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Sextiondesjette Sången.

Berenices Har.

MSan, som på himmelens rymd utforskat ljusen deruppe,
Känner, när stjernan går opp, vet, när hon sjunker igen,

Känner, hvi ilande sol'ns eldfl,ammande klarhet fördunklas,
Hvi på den stadgade tid stjernorna ila sin kos,

Hvarföre Luna i smyg till de Latmiska grottorna skyndar
Neder från himmelens rund drifven af kärlekens fröjd,

Mig, Berenices lock, han sett, den frejdade Konon,
Glimma i strålande glans såsom ett himmelens ljus,

Mig, som hon åt mången ibland de odödliga gudar

Carmen LXVI.

De Coma Berenices.

Omnia qui magni dispexit lumina mundi,
Qui stellarum ortus comperit atque obitus,

Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur,
Ut cedant certis sidera temporibus,

Ut Triviam furtim sub Latmia saxa relegans.
Dulcis amor gyro devocet aerio,

Idem me ille Conon coelesti lumine vidit

Ε Bereniceo vertice caesariem

Fulgentem clare: quam multis illa Deorum,
\
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Lofvade, sträckande då glänsande armarna opp, 10
Då, när Konungen, nyss af Hymens förbindelse lycklig,

Drog till härjning och strid mot de Assyriska fält;
Efter de nattliga striderna om jungfruliga bytet,

Hvilka han kämpat, ännu ljufliga märken han bar.
Månne Venus då är af de unga brudarna hatad? 15

Gäckar ej då fastmer fickornas låtsade gråt,
Gjuten i bröllopskammarn så rikt, föräldrarnas glädje?

Nej vid gudarna! ej sucka af hjertat de då!
Det min Drottning mig lärt med sin jämmer och klagan, då hennes

Nyförmälde gemål gick till den skräckliga strid.
Nu, när öfvergifven du var, hur sörjde du icke'

Öfver din lemnade bädd, öfver din flyktande- bror!

Levia protendens brachia, pollicita est, 10
Qua rex tempestate, novo auctus Hymeneeo,

Vastatum fines iverat Assyrios.;
Dulcia nocturnae portans vestigia rixse,

Quam de virgineis gesserat exuviis.
Est novis nuptis odio Yenus? Anne parentum 15

Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,
Ubertim tbalami quas inträ limina fundunt?

Non, ita me Divi, vera gemunt, juerint!
Id mea me multis docuit regina querelis,

Invisente novo proelia torva viro. 20
Ut tu nunc orbum luxti deserta cubile f

Et fratris cari flebile discidium!



Hur i din innersta märg af kärlekens trånad du tärdes!·
Hur ur ditt sörjande bröst flydde besinning och sans!

Dig, O! Drottning, kände jag dock från din spädare ungdom
Såsom en flicka, hvars hug leddes af höghet och mod.

Har du väl glömt den herrliga bragd, dig skänkte till make
Konungen — tapprare änn ingen en sådan försökt!

Men när din man dig lemnade nu — hur klagande var du!
O! huru ögats tår ofta du torkade af!

Hvilken är väl den mägtige gud, som så dig förändrat?
Kan då den älskande ej sakna sin älskling en stund?

Och du lofvade då åt gudarna alla mig offra,
Lofvade oxars blod — allt för din ljufva gemål.

O! att han vändt till hemmet igen! Ren hade på kort tid

Quam penitus moestas exedit cura medullas!
Ut tibi nunc toto pectore sollicitse

Sensibus ereptis mens excidit! Atque ego certe /

Cognoram a parva virgine magnanimam.
Anne bonum oblita es facinus, quo regium adepta es

Conjugium, quod non fortior ausit alis?
Sed tum moesta virum mittens, quee verba locuta es!

Jupiter, ut tristi lumina ssepe manu!
Quis te mutavit tantus Deus? an quod amantes

Non longe a caro corpore abesse volunt?
Atque ibi me cunctis pro dulci cunjuge Divis

Non sine taurino sanguine pollicita es.

Si reditum tetulisset! Is haud in tempore longo
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Kufvade Asiens folk under 'Egypten han lagt.
För allt detta är jag nu satt i den himmelska stjernkrets,

Fordna löften du gaf, jag nu har löst med mig sjelf.
Gerna skildes jag ej från din herrliga hjessa, O! Drottning,

Gerna ej — detta vid dig och vid ditt hufvud jag svär.
Hvilken vid dig svär falskt, han lide det straff, han är värdig

Dock — hvem mägtar väl här trotsa det bitande jern?
Afven det högsta bland strändernas berg, hvaröfver i strålglans

Sonen af Thia far fram, sprängdes ju också en gång
Då, när Medern sig skapte ett haf och sedan igenom

Athos Barbarernas här styrde de seglande skepp.
Hvad förmår då en lock, om klipporna sprängas af jernet?

O! Må Chalybernas stam träffas af död och förderf

Captam Asiam Aegypti finibus addiderat.
Queis ego pro factis coelesti reddita coetu,

Pristina vota novo munere dissoluo.

Invita, o. regina, tuo de verfcice cessiy
Invita: adjuro teque tuumque caput.

Digna ferat, quod si quis inaniter adjurarit!
Sed qui se ferro postulet esse parem t

Ille quoque eversus mons est, quem maximum in oris
Progenies Thiae clara supervehiiur,

Quum Medi perperere novum mare, quumque juventus
Per medium classi barbara navit Athon.

Quid facient crines
, · quum ferro talia cedant?

Jupiter, ut Chalybon onane genu§ pereat



Och den man, som sträfvade först malmådrorna finna
Djupt i jorden och först smidde det härdade jern!

Systerhåren, jag rycktes ifrån, begräto mitt öde
Då, när i flygande fart, klyfvande himmelens rymd,

Zephyrus, Memnons bror, luftspringarn med vingade hofvar,
Lokriska Veneris häst, plötsligen skyndade fram

Och mot de luftiga skyar mig höjde; till Veneris kyska
Sköte lian flög och der lade mig slutligen ned.

Zephyritis att hem,ta mig hit sin lydige budsven
Sändt till den ljufiiga nejd på den Canopiska strand.

Ej blott kronan af guld, Ariadnes tinningar smyckat,
Skulle i stjernornas glans fästas på himmelens hvalf,

Jag ock, gyllene lock, ett byte åt gudarna offrat,

Et qui principio sub terra quserere venas
Institit ac ferri fingere duritiern!

Abjunctae paullo ante comse mea fata sorores"

Lugebant, quum se Memnonis Aethiopis
Ünigena impellens nutantibus aöra pennis

Obtulit Arsinoös Locridos ales equus

Isque per aetherias me tollens advolat auras
Et Veneris casto coniocat in gremio.

Ipsa suum Zephyritis eo famulum legarat
Grata Canopaeis in loca litoribus.

'

Scilicet in varia ne solum limite coeli

Ex Ariadneis aurea temporibus
Fixa corona föret, sed nos quoque fulgeremus



Skulle deruppe jemväl blixtra i strålande ljus.
Fuktad af tårar jag kom till de himmelska rymder; gudinnan

Satte som stjerna mig opp, der bland de gamla en ny.
Nära vid Jungfrun och rytande Lejonet, nära Lykaons

Dotter Kallisto jag går, träffad af glansen från dem,
Ilar mot vestern ned långt förr än tröge Bootes,

Som i Oceani djup dyker med möda och sent.
Om ock af gudarnas steg jag ofta om natten beröres,

Men i sitt silfrade sköt Thetys mot dagen mig tar; —
Värdes förlåta detta mitt tal, Rliamnusiska jungfru;

Icke af fruktan jag skyr yppa det sanna, jag vet;
Sönderslita mig stjernorna ock med vrede och tadel,

Skulle jag blotta ändock känslornas innersta djup —

Devotae flavi verticis exuviae.

Uvidulam a fletu, cedentem ad templa Deüm, me
Sidus in antiquis Diva novum posuit.

Virginis et ssevi contingens namque Leonis
Lumina, Callisto juncta Lycaonise,

Vertor in occasum, tardum dux ante Booten,
Qui vix sero alto mergitur Oceano.

Sed quamquam me nocte premunt vestigia Divum
Luce autem canae Tethyi restituor;

Pace tuå fari hsec liceat, Rhamnusia virgo;
Namque ego non ullo vera timore tegam;

Non, si me infestis discerpant sidera dictis,
Condita quin veri pectoris evoluam; —



Fröjdar dock detta mig ej så högt, som mitt sinne det smärtar, 7i>
Drottningens hjessa jag nu evigt är sliten ifrån;

Der, då hon förr var flicka ännu och älskade salfvor
Drack jag med henne deraf tusen, mång tusende slag.

J, som facklan redan förent på den önskade dagen,
Visen för männen ej straxt blottade kroppens behag, 60

Lossen ej klädningen, Motten ej förr den rundade barmen,
Än oljflaskan åt mig ljufliga salfvorna skänkt,

J, som fordren den rätt, som den äkta bädden er gifver!
Hon allena, som djerfts kränka sitt äktenskaps helgd,

Hennes föraktliga skänk det lumpna stoftet må dricka,

Non his tam leetor rebus, quam me abfore semper,
Abfore me a dominae vertice discrucior;

Quicum ego, dum virgo quondam fuit, omnibus explens*)
Unguentis, una millia multa bibi.

Nunc vos, optato quas junxit" lumine tseda,
Non prius unanimis corpora conjugibus

Tradite, nudantis rejecta veste papillas,
Quam jucunda mihi munera libet onyx,

Vester onyx, casto petitis quee jura cubili.
Sed quse si impuro dedit adulterio

Illius, ah! mala dona levis bibat irrita pulvis,

*) Vox ex ρ ers, qua; est constans leetio fere omnium MSS. et edit., aperte est vi-
tiosa et sensum totius distichi perturbat. Pro qua mihi reseribendum videtur ex ρ lens
passive, se explens, expleta. Et sie sensus est: in cujus vertice olim, cum virgo esset
Berenice et omnibus se cxplerct et saturaret unguentis, multa simul millia unguenta
bibi. Docring.
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Af ovärdigas hand offer jag icke begär.
Så skall kärlekens eld för evigt hos makarna brinna

Och i de älskandes hem trefnad och enighet bo.
Men när med blicken till stjernorna vänd på festliga dagar

Venus ditt offer du bär — blod ju gudinnan ej höfs
Gör mig, O! Drottning, åter till din, med böner ej endast

Utan med skänker i mängd träd till den heliga fram.
Evarföre fängslas jag här? Om. furstliga locken jag blefve!

Jernte ffydrochoos då blixtre Orion i glans!

Namque ego ab indignis prsemia nulla peto.
Sic magis, o nuptae, Semper concordia vestras

Semper amor sedes incolat assiduus.
Tu vero, regina, tuens quum sidera Divam

Placabis festis luminibus Yenerem,
Sanguinis expertem, non votis esse tuam me,

Sed potius largis effice muneribus.
Sidera cur retinent? Utinam coma regia fiam;

Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion.



Sjuttiondeandra Sången.
Till Leshia.

Fordom, Lesbia, sade du städs, att endast Catullus
Skulle dig ega — för mig tog du ej Jupiter sjelf!

Då jag dig älskade, ej som mängden älskar en flicka,
Nej sä högt som en far älskar sin son och sin mag.

Nu jag dig känner — och nu, om hetare ocksu jag brinna ,
Är du mig ringare dock, är du, som förr, mig ej kär ■

Hvarföre? frågar du —— Ack/ när sa en älskare kränkes,
Älska han måste än mer, aktningen minskas ändock.

Attiondefemte Sången.

Calttlli kärlek.

Hata jag måste och älska. Men om du frågar mig: hvarför?
Vet jag det ej. Att så är, känner jag dock — och förtärs.

Carmen LXXII.

Ad Lesbiam.

Dicebas quondam, solum te nosse Catulium,
Lesbia; nec prse me velie tenere Jovem.

Dilexi tum me, non tantum ut volgus amicam
Sed pater ut gnatos diligit et generos.

Nunc te cognovi: quare, etsi impensius uror,
Multo mi tarnen es vilior et levior.

Qui potis est? inquis. Quod amantem injuria talis
Cogit amare magis, sed bene velie minus.

Carmen LXXXY.

De Amore Sno.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio: sed fieri sentio et excrucior.
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HuNDRADEFÖRSTA SANGFN.

Catnili dödsoffer rid sin broders graf.

V/dt genom länder och folie och vidt öfver stormande böljor,
Broder, jag skyndat mig nu hit till din sorgliga graf,

Att dig bringa en gäng den sista, heliga gärden
Och till ditt stumma stoft säga — förgäfves! — ett ord:

Dä ren ödet dig sjelf ryckt fjerran bort från min sida;
Ack! olycklige bror, grymt blef du sliten från mig.

Tag mellertid på fädernas sed från flyktade tider
Här vid din sorgliga graf offer af broderlig hand,

Tag det emot, rikt vattnadt det är af tårarnas flöden;
Hvile din aska ι frid! evigt, min broder, farväl!

Carmen Cl.

Inferire Ad Fratris Tuimilum.

Multas per gentes et multa per aequora vectus
Adveni has miseras, fräter, ad inferias,

Ut te postremo donarem munere mortis,
Et mutum nequicquam alloquerer cinerem;

Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit- ipsum;
Heu miser indigne fräter adempte mihi.

Nunc tarnen interea prisco quae more parentum
Tradita sunt tristes munera ad inferias,

Accipe, fraterno multum manantia fletu;
Atque in perpetuum, fräter, have atque vale!


