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Luna, facem condas! fiilgentiaque astra cadatis!
Ploretis nubes! triste procella sones! 10

Mortis ego sum fida comes; trepidatque viator,
Quum mea per noctem carmina dira sonant.

A1 a u (I a.

Quando Aurora rosis coelum decoravit et auro,
Ad coelum volitans aere laeta cauo,

Tellurem supra, verno velamiue tectam, 13
Aera per liquidum libera, beta, (eror,

Permulcerit animum libe.rtas, lumen et ae tber;
Nec questus umquaui voce gemente dcdi.

T u r t u r.

Per myrteta dies, ventis crepitantia, fallo;
Dul ce querens sponsae blandior usque meae.

SlÖja dig, Luna/ i moln, och slocknen, I tindrande Stjernor!
Gråten, / Skyar! — Du Storm, sorgligt i granarna tjut! 10

Dödens och grafvens förtrogna jag är.— Med bäfvande rysning
Fyller min hemska sång nattliga vandrarens bröst.

L ä r k a n.

Jag, när Eos med rosor och guld bekransar Olympen,
Spånner mot himlen min flygt, klingar mitt jubel i skyn.

Öfver en grönskande jord, af den blommiga våren beslöjad, 15
Under en vänlig azur sväfvar jag lycklig och fri.

Frihet, ether och ljus med tjusning fylla mitt hjerta.
Aldrig min tunga än höjde ett klagande ljud.

«p

Tu r i um.

Jag förnöter min dag bland susande myrthen i lunden,
Kuttrar min ömma eld, smeker min härliga brud. 20



Non nisi voce loqui balbå mea gaudia possum;
Est amor in labris, pectus amore calet.

Non me farna movet; mihi dummodo suavia jungat,
Dum cano, purpureis alma marita labris.

XV.

Ijampade cum Lunae, nitidis circumdata stellis,
Ex domibus Manum, nox bona, rursus ades!

Postque venit tacilus cinctusque papavere somnus;
Seque addunt vestro somnia laeta choro.

Amplexus jam quaero tuos, nox, pectore fervens. 5
Servos et miseros sola levare vales.

Abde hominum ex oculis me, cunctas supprime voces,
Ploranti somnos allice cara parens!

Endast med stammande ljud förmår jag att prisa min sällhety
Endast för kärlekens fröjd toner och känslor jag har.

Ingens beundran jag sökt. — Må blott min ljufliga makas
Glödande purpurnäbb svara med kyssar min sång.

15

, Jt&edan med Cynthias lampa i hand, omglimmad af stjernor
Kommer du, vänliga natt! åter från skuggornas land.

Tystnaden jernte dig går och sömnen af vallmo bekransad,
Lekande drömmars tropp följer ert segrande tåg!

Heliga natt! i din famn jag med lågande känslor mig kastar. 5
Uslingens enda skatt, slafvarnes frihet du är.

Hölj mig for menniskors syn, bjud menniskorösterna tiga,
Och på moderlig arm vagga ditt gråtande barn.



Si sanare, dies quae infiixit, vulnera nescis,
Fiere tibi luctus me patiare tamen. 10

Vellern seterna föres — sed quid precor?— omne caducum est.
Nee pelagi fluctus sie variare solent.

Mox fugies, et mox rosens fulgebit Eous,
Qui prius optatus, nunc mihi tristis adest.

Kox una est, numquam quae desinit, una quiesque, lä
Quam turbare mihi somnia nulla Talent.

Hane, precor, o Divi, mihi mox donate petenti!
Est mihi nil aliud, quod mea vota petant.

XVII.

Non timet uinbrarum choreas simulacraque mortis,
Cincta comas lauro, visere nala Jovis.

Kan du ej hela de blödande sår, mig dagen har gifvit,
Klaga min smärta för dig skall du ej neka likväl. 10

O, att du evig hlefl — Men allt är förgängligt i tiden.
Vågorna skifta ej så, fjerran på sjöarna, om.

Snart är ditt välde förbi, snart strålar den rosiga Eos,
f ordom min glädje, och nu fasans och sorgernas bud.

Dock jag känner en natt, som aldrig sig ändar, en hvila 15
Aldrig af spöken störd, aldrig af drömmarnas liär.

Mägtige Gudar! nnnen mig den! Snart, snart mig den tinnen!
Icke en annan bön har jag att ställa till Er.

17.
.
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Äfven skuggornas dans och förgängelsens grinande bilder
Lagrade dottern af Zevs skyr ej att dväljas ibland.
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Laeta nec usque illam delectant pocula Bacchi,
Lumina nec forma? dctinet usque decus.

Nec sequifur strepitu famae illa heroa tonantem,
Nec nemore in tacito Semper arundo sdnat.

Cum citliara lugubri et passis saepe capillis
Per tiumilos graditiir turbida, sola, dolens.

Carmine tum rauco queritur per rudera bubo,
Cyntbia tum lato lumine triste nitet.

Multa putans sedet in terra, florentia serta
Quam deeorant, citharae triste movetque Ildes.

Ru rsus in antiquum cliaos, beu, confunditiir ornne;

Quod fuit egregium, mors tarnen omne tenét.
Heros ex alta non surgit in arma quiete.
Per juga, per valles jam tuba vana sonat.

10

15

Alltid dess öra ej fröjdas af skämtet kring fradgande bålar,
Skönhetens milda glans fjättrar ej evigt dess blick.

Städse med ryktets basun hon dundrande hjclten ej följer, •>
Städse ej herdens flöjt spelar i skuggornas lugn.

Ofta, med fladdrande hår och sorgens flor kring sin luta,
Byster, förvirrad och blek, ensam på grafvar hon går.

Då, bland ruiner, i hesa rop den jämrande ugglan
Brister, och Cynthia vidt sprider sitt ängsliga ljus. lo

Tankftdl sitter hon då på blomsterbekransade inullen, ;
Och med betagen hand klagande strängar hon rör.

O, hur faller ej allt i förgängelsens chaos tillbaka,
Allt som var ädelt och stort blir dock for grafven ett rof.

Sofvande hjelten ej reser sig mer till blodiga strider. 15
Fåfängt basunernas dån tjuter kring dalar och berg.



Ma je! vires frustra, sertis redimite, per arva;
Non ultra vates, ore silente, canit.

Terribilem heu mortem! Non forma et Iseta juventas
Messorem re'inent. Huc proce moeste veni! 20

Et sponsam flens quaere! IJbi nunc est risus amoenus?
Pectus ubi turgens est oeulique nitor?

Quam modo sperabas, est pulvis vita beata,
Omnia cara jacent, te jace tristis humi!

Interitus sedes, fida et taciturna sepulcra! 25
Nunc adeo placidus vos trepidante pede.

Tos horret solus, cui perplacet una voluptas.
Mors contra miseris alma marita venit.

Musa huc me sequitur. Spei claro lumine tristem
Mortem ornat, turaulum fäoribus illa serens. ■/ 30

Fåfängt, kransade Maj I på grönskande slätter du thronar;
Skalden förstummad och blek vaknar ej mera till säng.

Ryslig är dödens magt. Ej ungdom och blomstrande skönhet
Hämma skördarens arm. Gråtande älskare, kom! 15

Siom att söka din brud! livar* är nu dess saliga löjen,
livar 'dess tindrande blick, rosor och svällande barm ?

Ha! i en handfull mull förvandlad ligger din himmel,
Ligger din verld, ditt allt— störta till jorden och rys!

Hell, förgängelsens hem! I tystq, förtroliga grafvar, 20
Eder, i festlig ro, nalkas min bäfvande gäng.

Rysa för eder kan blott den bland njutningens glödande rosor
Irrande — smärtan* ju är dödens förlofvade brud?

Sängmön följer mig hit. Med hoppets glindrande stjernor
Kransar hon dödens natt, griften med rosor besår. 25



Sub nigris Musa quam suave canente cupressis
Fingere, in Elysiis me procul esse locis!

Yultus ibi miseri non aversafur Eourn;
Nec coelum ex lecto flebiüs ille viclet.

Jamque salus veniet mihi. Captus imagine mira, 35
Mors, videor lecto järn recubare tuo.

Non mihi solvuntur tum membra ad pectus amantis;
Nec teneo quemquara defleiente manu.

Et micat ad funus jam livida flamma lucernae;
Saevit atrox ventus; mibTIa Luna cadit. f*

Sidera deficiunt lacrimis, hederataque quercus
FIcnte gemit coelo, concutiturque caput.

Turribus ex templi praecelsis aera canora
Mox mea tarda vocant tristibus ossa sonis.

Ack, hur ljuft, vid dess sång, att i skuggan af svarta Cypresser
Drömma sin qvalda själ fjerran till skuggorna hän.

Uslingens öga ej der förbannar morgonens stråle;
Ej från en tårad bädd gråter mot stjernorna upp. —

Frälsning dagas ock mig. I magiskt bebådande syner 35
Ser jag mig utsträckt, ack! re*n på ditt läger, o Död!

Ej mot ett älskande bröst mitt skälfvande hjerta då brister;
Ej min döende hand trycker en lidande väns.

Sorgligt brinner vid liket re'n den blånande lampan j
Ute en stormvind gnyr; Cynthia sjunker i moln. 40

Stjernorna slockna i tårar, och murgrönmantlade eken
Ristar sin hjessa och doft suckar vid himmelens gråt.

Snart från kyrkans resliga torn den ljudande malmen
Börjar sin hemska sång, kallar mitt dröjande stoft.



Excelsam lacrimalis non adsidet ulla fenestram

Exsequias spectaus virgo soluta comas.
It juvenis ridens et laetus ad orgia Bacctii;
Nec milii amica manus flore sepulcra serit.

In vatis turtur gemit unus triste cupresso:
Nube una ex madidå Cynthia spectat humum.

lingen tärna, med fladdrande hår, i det luftiga fenstret
Sitter och blickar med gråt ned på begrafningens tåg.

Dädan ytiglingen går med skämtande hjerta till Evans
Fester, och ingen hand vården med blommor besår.

Cynthia blott, ur gråtande moln, nedblickar på mullen;
Ensamma turtum blott suckar i Skaldens cypress.


