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NIONDE PYTHISKA ODEN.

Till telesikrates från kyrene, vädjolöpare i full rustning.

Med fagergördlade Chariters bistånd
jag höja vill en sång till frejd och ära
åt Telesikrates, som kopparsköldad
i Pytho seger vann, den sälle mannen,
en stolthet för Kyrene ryttarrinnan,
som förr af yfvigt lockige Apollon
nr Pelions vind omsjungna dälder röfvad,
på gyldne charen fördes, jägarflickan,
längt bort, der i) hon blef satt till herrskarinna
för nejder rika uppå lam och frukter,
att tredje sträckan utaf fasta landet,
den blomsterrika, älskliga, bebo. —-

Och Afrodite, silfversnörd om foten,
till mötes kom och lade handen sagta
på gudabyggda vagnen och emottog
sin gästvän Deliern, och beslöjade,
med täcka blygsamheten deras ljufva
förmälningsbädd, samt knöt gemensam kärlek



emellan älskogsvarma Latoi'den
och ungdomsfriska dottern utaf Hypsevs,
som då de våldsamma Lapither styrde,
en stridsgod sonson af Okeanos,
ocli född i Pindens vidtberömda dälder
af Geas dotter, flodens nymf Kreusa,
på Penevs brudgmnsläger fordom fröjdad. —
Men han Kyrene fostrade, sin dotter,
den fagerarmade, som ej fann nöje
vid skottspolns gång i väfven fram och åter,
och ej vid måltidsglam med sällskapstärnor,
men i att genomborra ängdens vilddjur,
med spjut af koppar och med jagtknif väpnad,
till tryggad fred och ro åt fadrens hjordar;
och hvilans honungsljufva sällskap, sömnen
sig smygande utöfver ögonlocken,
hon knappast njöt till första morgonväkten. —
— Fann henne så engång i brottning ensam,
och utan vapen, med ett väldigt lejon
fjerrsk ju tåren, den kograde Apollon,
och straxt han Chiron ur gemaket utbjöd:
"Din helga grotta lemna, Phillyrid 2)
och denna flickas mod och kraft beundra!
och hvilken strid hon djerf sig föresätter,
en mö långt öfver faran höjd i modet;
och ej af fruktan isas hennes lijerta;
af hvilken föddes hon bland dödlige?
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af hvilken stam en telning, nu förvildad,
bebor hon skuggerika bergens gömslen,
och pröfvar sin omäteliga styrka?
Månn' loiligt är att med en frejdad hand
jag henne rör? och får i kärligt famntag
jag ljufva blomman skörda?7' Honom genast
sitt visa svar gaf väldige Kentauren,
med mildrad uppsyn leende helt fryntligt:
"O Latoid, den visa Peithos 3) nycklar
till helig kärlek äro hemliga!
och både ibland menniskor och gudar
man något blyges för att oförtäckt
en bröllopsfröjd för första gången vinna!
och dig, till hvilken dock ej lögnen vågar,
den ljufva lidelsen nu ingaf detta
förställda språk; du frågar flickans härkomst,
du kung, som känner alltings säkra utgång
och alla vägar! och hur många löf
om våren jorden fostrar, och i hafvet
och floderna hur många sandkorn hvälfvas
af vågorna och vädrens våld; och skådar
allt livad som hända skall och när det stundar!

Dock, skall jag med en vis i bredd mig ställa,
så vill jag tala: hit till denna skogsdäld
Du kom, en man åt mön, att henne föra
till Zevs7 den sköna lustgård 4), öfver hafvet;
der skall du henne se'n till herrskarinna



för städer sätta, och ett öfolk samla
till fältomgifna kullen; nu den väna,

på ängar rika Libya skall uppta
i guldpalatset ädla nymfen gästfritt;
och der till laglig ega henne skänka
en del af landet, hvarken arm på frukter,
ej heller öde uppå vilda djur. —

Der föder hon en Son, som utaf Hennes
åt Horerna skönthronande och Gea

skall, tagen från sin hulda moder, lemnas.
Men gossen skola de i knäet sätta,
och droppa nektar och ambrosia
inom dess läppar, och så amma honom
till en odödlig Zevs, en ren Apollon,
en fröjd för vänner, trogen vårdare
af faren, kallad Jägaren och Herden,
men utaf andra Aristaios nämnd."
Så talande han eggade Apollon
till ägtenskapets ljufliga fullbordan.
— Men snabbt är gudars verk, ehvad de göra,
och vägen kort; — och samma dag det skedde
och Libyas gyldne bröllopssäng dem mottog;
der nymfen nu den utmärkt sköna staden,
af täflingslekar frejdade, besitter;
och hvilken nu i Pythos gudalundar
en lycka herrligt blomstrande beskärdes
af Karneades' Son, som der vann seger



och så i dager bringade Kyrene,
som nu skall honom hjertligt emottaga,
när åt sitt hemland, rikt på sköna qvinnor,
han medför ifrån Delfi ljufva äran.
Väl höga dygder kunna vidt besjungas,
men att ett stort och rikligt ämne måla
med få och sköna drag, de vise täckes.
Ja, tillfället i allting spelar herre.
Så lärde sjuportsstaden Thebai känna
i fordna dagar, att Iolaos 5) icke
lät sig ur händer lägligheten flyga; .

och honom, — sedan han Evrysthevs hufvud
med svärdsegg mejat, — gömde de i jorden
vid stridsvagnåkande Amphitryons grafvård,
der denne låg, hans faders far, en gästvän
hos Sparterna 6) se'n till Kadmeiska staden,
af hvita fålar hvimlande, han flyttat.
Af honom älskad, och af Zevs, den kloka
Alkmene födde uti samma barnsbörd
oöfvervunna tvillingssöners styrka.
Stum är väl den, som till Herakles' lof
en sång ej höjer, och ihåg ej kommer
Dirkeiska källans våg, som fostrade
bäd' honom och hans bror, till hvilkas åra
en sång jag jubla vill, då något godt
jag efter önskan vunnit; må de ädla
Chariters klara ljus mig blott ej lemna!
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ty på Aigina och på Nisos' kulle 7)
tre gånger, säger jag, sin fosterstad
min hjelte ärat, och med sina bragder
förlägenhetens tystnad undgått; derför
må bland hans landsmän vän såväl som ovän

ej dölja livad han skönt offentligt utfört,
och kränka sä den gamle Nerevs' bud;
ty han förmanade att ock en ovän
man rättvist borde prisa, och af hjertat,
när någon ärofull idrott han visat.
Jag jemväl segrande dig oftast märkte
vid Pallas' tidsbestämda höga fester 8),
och hur de tysta qvinnorna inom sig
visst hvar och en för sig då önskade
dig, Telesikrates, till trefaldt älskad
en make eller son; detsamma såg jag
vid de Olympiska högtider 9) äfven
åt moderliga jorden, och vid alla
ditt eget hems, Kyrenes, kämpaspek
Af mig, som stillar törsten efter sånger,
dervid man kräfver åter ut en skuld,
att jag må Edra fäders gamla ära
uppväcka; huru, för en Lybisk qvinna,
intill Antaios' stad 10) en friarskara
begaf sig till den vidtberömda jungfrun
med sköna håret, hvilken mången ädling
af slägten och bland främlingar begärde,
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ty skön hon var och guldbekransade
ungdomens friska frukt de ville skörda.
Men fadern ville åt sin dotter vinna
ett ägtenskap mer lysande, och visste
hur Danaos förr i Argos hade fått
åt sina fyratioåtta döttrar
helt hastigt männer, på en morgonstund;
ty hela jungfruskaran ställde han
vid vädjobanans mål, och se'n befallte
att hjeltarne med snabblopp månde täfla
om hvilken flicka, hvar och en af dem,
som kommit dit att fria, skulle ega.
På lika sätt förenade nu Lybiern
en- brudgum med sin dotter; ställde henile
vid banans gränsstreck, högtidsprydd, att vara
ett ytterst mål, förkunnande i kretsen,
att den, som, ilande framåt, berörde
den skönas klädfåll först, han finge henne.
Och Alexidamos, det snabba loppet
fulländande, vid handen fattade
den dyra mön, och ledde henne bort
igenom ridderliga Lybiers skaror,
men dessa kastade på paret kransar
och många blommor; och förut alltredan
lian flere segerkransar hade fått.



8

NOTULJE.

1) Cyrenaica regio pars fuit Lybiae sive Africae, et quidem Aegypto fini-
tima. Tertia continentis radix ideo liic appellatur Lydia, quod in tres
partes, Europam, Asiam et Lybiam, orbis totus terrarum vulgo divi-
debatur.

2) Chiron Centaurus, Phillyra natus, mnltam sapientiae habnit laudem,
ejusque cum divis maxima familiaritas et in eonsiliis gråvitas fere pa¬
té ma pluries apud nostrum in aprico.

3) Lepide heic amorxim claves Suadae Deas tribuuntur, vel quae Suethice
diceretur: "öfvertalandets gudinna."

4) Libya "Jovis hortus" appellatnr, quod iinitima Aegypti regio Jovi Am·
moni sacra fuerit, forsitan et omnis Lybica terra. Vide Schol. ad hitnc
locum.

5) Eurysthei Heraclidis in Atticam amicitiam receptis infensa arma mi-
nanti Jolans temporis opportunitatem ansamque vindicationis adeptus,
bellum necemque intulisse fertur.

6) Sata gens sive sati Thebani heic dicuntur; quod quidem fabulae de
Cadmo, gentis conditore, tribuendum.

7) Megarae urbs, Nisi Collis ex rege quodam suo nominata.

8) Panathensea.

9) Athenis. Vide Schol.

10) Irassa Libyae urbs.


