernplade eller Masse, hvilken man med Krast
og Kunst — thi begge Dele vare nodvendige — kastede enten ud i LcrngLen, eller, som her, i Hsiden. Hvorledes Ajax (207) i en yngre Lid blev
forvandlet til en Hyacinth, fortcellcr Digteren os nedenfor i XIII, 397 og
i Fasti V, 224. Plin. XXI, 18. Hvad Blomsten selv angaaer, da for-

staaes derved ikke vor nu saakaldte Hyacinth, heller ikke, hvad Heyne og ester
ham Gicrig antage, I-iliu m lU a rta x o ii O liu lo illn n iu cu iii, Turkischer Bund
Derimod viser I . H. Boss, hvis Autoritet i denne Henseende ncppe kan
v-rrc at forkaste, i sin Commcntair til Virg. Georg. IV, 183, at de Gamles
Hyacinth var den violblaae Svcrrdlillie (I r is x e r m u n ie u L .) eller ogsaa
Riddersporen (oelpliinium ^gsois L.) hvorpaa der ogsaa sindes nogle Bladaarer, der ligne
Jsvrigt er vsocininin
dens romerske
Navn. Theocrit X , 28. Virg. cllog. III, 306 og X , 39. Naturligviis
maa purpureus her sorstaacs paa samme Maade, som det homeriske 7ro » dunkelbruun, msrkerod.
^
219. Hvacinthiafesten blev af Laccdamonicrne fciret i den amyclceiske
Apollos Tempel i Byen Amycloe, ikke blot til Hyacinthi, men ogsaa til Apollos 2Ere. Den varede tre Dage, hvoraf den fsrste og sidste blev- tilbragte
med Sorg, den mellemste i Lystighed og Gloede. Heyne antiqv. Aufs. I, 9 7 .
— Amathus, «n Bye paa Cyprus, ftal have eiet det celdste Tempel til
Venus og Adonis, ligesom ogsaa Byen var bckjendt for sine Bjergvcrrker. —
Cerasterne vare et Folk paa Cypern, som sagdes at vcrre blevet forvandlet
til Tyre, for at vise den barbariske Raahcd, hvormed de behandlede de Frem
mede, som kom til deres S e. Men det bliver dog at formode, at Fabelen
er opdigtet efter deres Navn, Lepo-T«-', som man udledte af Ordet -rret Horn. Om dette Navn nu er aldeles primitivt eller oprundet,
som man siger, sra Sens mange Forbjerge, er vanskeligt at asgjsre. Vist
er det, at Cyprus har Tilnavnet Cerastis just af denne Omstandighed. Sen
har tillige, formedelst en betydelig Mcengde Slanger, havt i aldre Lider
Navn af Ophiusa. — Propoetidcrne have varet Fruentimmer paa Cyprus
som overgik de Svrige i Sandsclighed, og just formedelst deres udsvavcnde
Levemaadc og Mangel paa AZrcsfslelse sagdes at vare forvandlede til Steen.
Hvorledes man overhovedet gave Pigerne til Pris i Venustemplerne paa
Cypern, seer man hos Herodot (I, 199) og Justinus XVIII, 5.
243. Pygmalion bliver ellers gjort til en Konge paa Cypern, som
var hsilig forelsket i et Venusbilledc, som brugtes ved hendes Cultus paa
Sen. Narvarende Digter gjor med storre Ret Pygmalion til en beromt
Billedhugger paa samme S - , hvilket ogsaa er Tilfaldet med PhilostratuS
(vit. ^pull. 1'g-un. V, 5) som antager det Samme. — En AnachronismuS
begaaer Ovid igjen i 271, eftersom det var forst i den senere Lid, at man
offrcdc Dyr til Venus, uden dog at ose Blodet paa hendes Alter, hvil
ket man ansaae for en Synd. k U t i Iiistor. III, 3. Hor. Od. I, 19,16.
Derimod i de celdste Lider hsrte det til hendes Cultus, blot at offre hende
Blomster og Virak. En Prolepsis, som er mere snurrig, end denne Anachronismus, moder i 290, hvor Pygmalion kaldes kapliixs I.eros, uagtet
E 2

Paphus (ester 297) fsrst avleS af Pygmalion selv, og er den, som giver
Sen dens Navn. — Mythen om Myrrha, som jeg gjerne havde stjenket Ovid,
og af hvilken jeg har vcrret nsdt til at udelade nogle Vers — de eneste
Vers, som mangle i det hele Digt — fortcrlles af Hygin, 58. Antonin. Li
beral. 34. Apollodor III, 14, 4. Hos Hygin sender Venus denne Galenskab
paa Myrrha, fordi hendes Moder havde vovet, at forerroekke sig for hende
i Skjsnhcd. At hun forresten baade forekommer under Navnet Myrrha og
Smyrna kommer sig af, at den Vccxt, fom hun blev forvandlet til, ensterer
i det grceste Sprog under begge Navne. Ganske forbigaae Fulgentii For
klaring af Mythen kan jeg ikke. Han siger (Mythol. III, 8):
xenus ost urdoris, 6o izuu suoeus strse exeiliat. Uree xatrem uiuusse
Lie!tur. Istro ouim ardores in luNiu sunt, ^uro solis orrloiulius oionrrnlur
iuoicluntur), et ^uiu solein xutroiu oinninin rerum esse 6icedunt, ^igus oiritulatu eunetn ^erininuin uLolosoit muturitus, ilieo
et xutrem umasse 6ieitur. — I 305 erindre man sig, hvad jeg seer Bur-

mann har glemt, at det erO rpheus, og ikke den romerste Digter, som
taler. I s m a i iD § e n t e s ere altsaa Lhracer, opkaldte efter Thracerbjerget Ismarus.
.
446. Tanken er, at Vootes opnaaede sit Culminationspunct, og imr
derfor vendte Stangen paastraae. Omvendt bruges elrrto temone om Solens
Heste naar de stige opad. — Den ovenfor omtalte Fest (436 ) er Lhesmophorierne eller Festen til den lovgivende Ceres, sorsaavidt som hun, ved at lcere
Menneskene Agerbrug, havde bidraget saa meget til et mere civiliseret Levnet
blandt Menneskene. Lriptolemus var Stifteren, uagtet Orpheus og Flere
have havt Indvirkning derpaa. Den holdtes af Athenerne i Maaneden Pyanepsion i fem Dage af Fruentimmerne med Faste, Bonner, Offring og en
fuldkommen Afholdelse fra legemlig Omgang med det mandlige Kjsn.
450. Icarius (Icarus), Ocbali Son, havde indfort Viinavlen i Attica; men Saadant bekom ham meget ilde; thi nogle berusede Landmcend,
-er meente at de havde faaet Gift, som gjorde dem saa fortumlede, floge
ham ihjel. Hans Lug, som Morderne omhyggeligt skjulte, blev opdaget
af en Hund, Mcera, hvorover hans Datter Erigone, der hcengte med barn
lig Kjerlighed ved sin Fader, droebte sig af Sorg. Man seer altsaa let,
hvorfor just Monsteret paa barnlig Kjerlighed, Erigone, vender sig bort
fra den afskyelige Scene. Hygin 130. — At jeg 464—69 har taget mig
nogen Frihed med Lexten, hvor Ovid synes at indlade sig i en Udma
ling, som idetmindste oprsrte OverscrtterenS Folelse for det Velanftcendige og det Skjsnne, vil sikkerligen vorde billiget. Ligesom et smukt
Ansigt kan have sine V orter, kan ogsaa et smukt DLgtervcrrk have sine
Feil; ere disse af det cesthetiste S la g s, da har man, ikke Ret til at
skaffe dem bort, som Borten hist, naar den er af et uskyldigt S lags; med

Ringorme er det derimod en anden S ag ; de smitte, og en saadan moralsk
contagiss Udvcext fandt jeg i Stedet yuasstionis, som maatte skjoeres, no
xnrs sineeru tralieretu r. — Panchcea (478) har formodentlig vceret en
Deel af Sabcea (Genien), saa at hun isaafald maa siges, at vcere vendt
tilflutningen tilbage til sit Fsdeland. Forresten er det Loeseren behageligt,
at vor Digter ender den ildevalgte Gjenstand paa en saa fortrinlig smuk
Maade, med en saa kostelig Skildring af en Synders Anger, Sønderknuselse
og fuldstoendige Resignation i Alt, hvad der nu efter Syndens Udsvelse kan
mode, som man ikke lettelig stal sinde Mage til. — Angaaende Adonismythen, da tillader jeg mig at henvise til Oversetterens Udgave og
danske Oversættelse af Bion fra Smyrna, hvor den udfsrligen bliver gjennemgaaet.
563. Atalanta, en Datter af Iasi'on, Konge i Arcadien, om hvilken
Lalen i V III, 317 er, og som overvandt det calydoniske Vildsviin, maa
ikke forblandes med Atalanta, Datter af Mamalion, som her forekommer.
Men endag i Oldtiden blandes disse ofte sammen, og selv Apollodor (III, 9, 2)
synes ikke at vcere saa ganske paa det Rene, naar man dermed sammen
ligner I, 8. 2. (Heynes O bservations Pag. 49 sammenholdt med Pag.
269, i Forbindelse med 2Elians var. Iiistor. X III, 1.) I Mythen seer
jeg ikke andet, end en Digterphantasie; thi det kan kun lidet hjelpe, at
ville udpresse, som Bersmann (544) gjsr, den Moralsaft, at HippomeneS
viser os, at man ikke bsr vcere utaknemmelig, og Atalanta, at man ikke bor
vcere begjerlig efter Gul d; thi paa denne knebent beregnede Moralapplication har Digteren sikkerlig ikke tcenkt. Isaafald var det mere naturligt,
at tcenke sig, at dette Fyrstepar var gaaet ind i en Hule, derinde ble
vet opslugt af to Lover, og da disse nu kom ud af Grotten istedetfor de
tvende forste, har man meent, at det var de Elskende under en forandret
Skikkelse.
575—585. Den danske Oversoetter har saa mangengang med Misfornsielse seet den Grille hos Fortolkerne af de Gamles Skrifter, at de ved den
ubetydeligste Leilighed, det vcere sig ved Vttringen af en Idee, en eller an
den Vending, Conftruction eller Udtryk, uden videre have forsikret, at For
fatteren har havt den eller den for Oie, som om virkelig en god Skribent, han
vcere Digter eller Prosaist, naar han med Varme udfsrer en Gjenstand,
strax skulde tcrnke paa hvad Udtryk en Anden havde i lignende Leilighed
brugt. Isandhed vilde dette vcere en aandsfattig Maneer at bedomme
vedkommende Forfatter paa, som istedetfor at lade dem beholde deres
egen eiendommelige oolor s o rib o rE , vilde gjore deres Foredrag tit en
Harlekinsdragt af de meest brogede og forskjellige Lsier. Det fornsier
mig, at kunne i denne Lirade fremstille et tydeligt Beviis paa, hvor
ledes to , ved Aand, Lid og Fsdeland hsist forskjellige. Forfattere,

kunne falde paa samme Ideer.
Hvo der nemlig kjender Carlo Gozzi
vil neppe falde paa, at han hentede smaaligt fra andre poetiske Groshand
lere, for at hokre dermed en lietnil, og dog vil jeg spsrge Enhver, der
har lcest ri eorvo, om forste Scene af Turandot ikke er indtil Skuffelse al
deles som her, og om man ikke blot behover at scette Calaf istedetfor Hippomenes, Lurandot istedetfor Atalanta, og italienske Jamber istedetfor latinste
Hexameter, for at sinde Partierne ncesten identiste.
605. Onchestus er en Bye i Boeotien, som ogsaa omtales i den ho
meriske Hymne til den pythifle Apollo 52, samt Iliadens II, 506, som en
Bye der var indviet til Neptun, og i Noerheden af hvilken man holdt et
Slags Consualia til hans ZCre. Hvorvidt Megareus er den samme, som
Macar eller Macareus (Ilgen til HomerS Hymner 203) er ikke muligt at
afgjsre.
644. Tarnasus (Plin. V, 35) er en Bye paa Cyprus. Om de her
omtalte 2Ebler, som jo neppe kunne voere Hesperidernes Guldoebler, uagtet
Lheocrits Scholiast (III, 40) formener det, tales meget rigtigere i bemeldte
Scholiesamling til II, 118. — Den i 686 omtalte Echion er ikke den Samme
som noevnes i VIII, 31 1 ; thi isaafald maatte Ovid have forblandet begge
Atalanta'er, men den boeotiste Stamhelt Echion, som hjelper Cadmus i at
bygge Lhcben (III, 126) og dette passer desto bedre, da Schoenei Datter
Atalanta jo selv er en Boeoterinde.
704. Man kunde spsrge: hvorfor kjsrer Gudernes Moder, Cybele, paa
en Vogn, som er forspoendt med Lover , en Dyrart, der altid synes lidt frem
med og mindre passende for en Damevogn? Ovid svarer (Fasti VI, 215)
fordi denne Gudinde ved Love, Mysterier og nyttige Indretninger har bidraget
meget til at betoemme de celdste Folkestammers Vildhed; leritas inoUltrr
1>er illanr e re ^ itn r: ick en rru testiLerita sno est. En lignende Grund
angiver Lucrez (clo rer. natur. II, 600). — Som bekjendt lod Venus af
Adonis' Blod fremkomme den Blomst Anemone (ce^s/uo§) som just ved sin
strsbelige Naturbeskaffenhed og korte Blomstertid var et smukt Symbol paa
Adonis' og Venus' Kjerlighed. Plin. (X X I, 94) finder en ganske anden
Grund til, at Blomsten er saaledes bleven bencevnet, i det han siger: tlos
nunHUUm se axerit, nisi vento sp iran ts, irnss et nornen aeeepit.
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3. Om Ciconerne er talt til X, 2. Angaaende Orpheus' Dsd ere Menin
gerne scrrdeles deelte; man lader ham drcebe sig selv, af Lcrngsel ester Eurydice; man lader ham myrdes, fordi han har udbredt nogle af de Mysterier,

han selv havde bidraget til at stifte, og endelig, som her, lader man ham
splittes ad ved vilde Bacchantinder. — Det berecynthiske Horn, som havde
hjemme paa det phrygiste Bjerg, Berecynthus, brugtes egentlig blot til Cybeles Cultus; men overfsrtes senere til den temmelig beflcegtede bacchiske
Gudstjeneste. Om Virkningen af dette Horn, i Forbindelse med andre lar
mende Instrumenter, handler mange, iscer digteriske, Forfattere. Lucrez II,
620. Horaz. Od. I. 18, 13.
55. Methymne er en bekjendt Bye paa Lesbos. At Orpheus' Ho
veds just svommede d e r h e n , vil ikke sige andet, end at der i de senere Dage
levede mange udmcerkede Digtere og Digterinder, samt musicalste Virtuo
ser, paa bemeldte Ve, blandt hvilke man blot behsver at noevne Alcoeus,
Sappho, Erinna, Arion og Fl. — Edonerne (69) har man deels anseet,
som en Bjergstrcrkning i Lhracien, paa hvilken man iscer seirede de bacchiste
Orgier (Trist. IV, i) deels som en bekjendt thracist Folkestamme, opkaldt
ester en Lhracerfyrste Edonus.
85. Midas var en Son af Gordius, Konge i Phrygien, og regjerede
omtrent 1428 Aar. f. Chr. F. Hvad Fabelen virkelig vil sige, er mindre let
at afgjsre, end berette, hvad den gjerne k u n d e sige. Saaledes er det let at
fortoelle, at det Hele stal vcere en moralst Fabel, for at afraade Menneskene fra,
at scette overdreven Priis paa jordiske Skatte. Det beviser nemlig ikke stort,
at Plutarch fortceller en lignende Historie om en Fyrste, som blev narret af
sin Kone, idet hun paa en fiffig Maade advarede ham om, ikke at scette sit
Livs Lykke i Guld og Rigdom. Andre mene, at det sigter til, at hanS
Agerbrug og svrige Indtægtskilder gik efter hans hsieste Onste, og at altsaa
paa en Maade Alting blev Guld under hans Hoender, hvilket turde saa me
get mere vcere Lilfceldet, som Midas siges at have voeret meget gjerrig,
og tillige have besiddet et rigt Land med prcegtigt Korn og kostbare Haver,
hvis udmcerkede Roser endogsaa Herodot omtaler (VIII, 138). Muligt lig
ger der intet videre deri, end at en Digter forestilte sig den uheldige S til
ling, hvori en overmande riig Mand vilde scettes,' naar han paa den af
Poeten fremstillede Maade kom til at hade det, som han hidtil saa over
mande meget holdt af.
93. Angaaende Eumolpus gives der flere S a g n , af hvilke man seer,
at Eumolpiderne ere komne fra Lhracien, hvorefter de skulle have kjempet
med Erechtheus, indtil det endte med, at den Eleustniste Gudstjeneste blev
overdraget deels til dem, deels til Celeus' Dsttre. Eumolpus selv var en Son
af Neptunus og Chione, som igjen var en Datter af Boreas og Orithyia.
Dog har man ikke undladt, at lcrgge dyb Betydning ind i disse Navne, idet
Chione
kom til at betyde Lhraciens Sneebjerge, og Neptunus,
som Vandgud, en — hellig Begeistring! see SchwenckS Homer. Hymn.
Pag. 295.

106. Man kunde troe, at Loree^ntlllus skulde betyde phrygisk ralmindelighed; nren det er ikke Lilfcrldet; thi naar Hygin (191) siger W 6as,
AI^Aliouius, I LNu s u i a t i i s Vvrv, og Lactantius (^Ir^. I'ad. IV) ligele
des kalder ham lilins lua^urv m atris, saa er det klart, at han paa den
Grund kaldes berecynthisk. Om den Maade, hvorpaa de Gamle ristede deres
Korn, ikke blot i den graae Oldtid, men ogsaa i den senere Deel af denne,
for lettere at kunne male det, see man Fasti VI, 313 og Georgic. I, 267.
146. Hvad Midas'ZEselsren angaaer, da have de modtaget meget
afvigende Forklaringer. Jeg vil ikke tale om Bersmann, der meget naivt
siger: guoniaiu irlvriyue re§uiu ae xi'ineipulu sunt aut xrorsns illiteratr
aut inlloetioreZ, yuani ut
niusiea s: litteris reete guckieare pos«int, illeo Lnxerunt xoetss L e. Da er en anden Forklaring dog bedre, som

Aristophanes' Scholiast (til Plutus 287) meddeler, at denne Konge har havt
»: cielatores, som meldte ham Alt, hvad der var mistcenkeligt.
Ligesom vi traf i Cadmi Historie en Flod, der kaldtes „Cadmi Fod"
ntt§) saaledes har 2tndre troet, at der har vceret en Flcekke, eller en
Flod, kaldet 2Eselsoret, hvorfra han har hentet sit Navn. Snarere turde
-et Hele skrive sig fra et cirarua sat^rieuiu, i hvilket en saadan poetisk
Vceddekamp mellem to Guder, og en saa characteristisk Dom til Catastrophe, kunde voere en ganfte passende og interessant Gjenstand.
164. Man tcenkte sig Bjergguderne omringede om Hovedet med Krandse
af de forskjellige Lrcesorter, som fandtes paa Fjeldtoppen; naar altsaa
Ejergguden bevcegede sit Hoved, maatte naturligviis ogsaa de derpaa va
rende Krandse eller Smaagviste rore sig. — At det her omtalte Mre, un
der hvilket Apollo trcrder frem, ikke er digterisk Pynt, eller Forfængelighed
hos 2tpollo, kan man see af Skriftet arl Ilerenn. IV, 47, hvor det, som
cn Skildring af Datidens Citharspillere og Sangere, hedder: uti ^itiiai-tte6us, euiu xro6ierit ttirtiiue vestitus, xalla inaurata iu6utus, euiu
i:ti1ain) cie purxuiea, coloiilius v aiiis Intexta, et euin eoroua rniiea,
ina^uis lul^eutilius ^eiumis illuiniuats, eitliaiaiu tenens exuinntissiuiam, aura et edttio ciistinetaui, iz>so xrketei'en 1'uruia et szreeie sit
et statuia apposita all lii^nitateui L e. — Eftersom tiara var en phrygisk

Hat med nedhcengende Bcrndler, som kunde bindes under Hagen og gaae
ned over Kinden og Tindingen, var denne Hovedpynt ganske vel indrettet
til at skjule hans Oren. Heyne til Virgils 2En. IV, 216.
195. Man seer at Talen er om denne Side af Hellesponten, hvil
ken, som bekjendt, bencevnes efter Helle, en Datter af Athamas og Ino,
og Ssster til Phryxus. Paa dette S trsg ligge de to bekjendte Forbjerge,
Rhoeteum og Sigeum, mellem hvilke den grceske Leir og Flaade strcckkede
sig, og ved hvilke baade Ajax og Achilles fandt deres Grav. Pompon. Mela
I, 18. Panomphcrus (o
tt^oc.') forklarer man om Zens

forsaavidt som han staaer for al Spaadomskunst. Jeg mener snarere (eller idetmindste tillige) forsaavidt som han staaer for de Stemmer og Lyd, som ikke stelden bleve hsrte, f. Ex. af Manden hos Livius, der bevirkede, at man byggede et
Tempel til Ajus Locutius. — At Laomedon bedrog Neptun, sigter vel til, at
man tillagde denne Konge Opforelsen af nogle Ringmure om Troja, som vare
saa stcerke, at de tilskreves Guderne selv. Da nu Oversvommelse og Bolgernes Anfald for en Deel tilintetgjorde disse Mure, hecd det bagefter, at
Guden havde hevnet sig.
211. Ogsaa her gjsr Digteren samme Feil, som andetsteds, at han
forudsætter hos sine Loesere Bekjendtstab med Begivenheder, som han ikke
omtaler, men som dog ere nodvendige til at forbinde det Hele. Af Hygin
(89) og Apollodor (II, 5, 9) kan man imidlertid let supplere det Mang
lende, som bestaaer deri, at Apollo og Neptun havde forenet sig saaledes
om gjensidig Hevn, at Apollo sdelagde Byen med en Pest, Neptun deri
mod ved en Oversvsmmelse og et Soedyr. Orakelet foreslog Kongen at
bode paa disse Ulykker, ved at udscette sin Datter, den smukke Hesione, for
bemeldte Havdyr. Da Hercules nu kommer hjem fra Amazonertoget, seer
han Hesione, frelser hende og drcrber Dyret. Men heller ikke nu holder
Laomedon, hvad han havde lovet. Hercules kommer da andengang igjen,
odela-gger Byen, og giver Hesione til Helten Lelamon, som havde hjulpet
ham med at indtage Byen. — De Heste, der tales om, ere formodentlig
Descendenter af det kostbare Spcrnd, som Zeus gav Tros til et Vederlag
for Ranet af hans Son, Ganymedes. I I . V, 222. cfr. XX, 145.
221. Forstjellen imellem den Maade, hvorpaa vor Digter har be
handlet 2Cmnet om Pelei og Thetis' Kjerlighed og de mange Andre, som
ligeledes have bersrt dette 2Emne, turde va-re den, at disse behandle
Brylluppet alene med dets Pragt, ved hvilket, som bekjendt, alle Gu
der vare tilstede; ncervocrende Digter derimod de Elstendes Kjerlighed selv.
Jliad. XXIV, 534. Lheogon 1006. Apoll. Nhod. IV, 807 og iscer CatullS
stsrre Digt Lirttlialuinium kelei atcjne 1 UetcUs. Ogsaa andre Digtere
omtale de af Ovid ncrvnte Forvandlinger, under hvilke Thetis strcebte at
liste sig bort fra Peleus. Pindar Nem. III, 60, 61. IV, 105. Vor Dig
ter lader den bekjendte Spaamand Proteus varsle Havgudinden sin Skjebne,
hos Apollodor (III, 13, 5) spaaer hun den selv.
229. Hoemonia er, som vi for have seet, Lhessalien, I, 568, og paa
dette Sted navnligen det Strog af Lhessalien, som kaldes Phthiotis, der
laae ud imod Havet. Tingen er, at 2Eacus eiede egentlig AZgina; men
da nu senere hans Ssnner, Lelamon og Peleus drcrbte deres Broder Phocus, vare de nodte til at flygte fra Oen. Lelamon kom nu paa sin Flugt
til Salam is, hvor han foestede Fod, medens Peleus kom til Lhessalien o:
Phthiotis, ved den malisteHavbugt, crgtede den dervcerende Konge, Eurytion's

Datter, Antigone, og flk Riget efter ham. Hvad de (i 243) omtalte Foran
dringer angaaer, da mene Nogle, at det simpelthen betyder, at Thetis paa
alle Maader ssgte at undgaae dette Bryllup. Andre finde en dybere Be
tydning, idet de mene, at (saasom Mange af de Gamle antoge, at Alt var
opstaaet af Vand) Transformationerne, som just derved bevirkes, ere an
tydede ved disse Forvandlinger. Heyne til Georg. IV, 387. At Proteus
kaldes den carpathiste Spaamand (249) kommer af, at han havde sin
Bolig paa en Se af dette Navn ved Mgypten, hvilken Omstændighed igjen
er oprunden derfra, at denne Mythe er fra 2Egypten gaaen over til Græ
kenland.
267. Begge Brsdrene Lelamon og Pelcus, fsdte af Endeis, Chirons Datter, vare kun Halvbrodre til Phocus, som 2Eacus havde av
let ved Psamathe, en Nereide, altsaa Lhetis' Ssster. Hvad Grunden
var til dette Mord, kan man ikke saa ganske tydeligt indsee; muligt at
de bleve tirrede af deres Moder Enders mod Stedsonnen; eller ogsaa at
2Cacus har yndet Phocus mere end de andre to. Heller ikke seer man, hvo
der iscer var skyldig i Mordet, da Apollodor giver Telamon, Pausanias der
imod Peleus Skylden. Overfaldet skeete lumfl, da de indbods ham tit
en Fest, for at tage Deel i nogle Kampe, som bleve anstillede, ved hvilke
de floge ham ihjel med Stene.
272. Ceyx, den Trachiniste Konge, er bekjendt saavel ved sit Ven
skab med Hercules (Apollodor. II, 7, 7) som ogsaa ved sin Dsd. Hans her
omtalte Broder, der blev til en Hsg, var Dcrdalion.
300. Som bekjendt, ncrvne Oldtidens Digtere gjerne en Dyreart paa
den Maade, at de tilfoie det vigtigste Sted, hvor man isoer sinder den; saaledes armeniske Tigre, puniske Lover o. s. v. Ogsaa Homer (II. II, 502)
kalder denne Bye, som laae i Boeotien,
Ott7/§r-r/, formedelst
dens Mcrngde Duer. — At Dcrdalion (341) bliver til en Fugl, har man
forklaret af, at han af Sorg er draget til andre Lande, hvor man isoer fandt
Lette Slags Fugle.
410. Det er mcrrkeligt, at Apollodor fortcrller Anledningen til Ceyx's
Forvandling ganske anderledes, idet han siger, at dette AZgtepar var saa
indbildsk, at de gjensidigen betitlede hinanden Zeus og Hera, hvorover den
virkelige Zeus endelig blev vred og forvandlede dem. Apoll. I. 7, 3. —
Eteocles' Datter Cbrysa blev ved Mars Moder til Phlegyas, som opkaldte S ta 
den Andreis efter sit Navn, som han befolkede med de tapreste Folk i det ganske
Grcekenland. Allerede Homer (II. XIII, 302) kjender Phlegyerne, der stil
kede sig fra Orchomenierne, fom et af de meest krigeriste Folk i Grcrkenlland, der forte Krig mod selve Templet i Delphi, hvilket vi ovenfor have
omtalt. Philammon kom Delphi til Hjelp med udvalgte argiviste Hjælpe
tropper; men de faldt tilhobe uden for Delphi i Kampen mod de vceldige

Phlegyer. Da var det tilsidst, at Pest, Ild fra Himlen og Zordstjelv, som
de Gamle fortcelle, i Forening odelagde dette mcegtige Folk.
514. Her omtales Vox, som noget, man digtede Skibene med. Dog
turde dette Material til saadant Brug vare noget poetisk valgt, og idetmindste staae istedetfor Beeg; thi med Beeg var det man tcettede Skibene,
hvorfra det staaende Epitheton til Skibene skriver sig, naar de hos Homer
altid kaldes
592. Cimmerierne var et fabelagtigt Folk, som man forlagde til Ud
kanten af Oceanus, vestligt for Tanais, hvor de boede indhyllede i Skyer og
Laage. Homer. Od. XI, 14. Libull IV, 1. 64. Ellers forloegges de til
Strsget mellem B aja og Cumce, hvor man troede, at der ogsaa fandtes en
Nedgang til Underverdenen.
749. Priamus havde ved sin Gemahlinde Arisba, en Datter af Merops, den her omtalte 2Esacus, skjondt man seer, at Ovid folger en ganfle
anden Genealogis. At han blev forvandlet til en Dykker, har man deels
forklaret saaledes, at han er omkommet i en Flod, deels saaledes, at man
har opspundet Eventyret, for at trsste Foraldrene, efterat han paa en el
ler anden Maade var kommet af Dage. — Assaracus og Ganymedes vare
Brsdre til Ilu s og Ssnner af Lros, hvilken Sidste avlede Laomedon, som
Lgjen var Fader til Priamus. — Er Lasemaaden rigtig i 763, da maa Granicus ansees for en phrygisk Flod; men det er meget muligt, at der stik
ker en betydelig Feil i dette Vers, da de fleste Manuscripter have xralllli
eonkrta Irioor-NL, hvilket ingen synderlig Mening giver. Heinsius har soreslaaet den her omtalte Lasemaade. — Cebrenia er en Deel af Lroas, hvori
Floden Cebren. Apollodor (III, 12, L) giver hende Navnet Asterope.
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7. Hvor mange Skibe der vare for Troja, kan naturligviis ikke godt
bestemmes, da Poeterne, som ere de aldste Kilder, ere noget rundhåndede
i Lalbestemmelser. Ialmindelighed angives 1200; Homer har 1186, og vor
romerske Digter ncrvner 1000. — Partiet 11—23 kan sammenlignes med Illa 
dens II, 308, og man vil da sinde, at Ovid i denne Sammenligning maa
give tabt for den gammelgroeske Barde. Den her omtalte Augur er den
fra Jliaden (I. 69) noksom bekjendte Calchas, en Son af Lhestor. Det
bliver forresten ikke klart, hvorfor Digteren omtaler Iphigenia, da i hendes
Historie egentlig ingen F o r v a n d l i n g foregaaer, men blot en Ombytning. '
Hvorledes hendes Historie skal forklares, derom er man ikke aldeles enig.
At det virkelig har varet en Offerscene, synes at vare vist; thi at Gråkerne

stundom offrede Mennesker er upaatvivleligt; see Potters 2lrchcrologie, Rambachs Udg. I. 520. Armeens Anforer har seet sig nsdsaget til at formilde
de overtroiske Soldater, ved at tilbyde sin Datter til Sonoffer; men Pra-stesnildhed synes ogsaa her at have staffet en Udvei, idet en Hindkalv betime
lig indfandt sig i det critiske Sieblik. Stederne ere mange: A§neid. II, 116.
Lucrez I, 85. o. ft.
39. Om Fama, som Gudinde, har man et classijk Sted i 2Cneiden IV, 173—188, samt tillige hos Valer. Flacc. II, 116 og i S tatius' Thebaide III, 426. Eventyret om Protesilaus (68) er formodentllig opstaaet
paa den etymologiske Vei, idet man byggede paa hans Navn, og derpaa
forsikrede, at Skjebnen havde bestemt, at h a n skulde vcrre den fsrste af
Folket
I I . I I , 698) der skulde falde L Krigen for Lroja.
_Angaaende Cygnus (72) da mcerke man sig, at vi mode Flere af det
Navn Cygnus. Saaledes sinde vi hos Hygin (31) en CygnuS, som Son
af Mars. Hercules satte sig op paa sin Ganger Arion og overvandt ham;
hvorudover Mars blev saa opbragt, at han selv traadte i Kamp mod Hel
ten , som havde overvundet hans S o n , saa at Zeus med et Tordenslag
maatte see at faae dem adskilte (Apollodor. II, 5, 11). Den Anden var
den, som omtales her, en Son af Neptunus, og Konge i Colonce, et District
i Landstabet Lroas. Den Lredie, som er bekjendt under dette Navn, er
Phaethons Ven, som vi sinde omtalt L dette Digts II, 367. To Andre
af samme Navn ere heel ubetydelige. — Lyrnessus i Mysien (108) omtaler
Achilles fsrst, fordi det var der, han sik sin elstede Briseis, som siden gav
ham Anledning til saamegen Sorg og Uroe.
Lheben, som regjeredes af
Eetion, hvis Datter Andromacha var gift med Hector, kjender man tilfulde
fra Iliadens VI, 395. I bemeldte Mvsien lober ogsaa Floden Caycus, i
Ncrrheden af hvilken han saarede Telephus. Som bekjendt kunde Troja
ikke indtages, naar de ikke havde den omtalte Telephus, en Son af Hercules
og Auge, i deres Krigshcrr. Men dette var ikke let. Han havde sat sig
mod Grcrkernes Gjennemmarsch, fordi han var Trojanernes Allierede og
gift med Laodice (Astyoche) en Datter af Priamus. Det kom altsaa til
en Strid, hvori Achilles saarede ham. Da nu Saaret var farligt, og Orak
let havde svaret, at kun det, som havde saaret ham, kunde helbrede ham,
sendte Achilles, ester Ulysses' Raad, noget Rust af bemeldte Piil til Tele
phus, der, ester at vcere cureret, gik over til Grcrkerne.
172. Ccrneus var en Perrhcrber, altsaa horende til en Thessalerstamme,
som boede ncrrved Othrysbjerget, hvilket egentlig udgjorde Lapithernes Hjemsted.
Sammenl. Plin. IV, 15 med 2Eneid. VII, 675. — De i 188 omtalte Secler (eentum NNN08 ) vil, ester Digterens Mening, formodentlig ikke sige
andet, end hvad han selv meget rigtigen kalder Dtas s :
o: 30 u
33 Aar.

189. Ccrnis kaldes her Elati Datter, men siges i 209 at vcere avlet
af Atrax. Dog turde denne Modsigelse (som er bevirket ved Mythographernes forskjetlige lldsagn, see Hygin. 14, 242 samt Antonin. Liberal. 17)
bringes i Rigtighed, naar man forklarede ^traoilles som Lhessalijk, saaledeS som i HeroiderneS XVII, 248.
210. Centaurerne har vcrret et Bjergfolk paa Lhessaliens hsieste Fjelde,
af hvilken Omstændighed baade Bencrvnelsen nuUiASNW kan udledes, som
ogsaa det staaende Epitheton, som tillccgges dem, te ri. HoS Homer (II.
I, 268) skildres de rigtignok som vilde og barbariske, men dog alligevel som
Mennesker; forst hos Pindar (Pyth. Od. II, 85) sinde vi dem tveformede,
en Idee, som muligen kan skrive sig fra den Omstændighed, at de vare de
tidligste Jordbeboere, der tilrede Heste, og brugte disse Dnr til at ride paa,
da de tilforn kun benyttedes som Trcrkkedyr. Om Centaurerne — hvis
Kamp med Lapitherne allerede omtales af Homer i Jliadens XXI, 295 — sam
menligne man Heyne's antiqvarische Aufsatze I, 83 med Vosses mythologische
Briefe II, 269. Navnene ere neppe blevne opdigtede af Ovid, som rimeligviis har fulgt de celdre Forfattere, og navnligen et grcesk D igt; idetmindste
omtale de Gamle (^Dlirin. var. Ki8t. II, 2) forskjellige, endog episke Digtere,
som have behandlet dette 2Emne. Anledningen til deres Kamp angives ialmins
delighed at have vcrret Drukkenskab og vild Sandselighed; alene Virgil (A§n.
VII, 304) vil vide, at det har vceret M ars, som gav Anledning til denne
blodige Dyst, fordi han var opbragt over, at man ikke havde inviteret ham
til det store Bryllupsgilde.
247. Vunalo turde paa dette Sted betyde, ikke hvad det ellers anty
der, en Kjerte, Fakkel; men en Lysekrone, Candelaber. — Hvad det er for
to Bryster som omtales i 377, er ikke saa let ar afgjsre. Lenz mener det
hsice og det venstre; Gierig Menneskebrystet og Hestebringen, der forenede
sig i eet.
452. Af den Pelethroniske Bjergskov som fandtes paa det thessaliske Pelion, havde Lapitherne det bekjendte Tilnavn, Pelethronier. Georgic. III,
115. — Hvad Grunden har vcrret til Herculis Uvenskab med Neleus (542),
er ikke saa let at asgjore. Efter AZlian's Sigende (var. Iii8tor. IV, 5)
har det vceret, fordi Hercules vilde hevne sig paa ham og hans Sonner, eftersom de havde ncegtet at sone ham for et Mord, som han havde
begaaet. Nok er det, at han indtog Pylus, og drcebte Faderen tillige
med hans elleve, ved Chloris (Homer. I I . XI, 692. Od. XI, 281. Hygin
10, 31) avlede Ssnner, og kun den Tolvte, Nestor, blev sparet, enten fordi
han just opholdt sig blandt de Gerenier, etter fordi han ikke havde taget
Deel med Fader og Brsdre i det ovenfor omtalte Afslag as Sonoffer, til
hvilket de formodentlig ikke havde auseet ham qvalisiceret. Men hvilken Grund
der end kan have vceret, saa meget er vist, at Hercules lod den unge Ne-

stor beholde det fcrdrene Rige, hvortil han endogsaa fsiede som en Gave,
Messene. Apollodor I, 9, 9. II, 7, 3. — Hvad Periclymeni Forvandlinger
angaaer, da sigte de formodentlig til de Anstrengelser, hvormed bemeldte
unge Helt ssgte at undgaae sin D sd ; om det ikke stal sige, at han flyg
tede, men blev indhentet og derefter drcrbt. — Llepolemus (537) var en
S sn af Hercules og Astyoche, Phylas' D atter, og forte de RhodierS
Skibe for Lroja. I I . II, 653. Hvad Sammenhængen angaaer, da erin
dre man sig, at V. 580 flutter sig an til V. 144 i denne Sang.
601. Hvem det egentlig har vcrret, som drcebte Achilles, derom ere
de forstjellige Forfattere, som ncrsten alle ere Digtere, meget uenige. Homer
(II. XII, 359) lader Apollo og Paris vcere forenede derom; Qvintus CalaLer (III, 60) lader Apollo vcere ganske alene om det, og DareS fra Phrygien (34) omvendt Paris, medens Hygin (107) gaaer den Middelvei, at
lade Phoebus ifsre sig Paris' Person. — Om Grunden til Apollo's Be
nævnelse Smintheus (ovenfor i 585) er man ikke ganske enig; dog synes
den simpleste Forklaring at vcere den, at han er saaledes bencevnet af en
Bne, Sminthus, der ligger paa Grcendsen af T roas; tillige erindre man sig,
at den Stheneleiste Fugl (581) sigter til den anden Cygnus som i II, 367
blev forvandlet til en Svane.
M l. Amazonerne, som ellers boede ved Lhermodon, en Flod ved
det sorte Hav, synes noget fsr Trojanerkrigens Lider, at vcere komne ned
mod Phrygien, hvor de gjorde Indfald. Senere sinde vi dem, som Med
hjælpere i Krigen mod Grcrkerne, og navnligen er det her til den kjekkeste
af dem Alle, Penthesilea, at Digteren sigter. Virgil. 2Eneid. I, 490. Justin
II, 4, — Om Ajax, Oi'lei S sn , see man Jliad. II, 527. ZCneid. I, 41
og Qvintus Calaber XIV, 547—588. — At Agamemnon kaldes Lantalide
kommer deraf, at han igjennem Pelops' S sn Atreus nedstammer fra Tanta
lus. Ester Homer (Odyss. XI, 546, som heri ganske fslges af Qvintus Ca
laber, V, 134) ere Trojanerne, i Forbindelse med Pallas, Dommere i den
vanskelige og for dem Alle meget delicate Sag, om hvem der skulde eie Vaabuene. Den skarpe Modscetning, som laae i Begges Character, og den in
teressante Contrast mellem den tappre, djerve og ukunstlede Ajax, samt den
snue og bsielige Ulysses, maatte tidligt gjsre dette Emne brugbart saavel
for Digtere som Rhetorer. Og dette er ogsaa Tilstrldet. Gjenstanden har
vcrret behandlet af Arctinus, Lesches og 2Eschylus i Digte, som nu ere
tabte, ligesom vi endnu besidde tvende Deklamationer af Antisthenes, den
ene for Ajax, den anden for Ulysses (i Heisko's Oratores ^rrroi, Vol. VIII)
sammenlignet med Qvintus Calaber i V, 180—316. Efter Seneca's S i
gende (kontrovers. II, 10. 11) stal vor Digters Lcrrer M. Porc. Latro have
skrevet en srinorurn
fra hvilken Behandling, ester Philosophens
Udsigende, vor Digter har laant en ganste betydelig Deel.

Trettende

Sang.

26. Man kan let tcenke sig, at det er fleet med Hensigt, at Ajax
ncrvner af Alle dem, som lede S traf nede i Underverdenen, blot Sisyphus
alene. Hans Synders Mcrngde kan det ikke have voeret, eftersom disse, i
Sammenligning med adflillige Andres, ikke vare saa store; men Lingen er,
at bemeldte Sisyphus flal have voldtaget Utysses' Moder, Anticlea, den
gang hun skulde fores til Laertes, ja Euripides (Jphigen. i Aulis L26) kal
der Ulysses endog ligefrem
Men hvorledes kan Ajax
kaldes Achilles' k r a t e r ? Alene paa Digtermaneer, da Poeterne, iscer i
Slcegtflabsforhold, ombytte, tildeels for Metrets Skyld, de enkelte Slcegtleed, saaledes som Virgil kalder Hector en avnneulusi til Ascanius. k r a 
ter maa jo her vaere xatruelis, eftersom Begges Foedre, Peleus og Telamon, vare Brodre.
36. Dette Partie oplyses meget godt af Hygin (95) hvis Fortcrlling
fortjener at anfores: L rat ei (171^881) re 8p 0 N8um, 81 a4 Irogani 1886t, x 08 t vie68imiiiii annmn, 8oIum, 806118 xer6iti8, e^entem, llomunr
relliturum. Ita^uo eum 8elret, a4 86 oiatore8 ventiiro3, iii8aiiraiiL
8imulrrn8 , xileuin 8uin8it, et e^iium eum Iiove gunxit a4 arati um.
Hnem ka1ani6k!63 (Xanplii tiliii8) ut villit, 86N8it 8iniillare, at^ue
l'eleiiiaeliiiiii t!1iuni egu8, euni3 8ul)1atum, aratro ei 8iilrjeeit et art:
8iinu1atione ckezrosrta, inter eongurato8 v e n i! Men denne Opdagelse kom,
hvad vi lcrre af Sinon's Fortcelling i 2Eneidens anden S an g , bemeldte
Palamedes meget dyrt at staae. Ulysses gav nemlig en fangen Phryger et
Brev, der havde Udseende af at vcere skrevet af Priamus til Palamedes, i
hvilket bemeldte Fyrste lover den grcrske Hovding en betydelig Summa
Penge, for at forraade Leiren og Flaaden. Paa samme Lid lader UlysseS
baade en lignende Summa nedgraves i Palamedes' Lelt, og udsender tillige
en Soldat, for at drcrbe Phrygeren ikke langt fra Leiren. Nu havde Ulys
ses vundet S p il, og det faldt ham ikke vanskeligt, at faae Bugt med en
Mand, som fuldeligt syntes overbeviist om Forrcrderie.
64. Hvad der paa dette Sted sigtes tit, vil man sinde i Illadens VIII,
80. Jupiter har nemlig besluttet sig til, for Alvor at tage sig af Troja
nerne, hvilket han giver tilkjende ved svcere Lyn, som forfcerde Nestors Hefte,
hvoraf den ene desuden var rammet af Paris. Nestor er i Knibe, og I n 
gen vil hjelpe ham, undtagen den crrlige og tappre Diomedes, som raaber
Ulysses til Hjelp, men sorgjeves, saasom denne, fortumlet af Skrcrk, iler
ned til Skibene, for der at ssge sig et Lye. — Ligeledes sigter den, i det Ef
terfølgende omtalte, Begivenhed til Illadens XI, 462, hvor Ulysses saares
af Socus, og skriger vior,
hvorefter Ajax og Menelaus ile ham til Hjelp. — Kilden til det, som bliver omtalt i 62, sin-

Les i Illadens XV, 220 , 307, 326, hvor Apollo, som er udsendt af Zens,
gaaer foran Hector, indhyllet i en Skye og bedcekket af 2Egiden, for at
jage Skrcek i Grcekerne. — Hvad Stenen angaaer (86 ) hvormed Ajax an
griber Hector, da er det en Irring af Ovid; thi med Stenen slaaer han
ham allerede i Illadens VII, 2 6 8 . — I samme Sangs 67 forekommer Tve
kampen, der ncrvneS her i 87. Da Hector nemlig tilbyder en Enekamp,
reise sig langt om lcenge ni Helte, men Soldaterne suste dog Ajax alene
til at afgjore saa farlig en Kampdyst.
91. Ogsaa her sigtes, ligesom ovenfor i 82, til Illadens XV, 384, hvor
Hector driver det dertil, at han kaster Ild op paa Grcrkernes Skibe. — Et
smukt Partie i Illaden er, som bekjendt, Rhesus, den unge thraciske Kon
ges, Dsd i Ncrrheden af Ilium (X, 435). Han var nemlig ankommen for
Troja, just som UlySses og Diomedes overfalde Spionen, Dolon, der ud
sladrer dem Alt, saavel om hans Teltes og Krigeres Beskaffenhed, som iscer
om hans deilige Heste, hvilke begge Groeker tage med sig efter det natlige
Overfald.
99. knI 1n8 er en ziirlig Bencrvnelse istedetfor Palladium, det troj
anske Ancile, der, ligesom dette, var faldet ned fra Himlen, og tjente til
Vcern for Lroja. Just for at stille Byen ved det, listede Diomedes og
Ulysses sig ind, og toge det med sig. Dog fangede de ikke Helenus paa den
Lid, stjondt man skulde ncesten troe det, efter den Maade, hvorpaa Digte
ren forbinder begge Begivenheder. Om Historien med Helenus, see man
Sophocl. Philoetet. 606 og om Palladium Eurip. Rhesus. 502. 2Eneid.
II, 166.
107. Dulichium er, som bekjendt, en Oe i Ncrrheden af Ithaca, men
som dog, idetmindfte ester Homers Angivelse, ikke stod under Ulysses. — I
det ncrste Vers sigter vor Digter til de bersmte Vaaben, som LhetiS gjennem Vulcan staffede sin S o n , da han ved Patrocli Dsd havde mistet sine
egne. Den bekjendte Beskrivelse af de moerkelige Gjenstande, som heel kun
stigen vare udarbeidede paa Skjoldet, sindes i Illadens attende Sang. — V.
134 sigter til den Omstændighed, at Achilles' Moder, LhetiS, der ahnede,
eller rettere sagt, vidste, at hendes Son ikke vilde komme levende fra Lroja,
havde skjult ham hos Lycomedes, Konge paa Scyrus, hvor han opholdt sig
i Qvindedragt, og holdtes til alle mulige qvindelige Sysler, for ogsaa hos
ham selv at qvcrle den stigende Lyst til at udmcrrke sig som Kriger. Ulys
ses vidste derimod, som han selv fortcrller nedenfor (165) at lokke ham ud
af bemeldte Smuthul, en Tjeneste, som han paa dette Sted anslaaer meget
hsit. Apollodor IH , 13, 8 . Hygin 96, sammenlignet med den heel forstjellige Behandling, som bemeldte 2Emne har modtaget i vor Digters rn-s
siuanck. I, 689.

144. Ulysses lader Arcesius, sin Bedstefader, vnre en Ssn af Jupiter;

men det var han egentlig ikke. Cephalus, Procrks' bekjendte Gemahk, va,
nemlig Fader til Celeus, Regent over Cephalcnerne, og denne Cclcus var
igjen Fader til Arcesius. Ulysses' Moder var Anticlca, en Datter af
Mercurs berygtede Son, Autolycus, uagtet enkelte Forfattere, saasom Servius (til 2Cn. VI, 529) ville vide, at Anticlca allerede skal have v«rct
svanger med Ulysses, for hun blev LaerteS' Brud. — Pyrrhus (Neoptolcmus) var, som bckjendt, Frugten af den Kjcrlighedsforstaaclse, i hvilken
Achilles kom til Lycomedes' Datter, Deidamia, dengang han blev skjult paa
Ven Scyrus. See Apollodor III, 1 3 . g. »g js«r det smukke D ig t, som

Liden ikke har undt os heelt, men hvoraf Fragmentet nu sindes iblandt
Bion's Digte.
193. Hvori den List bestod, er ikke saa vist; man siger, at han skal
have bildt Clytemnestra ind, at Jphigenia skulde giftes med Achilles, og
at han i den Anledning var sendt ud, for at hente hende (Hygin, 98).
Ester en anden Beretning er det derimod Menelaus, som overtaler sin
Brodér til at sende Bud efter Clytemnestra og Zphigenia, hvilket Agamemnon, som indseer Tingens Vigtighed, virkelig gjor ved et Brev. — Ogsaa af
Jliadens tredie Sang (205) see vi, hvad UlysscS her (196) omtaler, at
han var, i Selskab med den yngre Atride, blcven sendt ind 1 Lroja til
Priamus, for at kroeve saavcl Helena, som de af Paris medtagne Skatte
udlcvcrede. Ogsaa sinde vi UlysseS' Talegaver med Roes omtalte af den
vise Antenor, Trojanernes Nestor, hvilke han ved bemeldte Lejlighed flak
have lagt for Dagen.
216. Ulysscs peger ved denne Ittrin g hen til Jliadens anden Sang
1—332, hvor Jupiter sender en skuffendeDrsm ned til Agamemnon, for at lokke
ham til at storme Jlium . Agamcmnon vcrlger i den Anledning det Krigs
puds, at foreslaae Groekerne at flye, just for at prsve deres Stemning;
men Planen mislykkes saa ganske, at Soldaterne i deres Glcrde vilde strar
v«re gangne ombord, om ikke Ulysscs havde sat sig kraftigcn derimod og
forhindret den vanoerende Flugt, saavel ved at revse de Feige, som ved at op
live end mere de Enkelte, som dog havde Lyst til at fcrgte. I dette Partie af
Illaden spiller ThersitcS (212 ) Ler var ligesaa styg af Legem, som han var
lumpen af Gemyt, en meget maadclig Rolle. — At Ulysses har Ret til at
udhoeve Diomedes med saa megen RoeS, beviser iscrr den femte Sang i
Jliaden, hvor denne Helts Bravour l-rggcs for Dagen. — Om Dolon og
Rhesus see V. 98. — Tanken i 254 vil man kunne forstaae, naar man erin
drer sig, at Dolon, den ligesaa indbildste som igrundcn feige Spion, havde
udbedt sig af Hector, at maattc erholde AchilleS' Vogn og Heste til Belsnning for denne natlige Excursion. I I . X, 322.
256. Sarpedon, Jupitcrs S sn og Lyrernes Anfsrer, indlader sig
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Tvekamp med Tlcpolemus, og bliver saarct flabt ud af Slaget. UlySscS
kommer just dertil, og er raadvild, om han stal Lroebe den saarcde Helt, el
ler Nogle af de simple« Krigsmand. Han voelger det Sidste, og da er
det Homer (Jliad. V, 677) lader ham droebe disse mange, forresten hecl
ubetydelige, Krigere, som hore til Sarpcdons Afdeling.
Den i 273 om
talte Helt, Actoridcn, er Patroclus. Actvr blev nemlig gift med ZSgina,
efter at Jupiter allerede havde avlet SCacus med hende; og i dette ALgtcfkab bliver han Fader til Mcnoctius, hvis Son Patroclus er. At denne
Helt var tryg under Achilles' Billede, sigter til, at han havde udvirket hoS
Achillcs, at han maatte benytte sig af hans Rustning, for at det idetmindste
kunde sec ud, som om den taprests Graker stod paa Pladsen. Jliad. X V I,
280. — De her (291) omtalte Sirater og kunstige« udferte Sager, ere tagne
fra Jliadens XVIII, 483 o. f. hvor Homer detaillerer, hvad der sindes paa
Skjoldet.
313. Philoctetes, Poeas' S sn , saae vi i ncervoerende Digts IX, 233,
fik af Hercules de Pile og den Bue, han stedse havde baaret, for at lenne
ham for den Tjenstagtighcd, hvormed han gjorde ham Baalct paa Oeta
istand. Undcrvcis bliver han bidt af en giftig Slange, hvilket S aar gjor
ham saa rasende, at han uafladelig opfylder Luften med sine Skrig, saa at
man seer sig nodsaget til at lade ham blive tilbage paa Lemnos, hvad en
ten dette nu er skcet ifslgc Agamemnon'r Ordre (Hygin, 102) eller, hvad
her antages, at Ulysses har tilstukket bemeldte Hcerforcr dette Raad. At Philoctctcs paa Lemnos har havt et ssrgeligt Liv, seer man saavcl af Sophocles'
Fremstilling deraf i hans bcrsmte Tragoedie af samme Navn, som ogsaa af
denne vor Digters Beskrivelse (ovenfor 52, 53.) samt af Qvintus Calabcr

(IX , 352_ 396). D icero purest. I'n scu l. II. 7. «!o Knib. bonor. 11,29.
^ 1 t . __
vatos i 320 er Spaamand (almindelighed, eller navnligen paa
dette Sted Helenus (hvad Sophocles antyder i Philoctet 604.) er mindre
vigtigt, og paa dette Sted ikke let at afgjore.
332 og 33 ere ilde behandlede fra Digterens eller, hvad der er rimeligcr<6 fra Afskrivernes Side. Heinse mener, at Digteren maa bar- Skyl
den „g u l im xorleetos eos re lig n it." Dog turd- dette ikke saa ganske vare
Tilfaldet i det Ovidiske Digt, faaledes som det uncegtclig finder Sted i 2Sneiden; snarere har Slutningen af 233 varet utydelig, hvorudover Afskrive
ren selv har udfyldt, hvad han ikke kunde lase. S aa meget er vist, at det
var snfkeligt, at kritisk« Grunde tillode Laseren at vise det 332te B. ud
af Tcrten. Den i 356 omtalte Ajax er O-lei S sn (X II, 622). Eurypylus er formodentlig Euamon's S sn , som kommer fra Lhcssalien (Jliad.
II 736) og som paa flere Steder omtales mellem Heltene for Troja (Jliad.
V, 76), hvilket ogsaa er Tilfaldet med Cretcnserncs Hsvding, Jdome-

neuS (Jliad. II, 645) og hans ikke mindre bcrsmte Vaabendraaer Mcriones. (Horaz. OL. I, 6. 15).
391 og 92 kunne modtage en dobbelt Forklaring, idet man enten folger
Scholiasten til Sovhocles (7ljax, 844) eller Pindar (Nem. Vil, 38). Denne sidste
Digter tager nemlig Saaret sigurligt 67«
hvilket ikke er at forstaae xor i-c-otus, men formedelst hans Hidsighed (impstiono ir-o, X III 3 samt
38a); Scholiasten derimod tager det som et virkeligt S aar, der alene kunde
gives ham i B r y s t e t , da han, paa samme Maade omtrent som AchilleS var
forresten usaarlig, en Egenskab, som Jupiter skal have indrsmmct ham
tfolge Hercules' Bon. Hvad Sammenstillingen med Hyacinthus angaaer
som var en Son af Ocbalus i den spartanske By- Amycl«, da vil man
forklare sig den, ved at sammenligne med dette Sted MctamorphoserneS X 215
400. Grunden til Venus' Misfornoielse over Lcmnerinderne angives
saarc forffjelligt. Nogle (Apollodor I , 9. 17) lade hende v-rre vred over
Mangel paa Offring; Andre (Scholiast. til Eurip. Hecub. 887. og Hyain
i 15de F.) over at Jndvaanerinderne havde af,kaffet en hidtil existercnde
Fest; Andre endelig (Valer. Flacc. II, 100) fordi det var paa denne S e
at hun blev greben af Vulcan i Ncettet. Men hvilken Grund Ler nu ogsaa har voerct, Felgcn blev dog den, at hun straffede dem paa den besyn
derlige Maade, at der ledsagede dem overalt en saa utaalclig Stank at
deres Moend toge fra dem og holdt sig til nogle Slavinder, som de havde
frataget Thraccrnc. For at hcvne sig for denne Utroskab, beslutte de
samtligen at drcrbe alle Moend, hvilket ogsaa bliver Tilfcrldet, undtagen
med Hypsipyle, som bevarer sin Fader Thoas, og redder ham paa et Skib.
— De Tirynthiske Pile var Hercules' Pile, som PhiloctetcS var i Besid^
delse af.
406. At Hecuba blev til en Hund, har man forklaret saalcdes (Serv.
til ALneid. III, 6) at hun overoste Grcekerne paa en ufor,kammet Maade
med Bebrejdelser, og bekjendt er det, at Hunden stod hos Digterne som
Billede paa Uforskammethed, hvilket Plautus ogsaa sigter til, naar han
(i Mencrchmi V, 1, 16) siger: omnin niala in^oroliat gneinguoni,i,l»xexerat, Itaguv --<><» sure eoept-r sst
vnnis. Andre tage
Fabelen med Hensyn paa hendes Skrig og Hylen, som gav Anledning til
at toenke paa Hundenes Tuden. I 569 seer man, at Stcrdet, hvor hun blev be
gravet, kaldtes
Oz'nnsem-i, hvoraf der opstaacr den Formod
ning, at Stedet har heddet saaledcs, og at man just deraf har senere dan
net Eventyret. — Hvorlunde Cassandra — thi det er hende som i 410 bli
ver omtalt uden at ncevncs — blev voldtagen i Mincrvas Tempel ak den
yngre Ajar, Ollei Son, seer man af ALncidcns II, 403. — Hvad Astyavax angaaer (415) La er det et Sagn, som formodentlig skyldes de cycliske

Digtere, at denne Son af Hector og Andromacha blev styrtet ned fra et
Taarn, ifslge et af Ulysses givet Raad. Eurip. Troad. 720. At Moderen
vist- sin Son den kjempende Fader, sigter til det bekjendte Sted i IkadenS
VI, 386, hvor begge staae paa Taarnet og sce ud paa Sletten.
443. Det umilde Blik, hvorom her tales, sigter til Illadens I, 200,
hvor AchilleS trcekker i sin Vrede Svcerdet mod Agamemnon, og standses
af Minerva. — Hvorfor just Neoptolemus (455)s dcels fordi han varden
Atdsdcs Son, deels fordi han tillige var ansat som Offcrpra-st. Eunp.
Hecuh. 223. (cfr. 521). — Efter Illaden (XXIV, 229) er det PriamuS,
som loskjsber Hector; efter Ovid derimod Hccuba.
579. Hvad Memnon angaaer, da mene Nogle, at han var en Son
af Auror'a, og drog enten fra 2Cthiopien eller Choaspcsfloden ved Susa
med talrig- Tropper til Lroernes Undscrtning. (Qvint. Calab. Il, 100).
' m » -» , 2 ° .d - » .
i -» « -> » <»'. E >
va der berettes da, at han udmcerkede sig i hsi Grad ved sin Lappcrhe ,
oa iblandt andet drcebte Nestors Son Antilochus, just som denne vilde orsvare sin Fader, der var haardt betromgt af SEthioperen. Nestor, som
Ll-v saare bedrsvet over sin -rdelmodige SsnS Fald, overtaler Achilles til
at dråbe Memnon, hvilket ogsaa skeer (Qvint. Calaber, II, 387). Hvad
Memnoniderne angaaer, da mener man, at nogle Fugle er- hcendelseSvnS
komne til Graven, just som han blev stoedct til Jorden, og at dette gav
Anledning til Sagnet, at de vare opstegne af hans Aste, hvilket ig,en bleo
videre udpyntct af Digterne.
SClian beskriver deres Udseende l So
natur, aniinal. V, 1. Plin. ki-t. nat. X , 26. — Forsaavtdt som Memnon
var avlet af Lithonus, som var Broder til Priamus, kaldes denne hans
^
620. Efter Nogle, saasom Euripides, regncS Hccuba som Datter af
Cisseus; efter Homer (Illad. XVI, 718) er hun derimod en Datter af
Dymas, hvilken Gencalogie vor noervcercnde Digter overalt lergger til
Grund. Apollodor III, 12, 5 og Hcynes Observationes Pag. 302. — Anms
t632) var en Son af Rhoco, som hendes Fader Staphylus jog ud paa
Soen i en lille Baad, fordi hun var blevcn frugtsommelig. Hun landede
vaa Den Dclos, hvor hun nedkom med AniuS. Hvad hans Dsttres Un
dergaver anbelanger, da er Eventyret etymologisk; thi naar de trend- D-ttre
hedde Oeno, Spermo og Eloeis var det let at komme til at tccnke paa
v?«-os,
(Korn) og ?I->-eov, som frembragte Sagnet. — Antandrus, som forresten efter Robert Woods Mening endnu ikke var anlagt paa den
trojanske Krigs Tider, var beliggende ved Foden af Jdabjcrgct. De i 635
omtalte tvende Troestammcr ere de noksom bekjendte Laurboer og Palmer
som sindes omtalte overalt, hvor Apollos Fodsel bliver navnet. Thcognis
v. 6. Callim. Hymn. til Dclos, 210.

673 indrholder det samme Orakelsvar, som forefindes i-Eneidens IH ,
96, i hvilket Apollo, efter den scedvanlige Orakelmaneer, lader Vedkom
mende vcrre i Tvivl, om det er Creta eller Italien, som menes. Egent
lig er det Italien, da det sigter til DardanuS, som kom fra Hesperien. —
Alcon (683) har voeret en bersmt Guldsmed; hvad Titlen N ilen s angaaer,
da ere der saa mange Varianter (I^ucUu3, Releus, Mleus) at man stoedeS
i Uvished, om hvilken er den rigtigste. Beholdes Uglens, da erindre man
sig, at Mylce var en Bye i Lhessalien. — Fablen om Orlons Dsttre,
Metiocha og Menippa (Anton. Liberal. 25) er temmelig ubekjendt; at de
have levet i Theben, viser det 685de V. som bygger paa Byens groeste
Bencevnelse:
L7r r « 7rr-^05 , ligesom Creta (797) paa en noget lig
nende Grund kaldes Lxoero^Tro^L,' (Illad. II, 649) uagtet Homer dog paa
et andet Sted (Od. XIX, 174) lader det blive ved de 90 (L-,r^x<-r,roe). —
Om Strophaderne er talt til VII, 3.
711. Digteren omtaler, idet han temmelig slavist fslger Virgil, for
skellige Oer i det joniffe Hav, saasom Same o: Cephalenia, Dulichium
og Neritus. Egentlig er NerituS et Bjerg paa Ithaca, men ligesom Virgil
(III, 270) gjsr denne Digter det til en fra Ithaca afsondret Oe. — Ogsaa
Anton. Liberal. (Cap. 4) fortceller Sagnet om Staden Ambracia, hvis
Besiddelse blev en Gjenstand for Vceddestrid mellem Hercules, Apollo og
Diana. Cragalus blev udncevnt til Dommer; men da han tildsmte Her
cules den, blev Apollo saa vred, at han forvandlede ham til en Klippe
ved Forbjerget Actium, hvor Apollo nu havde et Tempel.
716. Dette Strsg af Epirus omkring Dodona var i de ferste Tider
beboet af en Stamme, som kaldtes Chaoner, men senere af Molosser.
Dog lod det sig neppe practisere, at han kunde see Dodona, da den laae
oppe i den nordlige Deel af Epirus, og derfor beretter Dionysius fra Halicarnas, at 2Eneas lod Flaaden ligge ved ButhrotuS, og begav sig to
Dages Reise ind i Landet. Der regjerede Munychus, om hvem man for
resten intet veed, uden at. hans Ssnner bleve til Fugle, efterat de strcrbte at
flygte, da de vilde undgaae den Ild, som fortcerede Slottet under et Over
fald af nogle Rovere. — Phceacerne eiede, hvilket er bekjendt fra Odysseen,
Len bedste og frugtbareste Deel af EpiruS. — Den i 720 omtalte vales
er Helenus, som vi fra Virgils 2Eneide (III, 295) vide kom i Besiddelse
af en Deel as Epirus efter NeoptolemuS' Dsd. Af samme Digts III, 349
faae vi ogsaa Forklaring over Udtrykket simulutir i det noeste Vers, efter
som Helenus og Andromacha, af en letforklarlig Forkjoerlighed for det el
stede, men nu sdelagte, Lroja, havde opkaldt de forstjettige epirotiste Egne
efter tilsvarende Steder i Troas. — Aanele o : Messana (nu Messina)
blev opkaldt efter udvandrede Messenier, som nedsatte sig paa denne ydre
Ende af Sicilien.

730. Imellem Messina og Reggio (Rhegium) forlagde man Scylla'S
og CharybdiS Opholdssted, idet steile Klipper frembragte saavel Malstrsm,
som underlige Toner ved Bslgcrnes Slag, der i nogen Afstand lode som
Hundeglam. Justinus IV. i. Virgils Eclog. VI, 76. Hvad Galatea og
Polyphem. angaacr, da maa man eftersee Lheocrits smukke X lte Idyl, som
paa en meget vakker Maade udforer det bekjendte Kjerlighedsforhold mellem
disse to hsist ulige Personer, af hvilke den sidste hadede Cyclopen ligesaa meget, som hun elskede Acis. — Cratceis (749) var Scyllas Moder,
idetmindste efter Homer (Odyss. XII, 1L4) .og denne D igter; thi Andre
give hende ganske forskjellige Modre.
770. Ogsaa hos Homer (Odyss. IX, L09) erindrer PolyphemuS sig
en Spaamand
som
allerede i tidligere Dage havde spaaet ham, hvad der nu var arriveret med
IllySseS, og med Viet, som han havde mistet ved denne.
789. Denne Serenade til Galatea bliver hsiligen misforstaaet selv
af de bedste Fortolkere, idet man troer, at den er digtet i en saadan lyrisk
Maneer, som Digteren selv anseer for den rigtige, da den jo dog maa bedom.neS dramatisk, nemlig som lagt i Munden paa en Cyclop. Gierig dad
ler den haardt; Meincke ligesaa, og Voss har brugt den latterlige Maade
at skjcere det Halve bort, eller som hlms evige Eccho Meincke siger: „er
hat von diessen up pig en und zu g e h a u f t e n Vergleichungen nur einige
ausgehoben und ubersetzt." Atter en cesthetisk Soloecisme, i samme Smag,
som at dadle Shakspeare fordi hans Hexe ere saa — stygge, etter en Byron,
fordi hans Kain — taler saa gudsbespotteligt, et Opkog altsaa igjen af
Atheniensernes Dumhed, der mulcterede Euripides, fordi han lod Hippolytus sige: min L u n g e svor; men jeg har intet svoret. At Sangen er
hsist affecteret, fuld af fade Complimenter og starr, derom kunne vi Alle
vcere enige, uden at ville dadle Digteren, fordi det er lykkedes ham at levere
en Sang, som vi just erkjende er i den Syngendes Character. At Grund
laget til Sangen sindes hos Lheocrit iden Xlte Idyl, er siensynligt; men
ogsaa den Omstcendighed burde have gjort de cesthetiske Bedsmmere op
mærksomme paa deres Feil, eftersom den samme Udforelse hos to forskjellige
Digtere kan dog ikke give ueensartet Facit med Hensyn paa Lceserens Roes
eller Dadel; det Samme, som forskaffer Lheocrit Bifald, bor dog ikke tilveiebringe Bebreidelse for den romerske Digter.
808. Ligesom vi saae i det foregaaende, at vor Digter har hentet
meget i denne Scene fra Lheocrit, med hvis ellevte Idyl man stedse maa
sammenholde hans Skildring, saaledes synes han ogsaa paa flere Steder at
have havt Virgils anden Idyl for Oie, f. Ex. paa dette Sted, der kan
sammenlignes med II, 19. Ogsaa fra Virgil (2Eneid. III, 636) synes Billedet
om hans SLe (851) at vcere taget, om hvilket ligeledes Callimachus (i Diana-

'

hymnen 53) siger, at Cyclopen „eled af Sine kun eet, som et S k j o l d ,
fi i rdoekket med H u.de." —
(886) sigter til, at Acis var en S sn
af Faunus og Symcethis (750) som igjen var en Datter?af F l o d g u d e n S ymcrthus./ Den kaldes i vore Dage Freddo (!I Lume Irellllo) bekjendt for
sin voldsomme Strsm og sit kjslige Vand, uagtet den kommer fra ZEtna.
Erydones Reise nach Sicilien I, 96.
906. GlaucuS gssr man ialmindelighed til en Fifler fra Anthedon i
Boeotien, ligeover for Euboea, som har udmcerket sig ved stor Fcrrdighed
i at dukke (en
urlnator) hvilket endogsaa efter Palcephati
Sigende (e. 28) har flaffet ham Tilnavnet
Da han nu ved
denne Fcerdighed kunde holde sig loenge under Vandet, udbredte han selv,
siger man, eller Andre paa hans Vegne, at han samtalede med Sseguderne,
og da han nu engang paa et meget langt Bessg blev opslugt af et Ssedyr, lod man ham rykke op (eller ned) mellem Sseguderne. Man tiltroede
ham iscer Evnen at kunne spaae. Apollon. Rhod. I, 149. Det er forre
sten ikke uinteressant at see hos den ovenanfsrte Reisebeflriver Brydone, at
han ligeledes har kjendt en Dykker, som just paa samme Grund, fordi han
kunde holde sig saa forunderlig lcenge under Vandet, blev kaldet il xe8eo
(I, 63). — Om Athamas' og In o 's S sn Melicertes, som blev til Sseguden Palcemon, see 1^. 542. — At Circe (968) kaldes Litaninde, kommer
sig af, at hun er en Datter af HelioS, som igjen er en S sn af Titanen
Hyperion. Hesiod. Lheogon. 371.

Fjortende

Sang.

IS. Uagtet Virgil (Idyl. VI, 74) udtrykkeligen gjsr ingen Forfljel
mellem begge Scylla'er, men kalder denne Scylla Ni s L Mia, saa er det dog
vist, at sligt er en forkastelig poetisk Licenz, om det ikke er en reen Skjsdeslsshed, eftersom denne, som her omtales, er en Datter af Phorcus og Chritheis.
Serv. til 2Eneid. III. 420 og Hygin 198, 99. — For at forklare det 27de
Vers maa man erindre sig det Afsnit i Metamorphoserne, der kaldes: Ve
nus i Fcelden (IV , 171) og at Venus kom slemt i Knibe, var Solens
Skyld, der var Fader til Circe. — Hvad Circe selv angaaer, som spiller en
saa betydelig Rolle i Odysseen, da var hun, ester Lheogonien (956), en
Datter af Helios og Perseis; Helios igjen en S sn af Hyperion og Thia,
som igjen avledes af Uranus og Ge. Noget mere afviger Orpheus (Argonaut. 1221) som lader hende avles af Apollo og Asterope; men langt mere
afviger Homer, som (Od. X, 137) gjsr hende (ligesom Hesiodus) ril en Ssfter
til Colcherkongen Aietes. At hun har udmoerket sig ved Kyndighed i Loe-

gevidenffaben, forsaavidt som den i hiin Lid bestod r nsiagtig Kjendfiab til
Urter og Deeocter, er tydeligt, og man har endog deraf villet udlede Grunden
til Sagnet at hun er S olen 6 Datter, med Hensyn paa Varmens Indvirkning
paa Urter. At hun er kommen til Italien, har man forklaret paa den Maade,
at hun formedelst sine Gistblanderier blev forjaget fra sit Hjem, hvorefter
hun nedsatte sig ved det Circeiske Forbjerg ved mure l'useum , hvilket nu
er bekjendt under Navn af monto Oirvello. cfr. Apollon. Rhod. III, 238.
Lil det ncrstfolgende Partie behsves ikke mange Noter, eftersom Digteren har
behaget, vist ikke efter ApolloS Raad, at gjore et kort Uddrag af Virgils tredie,
fjerde, femte og sjette Sang. Saaledes sigter V. 75 til LEneid. UI, 684,
hvor TEneas undgaaer Scylla eftersom han er underrettet om det Farlige
ved dette Uhyre, af Helenus. Det Ncrste, at han kommer til Libyen, byg
ger paa samme Digts I, 337, og fslgg. hvorimod Beskrivelsen af hendes
Dod (81) der som bekjendt var en Fslge af hendes uheldige Kjerlighed, og
som fandt Sted under Forstillelse af et Offer, som hun vilde anstille til
Guderne, hentes fra TEneidens IV, 504, 632. Just dette Bedragene, at
hun sik Alle, og navnligen hendes Amme Barce, til at troe, at hun intet
ondt havde for, men blot vilde foranstalte den magiske Offerhandling, for
at befries fra sin Kjerlighed, udgjsr Ideen i 81.
63. Digteren siger relatus, eftersom det er a 7 dengang, at de (A§ncid.
V, 45) aflagde Besog hos Acestes s: LEgestus, Stifter af LEgesta, Segesta. —
Hvad den intenderede Vdelceggelse af Flaaden ved Hjelp af Iris, som i denne
Henseende var udsendt af Iuno, anbelanger, da fortcrlles dette mislykkede
Forssg i 2Eneid. V, 606. Flaaden idethele blev endelig frelst ved den store
Pladskregn, som Jupiter nedsendte ifslge 2Eneas' B on, og kun sire Skibe
gik op i Luer. — Om Sirenernes Klipper see V, 551. — 2Colus, Hippotas'
Son, havde sit Såede paa de saakaldte LEoliske Oer, der af Plinius (III, 9)
og Flere gjsres til syv, og lcrgges mellem Sicilien og Italien nede ved
Forbjerget Pelorus, men af Homer (Od. X, 1) regnes kun som een, for
modentlig Lipara. — Prochyta (kroeicka) og Pithecuscr (Iselira) ligge ved
Forbjerget Misenum; og det er rimeligt, hvad Plinius beretter (III, 6) at
Navnet skriver sig fra 7r/^o§, med Hensyn paa der forfcerdiget Leerarbeide, me
dens Ovid til sit Forvandlingsdigt naturligviis maatte vcere bedre tjent med at
udlede Navnet afTrtH^rrc,Abekatte. — Jnarime gjsre Nogle til den samme
Ve, som i det Foregaaende omtales, hvorimod Ovid og Pomponius Mela gjore
Forjkjel paa dem. Cercoperne selv skal have vceret nogle farlige og tillige
forslagne Rovere
rc«e
or
cfr.
Diodor IV, 31. Hos Apollodor (II, 6. 3) sinde vi dem nedsatte i Ncerheden af Ephesus. — Parthenope var en af Sirenerne, efter hvem Neapel
er bleven opkaldt. Silius Ita l. XII, 33. — Hvad den her omtalte tubieen navis, Msenus, angaaer, en beromt Musi'cus, og Son af ALolus, da

lcrre vi ham at kjende baade i rCneidens tredie Sang, hvor han bloeser til
Kamp mod Harpyerne, som iscrr i samme Digts VI, 163, hvor hans Dsd
(liver omftcendeligen fortalt. Ligeledes lcrrer man i samme Digts VI, 137 ,
204—11 Sagnet om Guldgrenen, som var et nsdvendigt Reqvifit til at
komme ned i Underverdenen, da den skulde gives fom Present til Proserpina, der her kaldes den averniste Juno. — Om Forskjellen paa den cumcriste og erythrceiste Sibylla, samt hvorvidt disse ere at anses for iden
tiske, handler Heyne meget godt til Libull. II, 5. 19.
150—440 maa forstaaes rigtigt saaledes, at Trojanerne forefinde paa
Kysten ved Cajetce en Grceker Macareus, der fordum havde seilet under
UlySses, hvem Achoemenides, der ligeledes var en Grceker, og var bleven
forladt paa Sicilien afUlysses, sortcrller sin, ogsaa fraZSneiden(III,590 fslgg.)
(ekjendte, uheldige Stilling til Polyphemus. Cftcrat hans Beretning herom
(167—222) er endt, fortceller Macareus (223—440) Begivenheden med UlysseS
og Circe, samt om de til Sviin forvandlede Staldbrodre. Naturligviis kan
han i 155 ikke vcere kommen til Euboea, uagtel Digteren omtaler urdem LuIioioain; men herved forstaaes Oumrs, som var anlagt ved Colonister, som
vare komne fra Chalcis paa Euboea. Den (157) omtalte Amme er Cajeta, som siden doer der paa Kysten og giver sit Navn til Buen og For
bjerget Cajcta, paa Grcendsen af Latium og Campanien. — At han kaldes
lVeritius udleder man af en Son af Jupiter, Neritus, som fsrst skal have
nedsat sig paa Jthaca, efter hvem ogsaa- det dervoerende Bjerg Neritus stal
vcere opkaldt.
180. Dette Strsg forklares bedst ved at sammenligne det med Odys
seens niende Sang 475 og fslgg. Ligeledes har Digteren — om hvilken
det paa Sidstningen turde gjelde inter opus lon^uni kus est ol-eepere
8 0 MNUM — i det-223 V. og fslgg. troligen copieret Odysseens X, 19 0 . s. v.
Lcrstrygoncrne (233) beboede Hsiene ved Formioe i Campanien (Plin. III, 5).
Ogsaa Cicero (ack
II, 13) omtaler dem som cannibaliste Giganter.
Homer. Od. X, 81. Lamus var Neptuns S sn, en celdre Lcestrygonist o:
campanist Konge.
292. Planten Moly beskrives ganske paa samme Maade i Odysseens
X, 304. og er formodentlig X^mplrrea uldu (Sselillie) hvilken man til
skrev en kjslende Kraft. Plin. XXV, 4, 37. — Hvad Picus (320) angaaer,
da har man forklaret hans Forvandling paa den Maade, at han er bleven
borte paa en Jagt, og at man derefter er gaaet etymologist tilvcrrks, og har
sagt, at han var bleven en Grsnspcette, fordi hans Navn lsd ligesom dennes.
Servius (til 2Cneid. VII, 190) tager en anden Vei, idet han lader Picus vcrre
en udmcerket Spaamand, der benyttede -sig af bemeldte Fugl saaledes, at den
skulde have Udseende af, at indgive ham sin Viisdom. cfr. Heynes femte Excurs
til rEneidens syvende Sang. Efter 325 see vi altsaa, at han har voeret om-

trent tyve Aar gammel. — Albula kaldtes senere Tiber (la 6erlla tilZEneid.
VIII, 331). — Anio lsber igjennem Dalene ved Libur. — Almo, Nar og Farfarus falde ud i Tiberen. 2Eneid. VII, 715. — V. 330 er formodentlig at
forftaae saaledes, at Diana blev i Aricia, med tilhsrende Lund, i Latium,
dyrket paa samme Maade som Diana i Tauris. Lucan. III, 86. — Efter
Ovidius kaldes Janus Bifrons' Kone Venilia, ester Andre Carmena, Camena, Camesa. See Heynes femte Excurs til 2Eneidens syvende Sang.
406. Denne Beskrivelse kunde let have Udseende af Bombast, naar
man ikke betcrnkte, at Oldtidens orthodoxe og rettroende Mennesker vare
fuldkommen overbeviste om, at Sligt kunde jkee, naar en Guddom noer
mede sig. Herodot er aldeles sikker i den Lroe, at de PedasensereS
Præstinde faaer et langt Skjoeg (I, 175) hvergang. noget Uheldigt skal indtroeffe, eller en Guddom vil ncerme sig i Vrede, ligesom ogsaa EallimachuS
beretter, at alle Troetoppe bsie sig, hvergang Apollo troeder frem, ja, som
man seer hos vor Digter, endog livlsse Ting fole sig gjennemtrcrngte af
den hsie Ncrrvcrrelse. — LartessuS laae paa den celdste Verdenstavle hen
imod Vesten, paa den venstre Side as den indstrømmende Oceanus, og staaer
paa dette Sted om Vestlandene ialmindelighed, med Hensyn paa Solens
Nedgang. Egentlig laae den ved Floden Boetis i Spanien. — Man erin
dre sig, at Vers 441, efter den anbragte Episode med MacareuS og Achcemcnides, slutter an til det 157 V. saaledes at Digteren vedbliver at for
tcelle 2Eneas' Begivenheder efter ZEneidens 7de og 8de Sang, i hvilke der
udfsrligcn berettes, hvad Ovid tager kortere, om ALneas' egen Ambassade
til Evander, som lsb heldigt af, og Venulus' lignende Reise til Diomedes,
som sik det modsatte Udfald.
455. Rutulernes Allierede opregnes heel fuldstoendigen af 2EneidenS
Forfatter i VII, 647 indtil bemeldte Sangs Slutning. . Den Bye (459)
som DiomedeS anlagde i Iapygien »: Appulien, heed oprindelige«
senere Argyrippa (tilsidst Arpi). Diomedes kaldes en 2Ctoler med Hensyn paa hans Families oprindelige Udspring; men dog boede
han egentlig i det argivifle Rige, ester at han havde crgtet Adrasti Datter
2 Egialea. — Den Narycisse Helt, som omtales i 468 er Ajax, OUei Ssn,
hvis Voldsdaad mod Cassandra, og just i den kydske Minervas Tempel, geraadede baade ham selv (2Eneid. I, 33—44, II, 403) og de svrige Grcrker
til scerdeles Skade. Narycer o: Locrer. — Caphareus (Caphereus) et For
bjerg paa Negropont omtales af Virgil (X I, 259. 60) som „LukoieB

eaut68 et uitor".
477. Dette gamle Nag, som Venus ester denne Beretning skal have
nceret, turde neppe skrive sig fra Andet, end fra den tappre Maade, hvorpaa vi, saavel i hele Iliaden, som iscrr i femte S ang, see Diomedes at
fcegte mod hendes elskede Lroer. — I 493 er man meget uenig om, hvor-

vidt man stal fslge Loesemaaden pnrvo eller mn^no. Tanken forlanger jo
vistnok xrrrvo, men hvortidt sinde vi ikke, at Digtere ved en ironist In d 
kodning bruge just det modsatte Ord af det man ventede, saaledes som
Cicero endog benytter sig ofte af <iuantu8 for det Modsatte og veri 8imil6
f. Er. for Usandsynligt? Da Personen taler i Vrede og i en spottende Stem
ning troer jeg, at inriZ-n« meget vel kan forklares, ligesom det danste:
„vi bryde os stort om dig" istedetfor: „lidet om dig".
508. Hvilken Fugl de bleve omstabte til, sees ikke saa klart af Dig
terens Fremstilling. Lycophron, som i Cassandra (592 og fslgg.) behand
ler dette Sagn, lader dem, ligesom Ovidius, forvandles til et Slags Sva
ner eller Vildgjcrs; derimod antager Plinius (X, 44), at de bleve til Dyk
kere, og paa vor Lid regner man dem til de saakaldte an 86re 3 proeellarU
(Stormfugle), som sindes iscer paa Strsget af Appulien. — Ligesom vi
ovenfor saae (461), at Digteren kalder Diomedes en cetolist Heros, saaledes
kalder han i samme Smag den af ham anlagte Bye
reg-nri (512).
Peucetia (teri-a. lil Lur!) var et Landstab i Appulien, hvilket ogsaa er Litfceldet med det Messapiste District; tillige bemcerke man af Antonin. Li
beral. (31) at Lycaons tre Ssnner: Iapyr, Daunus og Peucetius satte sig
ned paa disse Kyster. — Hvad den i 517de Vers omtalte Begivenhed angaaer, om Hyrden som var uartig mod Nympherne, da har det vceret et
ubetydeligt Localsagn, som Ingen kjender videre til.
527—65. Atter foresinde vi Digteren, paa en ncesten ubegribelig Maade,
som troe Referent af det, som Virgil har refereret ligesaa smukt i 2Cneidens
IX, 107 og X, 219, nemlig om Skibene, der bleve til Nympher, fordi
de vare byggede af Lroestammer, som havde staaet paa Loppen af Ida,
der var helliget Gudernes' Moder. Den Maade, paa hvilken hun ncrrmer
sig i det 536te V., characteriserer hende som den phrygiste Gudmoder, hvis
Cultus var geleidet med vild og larmende Musik, hvilken anstilledes af hen
des Prcester, for at dsve Gudindens melancholste Sindsstemning i Anledning
af Aiis, som forsmaaede den gamle Dames Kjerlighed.
545. Ogsaa Hesiodus (Theogonien 378) lader Aurora fode Vindene ved
AstroeuS, paa hvilket Sted der forekommer den synderlige Omstændighed,
at den gamle Digter udelader Ostenvinden, og noevner blot Boreas, Zephyrus og NotuS, en Skjodeslsshed (thi andet kan det dog vel neppe vcere,
da Poeten dog maa have kjendt til Sstenvinden) som han atter gjentager
i 869. Clericus undskylder ham meget naivt med, at han ikke var Physiker. — Ogsaa Homer (Odyss. XIII, 156) kjender det her omtalte Even
tyr, at Phcracerkongens Skib, paa hvilket han lod Ulysses bringe til Jthaca,
forvandles til en Steen. Den venlige Modtagelse, som han foresinder hos
Alcinous, beskrives af Homer i Odysseens VII, 342 og fslgg. — Skjsndt
Ardea blev aldeles opbroendt, seer man, at den senere maa .vcere Llevcn op-

bygget paanye, eftersom Livius omtaler den, som existerende under Tarqviuiernes Regjering (I, 75). Som Fugl er den TydskerneS Reiger, en Herre.
Hvad Tankespillet angaaer i 580, idet han nemlig lader den p la n e r , som
nsdvendigen horte med til Sorg over de Dode, udfores ved Vingernes
Slag ( 6 6 p i a n A r t u r ponnis) da kunde dette Spil umulig giengives i
den metriske Oversættelse, hvorfor jeg har maattet lade mig noie med, at
gjsre opmcrrksom paa det her.
581—608. I denne Apotheose seer man at Digteren har copieret sig
selv, nemlig i IX, 239—272, fljsndt denne Apotheose staaer ligesaa dybt
under hiin Beskrivelse af det Herculifle Indtog i Himmelen, som 2Eneas,
som Helt, staaer dybt under Alciden. — Ogsaa Livius (I. 2) taler om 2EneaS'
Grav, og siger: sltu s 68 t, H uom eunyuo eu m 6 lo l ^us kasriue est, s u ^ er ^ u m le lu m llu m e u ; 3 o v o m In d i^ ete in a p p e lla n t. Hvad denne sidste
Bencrvnelse angaaer (608) da anfsrer ScrviuS til 2Eneid. XII, 794 de for
skellige Forklaringer, man har angivet om dette Ords Derivation, af hvilke
den turde voere den klogeste, at det er en i n d e n l a n d s k o: en i Indlan
det, i en bestemt indskrcenket Kreds, dyrket Guddom, hvilket ogsaa passer
fuldkommen vel til OvidS HUUmvls p arvu m nuuren, 6 uuuuotio lies a llt^uocl i 589 og 90.
609. L ln o m in ls sigter til det dobbelte Navn, som 2Eneas' rEtling
besad, nemlig AscaniuS og Iulus, til Efterligning maaflee af Hectoridens
lignende Tvcnavn: Astyanax og Scamandrius. — Sylvius omtales rigtig
nok af Digteren; men derimod ikke hans Eftermand LEneas SylviuS, hvis
Son er Lat i n u s Sylvius, hvilken sidste Omstændighed forklarer os Dig
terens re p e tita n o m in a , og tillige giver os et Vink, hvorledes vi flulle
forstaae yuo sa tu s. Den Navnkundighed, som bliver tillagt Latinus, flriver sig fra de enkelte Colonier, som under hans Regjering bleve anbragte
til forfljellige Egne. — Epitus, som af Livius kaldes Atys, omtales ogsaa
af vor Digter i Fasti IV, 44, hvilket Digt (1. e. 37—56) fortjener at sam
menlignes med det foreliggende Partie.
622. Man har fundet scrrdeles megen Vanskelighed ihenseende til k alatruE, hvilket har bevoeget Heinse tit at rette x e n tls til m o n tis, e o lIls, ru p is Lo. Men ere Anachronismer da saa sjeldne hos vor Digter,
at en saadan Anticipation af hvad der ssrst skeer i Fremtiden kan foruro
lige os? Naturligviis var der intet k a lla tlu m og ingen xens kalatina
paa den Tid, som Digteren nu beskriver; men det er isinefaldende, at han
derved forstaaer g e n s ^Ilrana, af hvilken i de senere Lider udsprang Romulus og Remus, som anlagde ved Palatinerhsien deres Bye.
623. Sikkerlig er Sagnet om Pomona ikke hentet langt borte, og det
cr unyttigt, at ville hos forfljellige Nationer efterspore de originale For
billeder tit hendes Dyrkelse, til hvilken det frugtbare Italien tilfulde selv

kunde vcere Moder. Hun dyrkedes som Gudinde og hendes Prcrst (Kamen
r>t>mon!rUs) havde den Forretning, at gjsre Offringer og Bsnner for Lrcrefrugtens lykkelige Udfald. Vrrrr. 6e Iin§. Urt. VI, 3. — Lidt mere vanske
ligt bliver det, at komme paa det Nene om Vertumnus og hans Cultus.
Iatmindelighed forklarer man hans Proteusvcesen saaledes, at han er en
Repræsentant for 7taret, og at han just paa denne Grund maatte komme
i Forhold til Pomona. Det trcrffer sig jo rigtignok saaledes, at Ovid la
der ham troede op under Skikkelse af Agerdyrker, Viingaardsmand, Host
karl og gammel Kone; men at han derved (o: ved dette tilfoeldige Valg
af Maflering) har villet antyde Aaret med dets Foraar, Sommer, Host
Vinter, tor jeg dog ikke troe. Andre lade ham falde sammen med Janus, og
atter Andre erkjende ham som en gammel etruriskKonge, saasom Properz. i IV,
11. 1, hvilken Elegie overhovedet heelt igjennem handler om denne Gud
og maa sammenlignes med dette Ovidianske Partie. Men hvorledes bliver
denne landlige Guddom, der just roses af Digteren, fordi han holder sig
paa sit eget (681) tillige Gud for Handel? Og hvorfor havde han, tillige
med Mercurius, sin S tstte, som en Saadan, paa Torvet? Jeg skal ikke
kunne sige det, og har kun at tilfsie, at Scholiasten til Horazes bekjendte:
Vertuiuuuui Ilinuinyuv, lider! ^ e e ta re vicieris (L^i8t. I. XX. 1) siger:
Sei!8 68t 11186863 v e r t e m l a r u m rerum 2 : venclenclarum et emenrlarum. Dette antages dog ikke af Properz. I. e. 42, som udleder Ver
tumnus deraf: HUN<1 in UINN63 kormu8 v e r t e d u t u r .
657. Det usædvanlige Udtryk: la n lo x o te n tio r ! er hos Latinerne en
Lyksnskningsformular. Saaledes siger Sencca ( 6 e li-kiuyuill. rinim. e. 15)
1krullemu3 1o tie 8 lliA num , e l ^ ie a m u 8 : 1«intn lo r tio r ! Innttt l e l i e i t t i ! —

Det er et smukt Indfald, at Digteren lader Vertumnus tage et Elmetroee,
omhcengt med Viinranker, til Gjenstand for de Betragtninger, som han
vilde udfore for Pomona. Hos alle de latinske Digtere er nemlig denne
Opbinden af Nanker til det vidtudbredte Bsgetroee fremstillet under Billed
et af LEgteskab. Ligesom Lontrceet derfor soedvanligen kaldes esslel^, fordr
det havde sine Grene oppe i Loppen, saaledes sagde man at Elmene m a r ita r i, Loturi fordi deres mangfoldige, vidtudbredte Grene tillode desto let
tere en saadan Opbinding, ligesom v it e 8 sagdes u u liere, blive eon gu xes,
soeise. At flige Udtryk, der i vort Sprog ere fremmede, maatte fore no
get Stedende med sig, var naturligt. — Bruden eller Pigen i 670 er Hippodame, Perithoi tilkommende Kone; XII, 210.
638. Dette Vers synes mig ikke saa ganske tydeligt. RimeligviiS
sigter det til, at man gav Vertumnus xrim itias x o m o ru m , og at han altsaa holdt i Haanden hvad hun havde produceret. Men dog maa jeg
tilstaae, at Digteren er mig ikke ganske klar paa dette Sted.
694. At Venus kaldes Jdalia, skriver sig fra mons ILaliu« paa Cy-

prus.—-Rhamnllsia (Rhamnuflr), opkaldt ester Rhamnus i det attiffe Gebeet,
er Nemesis, den hevnende Gudinde, som vi ogsaa forefandt under dette
Navn i IH, 406. — Den folgende lille Fabel med tilhsrende Forvandling
fortcrller Anton. Liberal. (39) dog saaledeS, at Navnene ere der Arceophon
(for en metrisk Oversetter ncrsten ligesaa uboieligt som Anararete) og
Arsinoe. Hvorfor nedstammede hun just fraTeucer? fordi vi allerede fra
Horaz (I, 7, 28) vide, at Teucer da han kom hjem fra Lrojanerkrigen
og blev af Faderen ncegtet Tilladelse at blive paa Salamis, gik til Sala
mis nova etter Cyprus, hvor han stiftede den Bye, i hvilken ncrrvarende
Begivenhed gaaer for sig.
711. Kiddene vare nogle Stjerner i den venstre Haand af anr-i^a,
der ncrvneS som farlige Stjerner for Ssemcend, hvorfor ManiliuS (I, 372)
siger: l u n e (den 6te Octbr.) sulreunt lroe 6 i, elaullontos siliere jionLuiri.
Theocr. VII, 53. — Noricum har indbefattet den hele Osterrigske Kreds,
og tillige en Deel af det Baierske, hvis Jernværker stode i hor Priis hoS
Romerne. — V. 725 overscrtter Rohde latterligt nok ved: eineS zwiefachen
LodeS sterbe ich, da man dog tydelig seer, at Ovid med sydligt Digterspil
tyder hen baade paa Dagens LyS og det NaadenS Lys, der straaler ud fra den
Elskede, ved hvilket sidste han i sin ElskovsruuS troer, at hente stcerkere
Ncering end fra det forste. Tanken af 730, som Ingen forklarer, er, som
jeg mener, den: jeg kunde gjerne have Lyst til at snske en lille Forban
delse over dig (u ltra ) men jeg noenner det dog ikke (n on s a t i n e t 1in § v a ). —
Man maa forstaae p r o sp ie ie n tis rigtigt i 761; det er nemlig ikke en Be
nævnelse i samme Smag, som man dyrkede Fortuna HoS Romerne under
Navn af reszrieiens o: den Naadige, som hjclper de Dodelige i deres
Nod. Her har hun derimod dette Epitheton af den Stilling, i hvilken
Anararete blev straffet af hende formedelst sin Mangel paa Gjcnkjerlighed,
og tillige den hoverende Maade, hvorpaa hun saae ud (x r o sx ie ie lia t) efter
Elskeren, da han blev jordet (752).
772. ^ m u lii m ile s er naturligviis Amulius, Broder til Numitor,
hvem han paa en uretfærdig Maade berovede Thronen (in ^ u sti). IVexoles
cre NomuluS og Remus. — Palilia, en Fest til den landlige Gudinde Pales,
holdtes med stor Omhyggelighed i April, senere i Iu lii Maaned, til Minde
om Byen RomS Stiftelse. — Historien om S p . Larpejus' Datter Larpeja, som lod sig bestikke ved Guld (ved det, som de bare paa den venstre
Arm) fortcrlles noget forskjelligt. Livius I, 2 og Dionys. Halicarn. 38—40.
Den her omtalte Begivenhed med den kolde Kilde, som bliver til en bræn
dende heed Svovlkilde, fortcelles ligeledes as Digteren i Fasti I, 265—273
og Macrobius i Saturnal. I, 9. — Tanken i 814 maa forklares rigtigt.
Det vil ikke sige, at der var kun een idethele, som han skulde gjsre udsdelig, men at det var kun unus as Tvillingerne, fordi nemlig Remus alle-

rede var drcebt af hans Broder. — En underlig Grille af Digteren, som
naturligviis er grundfalst, er den Fremstilling af Blyekuglen, der flyver
igjennem Luften, at den tade8eit 3 : 1i^u686tt. — l'ia d o a (828) var de
celdste Romerste Kongers Stadsdragt. Plinius. IX, 39. Hvad Hersilia's
Gudindenavn angaaer, da mene Nogle, at hun efter Dsden blev kaldet
Ora, Andre Hora, og gjsre hende isaafald identist med Hebe. De fleste
Manuscripter antage Lcesemaaden Hora. See Gellius noet. attie. XIII, 22.

Femtende

Sang.

11. Man maa nemlig tcenke sig, at Hercules kommer fra det vest
lige Oeean, har erobret den iberiske (spanske) Konge, Geryons, Qvcrg,
og tager nu ind hos Croton. Om det Laciniste Forbjerg taler Plinius
(H I, 10 ); det havde et tilhsrende, soerdeles bcremt Tempel til Iuno Lacinia, hvilket laae sertusind Passus fra Byen Crotone. LiviusXXIV, Z.
Hvad Hercules i Italien angaaer, hanS Bedrifter der i Landet, religieuse
Dyrkelse 0 . s. v. efterses man Dionys. Halicarn. I. 39—44.
23. 2Esaris (ZEsarus,
var en Flod i hvis Ncrrhed Cro
tone blev opbygget; at den kaldes ciiversus viser hen imod Vesten, eller
overhovedet i en ganske anden Deel af Verden. — Ved eaii8a xrror (37 )
forstaaer Digteren vel den blotte Anklage, i Modscetning til Domfældelsen
og den dermed forbundne Straf. — Tanken i 39 kan oplyses af Seneca
(i Agamemnon 812) hvor han siger: 1nii8 ille di8 seno meruLt lador«
^ lle ^ i eoelo m a^nus ^1er6es.

50. Hvorfor Larent kaldes det Lacedoemoniste, er noksom bekjendt;
efterdi de spartanske Parthenier, under Phalanti Anfsrsel, sorte en Colonie
derhen. Om de her omtalte Stceder kan det vcrre nyttigt, at efterses,
hvad Plinius siger i III, 11: oppillurn lX -o to ; amriis iVeretlms (jeg har
dog fulgt den rigtige Loesemaade X e r e tu m ). Opjrilluin l l i i i r i m n in te r
61103 a m n es ^ i-a tliin et 8 ) 1rar!n, u d! In it n rb 8 eo llem n o m in e, og lidt
nedenfor: k a r io n , an te 3iij»^x a v s r ila li INio, a 11110 et 6 r ip ^ ir r .__ 1 ^6 m e sa (V II, 207) er vel bedst at regne som Brundusium eller dog idetmindste
fom en Bye i Ncerheden af Samme. Om de forstjellige Forandringer,
som man har gjort af denne Loesemaade (O rim isen , 6 ain eren , l e m e nen ete.) see man Burmann til dette Sted. — Hvad Pythagoras angaaer,
da er det bekjendt, at han foretog sig en 'Neise til Persien og 2Egypten,
for nsiere at gjsre sig bekjendt med de dervcerende Lcerdes Meninger. Ved
fin Hjemkomst sandt han fin Fsdese Samos i Tyrannen, Polycratis H in 
der. ( 6 ieer. 6 0 Kn. don. et mal. V, 29. Diog. Laert. VIII, 47 ). HanS

Levetid indtroeffer under Servius LulliuS (Liv. 1 .18) eller Larquinius S u 
perbus (Oie. ^UD81. lu s e . I, 16. IV. 1).
Pythagorceernes Taushed er
meget bekjendt, idet de noie holdt over at intet, som angik deres Selskabs
Hemmelighed, kom ud mellem Folket. Ligcsaa bekjendt er hans Disciples
ubetingede Beundring for deres Leerer, hvilket Fortællingen om
noksom viser. Justin. XX, 4. — Hvorvidt det har vcrret Pythagoras eller
hans Discipel EmpcdocleS, der har forbudt med saa megen Iver at nyde
Kjsdspiser, derom er man meget uenig. Meiners Gesch. der Wiffensch. in
Griech. und Rom. I. Pag. 418.
144. Man seer, at Digteren paa flere Steder lader den tcenksomme Philosoph blive saa henreven af sin Gjenstand, at han vcrlger Udtryk, der
neppe saa ganske passe til Lcrnkerens rolige Foredrag f. Ex. i dette Partie
( 142— 152). Saaledes, for at tage et Exempel, betyder: mol
(144)
min, ved Studeringer og Gudernes hsie Indgivelser sremvirkede, ViiSdom.
Den i bemeldte Lirade herskende Exaltation stal tillige tjene til Overgang
til PythagoraS' vigtige Lcrre om Metempsychosis eller Sjælevandringen, paa
hvilken Philosophen ogsaa her giver det noksom bckjendte Exempel eller
Beviis, hentet fra Skjoldet, som han nedtog i den argivijke Iuno's Lem
pet i Argos, og hvorpaa hans davcrrende Navn, Euphorbas, var ind
skrevet. Jliad. XVI. 808. Horaz. Od. I. 28, 10. ^ul. 6e1I. uoet. altre.
IV, 11. Litlen Abantist til Argos striver sig fra Abas, en Son afLynceus og Hypermnestra, som var en af de crldre argiviste Konger.
190. Digteren tcrnker sig paa dette Sted Lucifer (Phosphorus, Mor
genstjernen) som en vagthavende Chef, der rider frem paa sin lyse Ganger,
for at holde Vagt paa Himlen, og have Opsyn med den utallige Vrim
mel af Stjerner. Tibull (9, 62) lader ham derimod ligesom Sol, Maane
og ovrige Stjerner, kjsre paa sin Vogn (Uum ro t a N u d l e r ! xrovoeet « r t a Urem). Lenz forklarer exit meget urigtigt „fra Himlen", som
om Lucifer drog bort, da man dog tydeligt seer at Digteren mener „af
Havet". — Om Pallantias see IX, 420. — Milo (229) var en Crotoniater, som levede paa Pythagoras' Lid, om hvem Cicero (Ue seneetnte Cap. 9)
sortcrller den Begivenhed, til hvilken Digteren paa dette Sted sigter. —
Lyndaris er Helena, som to Gange blev bortfort, fsrst af LheseuS, senere
af Paris.
273. Lycus er en Flod i lille Asien, strax ved Laodicea, som flugeS
af Jorden; men kommer atter tilsyne noget derfra. Det samme er Til
faldet med Erasinus, en Flod i Arcadien, som kommer atter for Dagen
i Argolis. — Caycus er en Flod i Mysien; men om dens Stedforandring
er os intet bekjendt, uden det, som ncrrvcerende Digter beretter. — Amenanus var en Flod ved Catania paa Sicilien, som til visse Lider tsrredeS aldeles ind. — Am'groS kom fra det arcadiske Lapitherbjerg, og havde

saa stinkende Vand, at Floden aldeles ikke havde Fifl. Grunden tik
dette Scrrsyn forklarede man sig deraf, at Centaurerne (diruemlires) afvaflede deres S aar deri, hvilke vare stinkende formedelst de giftige Pile,
med hvilke Hercules rammede dem. — Hypanis (Bug) en sarmatifl Flod,
som kastede sig ud i Borysthenes (Dniepr). Vltruv. VIII, 3 .
287. Ogsaa Plin. (Ii. n. II, 89) beretter os, hvorlunde Havets Bslger
bevirkede, at den lille Ae Antissa blev efterhaanden forbundet med Lesbos. —.
Paa Homers Lid (Odyss. IV, 356) laae Pharos en Dags Ssereise'fra
SEgypten, men efterhaanden flyllede Nilen saa meget Slam og saa mange
Jordpartikler tit, at skabningen efterhaanden udfyldtes, og at Ven kunde
ved en Bros forbindes med Alexandria. Lucan. Pharsal. X, 509. Plin.
II, 85. Paa samme Maade blev Tyrus under Alexanders Beleiring for
bundet med det faste Land. Dog er det naturligviis en stor Feil, at
Digteren ikke blot, som med Tyrus er Lilfcrldet, sammenblander, hvad
Naturen har gjort, med det, som er bevirket ved Kunst, men tillige anti
ciperer som fleet paa Pythagoras', Lider, hvad der fsrst lcenge efter fandt
Sted. — Det Leucadifle Fjeld (Sct. Maura) udgjorde fordum en Halvse
af Acarnanien. Plin. II, 90. — Om Zancle see XIII, 729 og XIV, 5.
293. Helice og Bura vare tvende Byer, som laae ved den Corinthifle Havbugt, og som i Zordfljcrlv flulle vcere gangne til Grunde, eller,
ester Plinius (II, 92) vcere opslugte af Havet. Marv, siger han, alrstulit
LI!«en et Lurarn iu 8inu 6or!nt1rro, yuarunr In nito vosti§In apxarent.
Da den grcrfle Form er
og Plinius tilligemed andre Skribenter
bruge Lura, turde Luris vcere mindre rigtig. — Troezene var en Bye i
Argolis, hvilken Digteren holder meget af at betegne ved dens Konge Pittheus, en S sn af Pelops.
I Noerheden af denne Bye flat der paa
Len macedonifle Konge Antigoni Lid vcere udbrudt af Jorden en Kilde,
som indeholdt soerdeles hedt Vand. — At springe med sikker og fast Fod
paa en med Olie indgneden Lcederflafle («'§reLo^«i7^0§) var en af de mange
Lsier, som udgjorde Landmcendenes Morflaber, naar de efter Viinhssten
feirede Bacchusfesten. Til en saadan Lcrderscek eller udfyldt Pose, sigter
Digterens Lignelse i 304.
310. Den her omtalte Kilde, som fandtes i Jupiter Ammons Lund,'
beskrives af CurtiuS IV, 7, 22. — Athamanien udgjorde et Strsg i Epirus, og just i dette District laae Dodona, i hvis Ncrrhed vare Kilder,
som rimeligviis have indeholdt Naphtha. Plin. Ir. n. II, 103. Samme Sted
omtaler Plinius den ciconifle
thracifle Flod, som forekommer i 31Z,
om hvilken ogsaa han fortcrller, at Irxnunr ckt^eeturu laxiiloo eortrev
olrlluertur. — Crathis og Sybaris vare bekjendte Floder i Nedreitalien ved
Lhurii (Lhurium). Ogsaa EuripideS (Vrosdvs 227) tillcegger Crathis den
G
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Evne at kunne gjsrc Haarct blondt. Plin. (li. n. XXXI, 2) omtaler en anden ligesaa forunderlig Egcnhed ved disse Floder, at efter Theophrastus
Sigende skal Crathis bevirke hvid Ansigtsfarve hos dem, som nyde dens
Vand, Sybaris derimod sort; endvidere blive Haarcne krsllcde og stive,
naar man drikker af hun, glatte samt blsde, naar man nyder af denne. —
Om Salmacis scc IV, 285. — Vons tllitorlus lob ved den arcadifke Bye
Clitorium. Som et Beviis paa, hvilken taabclig Modsigelse der fandt
Sred med Hensyn paa saadan Overtro- bor jeg anfore, at, medens Ovid,
ligesom Varro, tilskriver Kilden den Egenskab, at give Lede til Viin, lade
Eudorus og Lheopompus Len faae den modsatte Evne, nemlig, at beruse Folk.
327. Proetus have vi forefundet i V, 236. Hans Dottre, Lysippe,
Iphino« og Zphianassa bleve betagne af et Slags Vanvid, som bestod i
at de ansaae sig selv som Koer (VirgilS Eclog. VI, 48), hvorfore de lsbe
vildt omkring paa Marken, af Frygt for at vorde benyttede til Ploining.
MeUmpus (AmithaonS Son) en bersmt Spaamand, lcrgede dem
sik
dem til at afstaae fra denne fixe Jdee, og cegtede den ene, ligesom hans
Broder Bias den anden. Han stal i denne Henseende, efter Sagnets For
tælling, have gjort Brug af Elleborus, som efter den Lid sik Navnet Mclampodium (Plin. XXV, 21). — Floden Lyncestis (Plin. II, 103) lsber ved
den epirotiste Bye, Lyncus. — Phegeus er en Bye i Arcadien, ved hvilken
laae et brat Fjeld, hvorfra der draabeviis nedflsd et Slags Voedste, som
kaldtes
der havde den her omtalte Virkning, sprcengte
Kar, som det hceldtes i, angreb Metaller o. s. v. — Om Delos og Ortygia
see den Homer. Hymne til den deliste Apollo, V. 16, og om Symplegaderne dette Digts VII, 62. — Af Aristoteles' Physik (IV. 6) see vi, at
den her omtalte (342) Zdee, at Jorden er at ansee som et Dyr, tilhorer
Pythagorceerne.
356. Pallens var en Bye i Lhracien, i hvis Noerhed var en Soe,
Trito, som tiltroedes den Egenflab, at kunne gjsre dem til Fugle, som
dyppede sig nigange i dens Vande. NaturligviiS er dette en Overtroe,
ligesom alle de Andre der noevnes, og det er derfor heel overflsdigt at
ville med Micyllus forklare dette Sagn af det hyppige Sneefog, som fandt
Sted i Lhracien, hvis Indvaanere derved saae ud som Fugle. Det trcrffer
sig imidlertid, at ogsaa i vort Sprog pleier menig Mand at sige, naar det
sneer: nu komme de hvide Fugle, omtrent i samme Smag, som Gråkerne
kaldte af denne Grund det nordre S trsg af Lhracien 7rrL(ro<xo(,o§.
365. >Denne Jdee at producere Bier af Aadsier, udfores meget
vidtlsftigt af Virgil i hans Georg. IV, 281—314. Lingen er den, at
Bierne, ved at flyve vildt omkring i Skovene, efterlode ikke sjelden deres
Honning paa Aadfler (saaledeS som vi mode et Exempel i SamsonS Hi-

storis) og ved denne Omstcendighed bleve de Gamle forledte til den Over
tros, at Bier kunne udvikle sig af Aadsler, en Idee, som man tydeligen
seer er kommen fra Osten. — I 375 er Lalen ikke om Silkeorme, men
det Indsect, som Linne'e kalder xkrrl»;nu luceinaela (Lichtflieger). Selv
Plinius (II. n. XXVIII, 10) taler meget ilde om det; det regnedes overhovedet
til »irrla vmina, og derfor kan man begribe, hvorfor Digteren kalder det
loralls, et Epitheton, som jeg dog ingenlunde kunde faae anbragt i det
danske Hexameter.
375. Begge de her omtalte Slags Overtros, saavel om FrserneS
Opkomst af Dynd, som Bjsrneungers uformelige Figur har ogsaa Plinius
(k. n. XI, 6 og VIII, 36); ligeledes beskriver Virgil (Georg. IV, 310) Biernes
Fremkomst paa samme Maade, som den noervoerende Digter. — Hvad Phoenirfuglen angaaer, da sindes der scerdeles megen Overtros og Tant i den
hele Fabel, som tildeels skriver sig fra Herodot (II, 73) uagtet han selv,
vel at rnoerke, bekjender, at han aldrig har seet den. Man har formodet,
at det forunderlige Sagn kom af Ordet
som trllige betyder en
Palme, af hvilken der skal gives en Art, som, naar Lroeet er raadnet bort,
lever atter op ved et nyt Rodskud (Plinius ii.n. XIII, 4). Andre betragte Phoenixfuglen som et hieroglyphisk Tegn, for at antyde en Periode af 500 Aar,
og vist er det, at bemeldte Fugl ansaaeS som indviet til Solen, denne
tidsbestemmende Guddom. — De i det Efterfølgende omtalte Arter af Vellugt
og Specerier ere os ikke synderlig bekjendte.
skal have voeret en
vellugtende Bustvcrxt, som bar nogle drueformige Boer (Plin. Ir. n. XII, 13).
tllnnainum hsrte hjemme i Arabien; efter Andre, som benoegte dens arabiske
Hjemsted, kom den fra ASthiopien, vel endog fra China; dog er det van
skeligt at bestemme saavel denne som Casia's egentlige Navn og Vcrsen.
I . H. Boss til Virgils Georgic. II, 213 siger, at Casia er Linn6e's Daphne,
Zeiland, en Buskvcext, hvoraf vort tidligt blomstrende Pebertroee (va^Iino
Neirereum) er en Afart. Den boerer soedvanligviis hvide, stundom lidt
rodligs, vellugtende Blomster i smaa Klynger. Dog mener han tillige, at
den ikke ganske er den arabiske Casia. Af Nardus, en fortrinlig Buskvcext,
lavede man saavel af Bladene, Stilkene som Roden, en af de fineste S o r
ter lugtende Salver, som man kjendte i Oldtiden. Fordi den over Assyrien
kom fra Indien til Europa, kaldes den gjerne assyrisk. — Om Myrrha,
og den Saft, som bemeldte Lroee udsveder, see X, 500. — Hyperions Bye
er naturligviis en poetisk Omskrivning af Ileliopolis (Balbek) paa Grcrndsen af 2EgyPten og Arabien; thi d er var det (Claudian, i Digtet om Phoenix, 94) at Fuglen satte sin Dragt ned paa Alteret, for at lade den broende.
409. Ogsaa flere Forfattere (Plin. K. n. VIII, 30 og Ariftot. Kist. unlmal. VI, 33) anfsre den samme Overtros, at Hyoenen skifter at voere
Hun og H an, og at Hunnen kan kaste, uden at voere befrugtet. —-

Det Dyr, som i det ncrstfslgende omtales, uden at ncrvnes, er en Chamceleon, der gjerne sidder med aaben Mund, for at gribe Fluer og Jnsecter,
og som derfor meentes, at leve af Luften. Ligeledes anforer Plinius, at
den kan antage alskens Farver, undtagen den Rode og Hvide. Hvad de
nyere Naturkyndiges Meninger og Anskuelser angaaer, da kan Lalen naturligviis ikke vcrre derom, eftersom kun Oldtidens Uttringer blive her at
efterspore.
413. En forunderlig Zdee af Digteren er det, at lade det raa nor
diske Rovdyr Lossen komme fra Indien; men Lingen er, at Malere og
overhovedet de plastiske Kunstnere lade disse lsbe med mellem de svrige Udyr,
Ligre, Panthere, Leoparder, o. s. v. som udgjorde Spcrndet for den indiske
Seiervinders Triumphvogn. Plin. (Ir.n. VIII, 38) lader sig ikke nsie med, som
ncrrvcrrende Digter, at indromme Lossens Urin en forstenende Kraft; men
tillcrgger den endogsaa den Evne at producere et Slags Karfunkler (xeinMD ekiLliuneu1i8 simUes), der straate som Ild og kaldes Lyncurier.— Om
Coratternes Oprindelse har Digteren talt i IV, 743.
426—430 vil Heinse man skal udjage af Texten, deels fordi der fin
der i CodiceS nogen Afvigelse Sted med Hensyn paa dette lille Partie,
deels fordi Alt, hvad der omtales, er skeet lcrnge ester Pythagoras' Tider.
At Partiet yuDstionis indeholder utilgivelige Anachronismer er ioinefaldende; men enten Ovid nu har gjort det uafvidende, eller (hvad der synes
mere rimeligt) med frit Forscrt, saa kan vi dog ikke andet end ansee disse
Vers for en meget god Overgang til at beskrive Romerstatens Udvikling af
det odelagte troiske Rige. Det vilde vcrre at tilskrive Digteren en altfor
hsi Grad af Lankelsshed, naar han ikke kunde erindre sig at Athenen og
Sparta ikke blomstrede (end sige vare afblomstrede) paa Pythagoras' Lid.
Da man hyppigt, og ikke blot paa dette Sted, trceffer stcerke Anachronismer, seer man let, at det ogsaa her var Digterens Hensigt at vi l l e an
ticipere, for at skaffe sig Leilighed til at frembringe nogle smukke Antitheser. At Manuskripterne afvige, beviser i dette Lilfcrlde intet, fordi den sam
me 2Engstelighed, som overkom Heinse, kan ogsaa vcrre overkommet adskillige
Afskrivere; thi vist er det, at AnachroniSmerne ere saa haandgribelige, at
felv den floveste Afskriver maatte blive afficeret, og at man siger Ovidius
en meget stor Uartighed, naar man troer, at han ikke skulde have mcerket,
at han tog sig en betydelig Frihed med den kjere Lceser.
Heinse har
manglet den sande crsthetiffe Tree, som siger os, at Poeten (naar han cr
crgte) veed bedst, hvad der tjener Lcrseren, og vi kunne allsaa rolig lade
ham styre; Enden vil dog altid blive god.
432. ^txrnnrnexena ,r et af de mange selvdannede Ord, som Ovid
benytter sig af i dette Digt, og sigter til Tiberens Udspring fra Apennincrne.
Hvorledes kunde Pythagoras (436) som lever 600 Aar f. Chr. F. erindre
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sig, hvad Helenus sagde i Trojanerkn'gen? Fordi han i 160de V. berettede
06 , at han stred paa Trojanerkrigens Tid mod Groekerne, som Euphorbas,
Panthus' Son, paa hvilken Maade man ogsaa maa forklare 451, hvor han
kalder Troja e t tA n u t a . m n en ia . — Om Helenus see man Iliad. VI, /6
og dette Digts XIII, 723. — De i 475 omtalte i>innrv etter i><mnr« ncrvnes
ogsaa af Birgit i Georg. III, 372 og kaldtes korinitto. Egentlig var det
en Snor, besat med Fjer, hvormed Icegeren skrcrmmede Hjortene, saa de
af sig selv fore ind i de opstillede Iagtgarn.
482. Om Egeria, som Nogle gjsre til en Muse, Andre til'en Nymphe,
efterses man Livius I. 21. — Det er bekjendt, at Orestes, da han havde
fundet sin Ssster Iphigenia i Lauris, droebte Kongen, Lhoas, og bortforts
Diana Laurica's Billede. Med dette flugtede han, efter Groekernes S i
gende, til Sparta etter Brauron (kansan. III, 16), men ester det Sagn,
som vor Digter fslger, til Italien, og navnligen til Aricia en Bye i Latium, ved Foden af Albanerbjerget. Fra denne Bue er rimeligviis Sagnet
om Hippolytus, som derværende Guddom, oprundet. HippolytuS var, som
bekjendt, en S en af Lhesei fsrste Kone Hippolyta, en Amazone; da Lheseus senere blev gift med Pasiphav's Datter Phcrdra, opstod den bekjendte
Ulykke (som er bleven Gjenstand for EuripideS' og Sencca'S Hippolyt) hvil
ken omtales her. Virgil. 2Eneid. VII, 761. — Det 502de V. har jeg med
Heinse og Gierig anseet som ucrgte og derfor udeladt.
535. Eftersom kuivon (I^ueon) er sorjkjellig fra AEsculap, (ja rime
ligviis endog fra Apotto) maa oxe kaeonia forstaaeS ialmindelighed om
lcrgevidenstabelig Hjelp. Hvorledes Msculap, Apollo's Son ved Koronis,
kom ikast med Ilis (Pluto) i Anledning af Hippolytus Opvcekkelse fra de
Dsde, fortoeller Digteren os selv i II, 643. Hvorfor var det just Cynthia,
som iscrr tog sig af ham? Fordi hans Kydskhed bevcrgede denne KydsthedenS
Forbillede. Dog lader Horaz hende forgjeves gribe sig an med at gssre
ham levende (Od. IV, 7, 25). Ogsaa hos Virgil er Hippolyts nye Navn
Virbius »: I>is vir
Eftersom bemeldte Hippolyt blev saaledes sat i Forbindelse med Diana, at han blev en
siger Dig^
teren: „han horer til Diana".
558. Historien om
beretter Cicero meget godt i anden Bog tte
ttiv in a tio n e (e. 23) i det han, efter EtrurerneS udsagn, fortoeller, at en Bonde
gik engang og plsiede, da i det samme det begyndte at rsre sig i den ene
Fure. Pludselig fremkom et overnaturligt Menneske CVuFvs) som fortalte
baade ham og de svrige tilstrommende Etrurer, hvorledes de skutte af forstjellige Varsler, Vink og Iertegn fortolke for Menneskene de tilkommende
T in g .— Det afRomulus (561) udsendte Spyd, som blev kastet fra Aventtnerhoien, men soer ned i Palatincrbjerget, var as Hyben eller Eorneltrae,
fijsd Rod og Blade, og var, saalcenge det stod ved Magt, et Symbol paa

Roms vedvarende Vcrlde. — Om GenutiuS CippuS (Valer. Max. V, 6.
Plin. b. n. XI, Z?) vides intet videre, end hvad Digteren her fortoeller.
Den i 623 og folgg. V. fortalte Begivenhed med 2Esculap, omtales af mang
foldige Skribenter (LiviuSX, 47. Valer. Maxim. I. 8 og Fl.) den er ind
truffet i Byens 462de Aar, under Q . Fabius Gurges' og D. Iunius Brutus Sccrva's Consulat. Den her omtalte Ae kaldtes 2Csculapsoen. Liv.
II. 5. og Svetons Claudius 25.
634. Dette Vers misforstaaer Gierig, som om Pilekoggeret var pyn
tet med Laurbcrr, hvilket vilde voere en meget besynderlig Pynt for et Pile
kogger. Naturligviis vil Enhver strar falde paa den Forklaring, som Lenz
ogsaa har givet, at Phoebus hcrnger Pilekoggere! fra sig paa Laurbcertrcret,
hvilket var gjerne det Forste, som Digterne lode Apollo og Diana gjsre,
naar de komme hjem. Saaledes tagerLatona i den Homer. Hymn. tilden
del. Apollo, strax da han trcrder ind i Salen, hans Kogger, og hcrnger det
hen paa en Ssile, og i Dianahymnen (16) er det ligeledes det Fsrste, som
Gudinden gjsr, fsrend hun begynder paa Dandsen. — Hvoraf formodede
man (631), at Delphi var Jordens Middelpunct? Det besvarer Claudian
os, naar han fortcrller, at Jupiter lod engang 2 Arne, der fuldkommen
vare hinandens Lige saavel i Vcrgt og Styrke, som Vingeslag, flyve ud,
den ene fra Asten, den ene fra Vesten, og hvad flette? begge traf sammen
paa det ved Delphi liggende Parnassus.
637. Hvilket er dette ncermere Sted? Man har svaret EpidauruS,
saasom de Sibyllinfle Boger havde sagt, at man skulde hente ZCsculap
fra Epidaurus. Men har Digteren ikke af Skjsdeslsshed (thi Uvidenhed
kan det dog ikke godt vcrre hos den dannede og vidtbereiste Digter) sam
menblandet Epidaurus i Illyrien med Epidaurus paa Peloponnes, da var
det saa langt fra, at Epidaurus var ncermere, faa at det just laa fjernere
end Delphi. Ved de ncermere S t e d e r bliver altsaa at forstaae Rom
med de dervcerende oraeula S id ^ llin a , som ligesaa godt, som Apollo kunde
vise dem hen til Apollos Son LEsculap (som i 624 kaldtes Ooronides efter
sin Moder, Coronis).
700. Atter sinde vi Digteren paa den smaglsse Afvei, at han, ester
de alexandrinfle Poeters Exempel, troer, at kunne interessere Lcrseren med
en hjertelig tor, kun med livlsse Epitheta udziret, geographifl Fortegnelse
over de Stcrder, de stilede forbi. Man maa troe, at hine alexandrinfle
Digtere, hvis Arbeider synes at vcere blevne Modelecture ved Hoffet og
mellem de saakaldte Dannede, har forledet baade Virgil og vor velbegavede
Digter til at efterligne disse ucrgte Zirater (kanx brillans) som just ud
gjorde hiin Digterfloles Scerkjende. — Pallas' Datter var Aurora, IX,
420. XV, 191. — Lacinium var et Forbjerg ved Crotone med et beromt
Tempel til den derefter bencrvnede Zuno (^uno Laeinis). — Scylaccum

var en atheniensisk Plantestad i Nedreitalien. — Japygift see XIV, 459. —
Da det locriske Forbjerg, Amphissus, ikke har noget her at gjore, har man
paa sorskjellige Maader ssgt at emendere det, isar til
af et sici
liansk Forbjerg Argennum. Ligesaa forlegen er man med de Cerauniske
Fjelde, der ikke kunne vare de epirotisie bekjendte Skjar. NaturligviiS
ynder Enhver sit eget Forsiag, hvoraf dog intet er sikrere at bygge paa, end
Vulgaten. Endvidere er det Samme Tilfaldet med rromeckium, som ikke
findes angivet af nogen Geograph. S nart laser man I-ametum, snart
ruiexinimr. — Caulon er en achaiff Colonie i det Brutiffe; Naryx en locrisk Stad i samme Egn. — Caprea en lille Ae ved Nordspidsen af den
neapolitanske Bugt. — De svrige Byer, Surrentum, Herculanum, S tabia,
Neapolis (Horaz. Epod. V, 43) og Cuma ere noksom bekjendte.
719. Linternum (V-iternnm) ligger i Campanien; men deraf fslger
just ikke, at de i Narheden omtalte varme Kilder ere B aja, da der fand
tes mange saadanne Sundhedsbrsnde der paa Kysten. — Ikke blot ved
Sinuessa, men overhovedet i hele Campanien forefandtes smukke og store
Duer (PliniuS K. n. X, 3 7 ). — Formia i Campanien, LastrygonerneS Hjem,
altsaa deres Konge Antiphates' Residcnce, er omtalt i XIV, 234. — LrachaS
er Anrur, Terracina. — Antium (^nx«) en beromt Ssestad i Latium,
med et meget ssgt Lempet til Fortuna og til 2Esculap, hvilket just her
bliver omtalt. — Castrum (727) fom det var mig umuligt, formedelst O r
denes, isar Epitheternes paatrangende Mangde, at giengive, er en ubetydelig
Nutulisk Stad, og hedder egentlig err8trum Inu!.
730. VestkL Iro io a sigter til Vestas Zld, som 2Enea6 (Mneid. II,
296) siges at have reddet fra det brandende Ilium . — For at smigre
Augustus desto mere, lader Digteren Augustus vare Ju l. Casars virke
lige Son, uagtet han dog kun var adopteret. — Numiderne omtales baade
selv og tillige ved deres Konge Juba, som gives Epithetet Oin^rkius af
Cinyps eller Cinyphus, en Strsm i Libyen. — De i 757 omtalte enkelte
Lriumpher vare egentlig fem. Sveton. Casar e. 37. — At Venus blev
saaret af den calydoniske s : atoliske Helt, Diomedes' Landfe, er bekjendt
fra Illadens femte Sang, 335. I samme Digts samme Sang V. 311 lase
vi om det, som forekommer nedenfor (806), at hun reddede sin S sn ZEneaS
fra bemeldte Helt, samt sin Yndling Paris fra Menelaus i Jliad. III, 380.
763. For at rsre Guderne paa det omme Sted, lader hun Casar,
den af de Sammensvorne forfulgte Casar, fremstilles som Yppersteprast,
hvorved Misgjerningen erholder en ftyggere Characteer, ligesom han ogsaa
(778) benavnes, af samme Grund, som den, der bevogtede Vestas Ild , paa
hvilken Byens og Statens Vedligeholdelse beroede.
795. Jeg gjer vel bedst i at forsvare min Oversattelse paa dette Sted,
at ikke en godmodig Critiker, hvad ssr er handet mig, skal antegne som

Skjsdeslsshed, hvad der er steet med Overloeg og velberaad Hu. Jeg vil
da bemcerke, at jeg ikke er uvidende om, at o u p u t ex lv ru m er en Hoveddeel
af Indvoldene, saasom Leveren o. s. v. og at man ialmindelighed ansaae det
for et uheldigt Tegn, naar Kniven ved at slagte eller stjcere op (men just
deri turde Vanskeligheden ligge) loederede en af disse crdlere Dele (see Livius
VIII, 9). Men med Alt dette troer jeg, at dette Soersyn ikke var saa
stort et Scersyn endda, fordi det jo oftere kunde toenkes at skee. Saasom
nu Alt i dette Partie er beregnet paa at fremstille noget hsist usoedvanligt,
noget, som maatte have lukket Romernes Sine op, s i m en s n on Isrvrr
Luisset, og da ElfenbeenSftotterne groede, Stemmer lade sig hore, Dyrindvol
dene varsle ondt, saa lader Digteren endog i Nogle en Udvoext sees i Form
af et H o v e d e , som er gjennemboret, for symbolist at antyde Statens
Hovede, der rammes af de Sammensvornes Dolke. Det gloeder mig, at
ogsaa VosS, som Ingen saa let vil bestylde for Skjodeslsshed, har ganske den
samme Anskuelse, naar han oversoetter: nur ein gestochenes H a u p t wird
im Eingeweide gefunden.
822. De Begivenheder og Slag, som forefaldt ved Pharsalus, Phi
lipp: og Mutince er noksom bekjendte fra den romerste Historie. Hvad
Philipp: angaaer, da bcerer vor Digter sig ad, som Virgil (i det meget
lignende Sted i Georgic. I, 490) hvor han ligeledes lcrgger det Lhesfaliste Philipp: ind i Lhracien (eller egentlig i den Deel af Macedonien)
som i celdre Dage heed Emathia. Denne tilsyneladende Urigtighed opstaaer
imidlertid deraf, at endog Geographer i Oldtiden, som Strabo og Pomponius Mela, lcrgge Thessalien samt Epirus og Noget af Lhracien ind un
der Macedonien. Seiren over den S t o r e sigter til Cn. Pompeji S sn
Sextus Pompejus, hvis Fader som bekjendt forte Navnet den Store.
Den -Egyptiske Viv, som giftede sig med den romerste Hcrrfsrer (Antonius)
er naturligviiS Cleopatra, som betegnes ved den Egyptiske Bye Can«pus,
som laae i Nedrecegypten. — krolvru (836) er Tiberius, en S sn af Livia,
som Augustus oegtede, uagtet hun var svanger ved Nero.
638. Eftersom Julius Coesar kun var 56 Aar gammel, da han blev
myrdet, har man ialmindelighed troet, at der maatte vcrre nogen Feil i
v!u»iles, hvilket man derfor paa sorstjellige Maader har villet rette, saasom
x atrltts, su p e ra v er it o. s. v. Da det imidlertid ikke er let at vide,
om Digteren virkelig har villet, at Ssnnen ogsaa i A a r skulde overgase
Faderen, eller at han tidligere lod ham vige Pladsen for Tiberius, (gnein
rmras te r r e ju k e k it) for at virke desto snarere fra H i m l e n for sine kjere
Romere (870) er det vel bedst, at lade Vulgaten staae uanfcegtet. — Ideen
om Stjernen (841) skriver sig fra den Omstændighed, som Svetonius be
retter os (Ccesar 89) at en Comct lod sig tilsyne i de 7 Dage, i hvilke
AugustuS anstillede Ligfeste for Ccesar. Dette bevirkede hos Almuen den

faste Troe, at det var Ccesars Sjel, som lod sig tilsyne, og dette gjorde, at
man satte en Stjerne over hans Billedststte. — Den i 859 omtalte tre
foldige Inddeling er naturligviis Himmel, Jord og Hav. — Man har spurgt,
i Anledning af 862, hvilken Forffjel der er mellem
rnlii^6te8 og
xenat«8? Naar man undtager enkelte Sammenblandinger af begge Ord,
som iscer Poeterne tillade sig, vilde den vcrre saaledes at bestemme, at «M
!n<1!§«tes, OevL
ere apotheoserede mcrrkvcrrdige Forfceore ( Me n
nesker) saasom Picus, Faunus, 2Eneas o. Fl. (Liv. I, 2. rCneid. XII, 294)
hvorimod pvnatesi ere G u d e r , nemlig de som Feedrene havde dyrket, i
Modsattrring til fremmede og senere optagne Guder.
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