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JUVENTUS Ε U*C Η ARISTICAi

Infantes agit ille foras y sed servat in ulnis
Solaturque tnedens. At honestins ore yogatur
jova pio, quoties felic'üer omnia cedunt. 265

Fortunaeque nitent specioso limine soles.
Seilicet humanae fortuna potissima vitae
Seabellum ad domini genibus jätet antica ßexis,
Complicitisque orans manibus, gratäque plaque
Landat voce deum, justique bonique datorem. 270

Scisne, juvENTA, bonum, quod non descendat ab alto?
Quid mortalis habet, quod non, a numine sumsit?
Hinc caput in terram prosterne; et numen adora.
numEn adorantes, coelestis turbay Seraphi
Bis tribus ora tegunt alis, radiante jEHovå, * 275

Yisar han ej från sin dörr, men han tröstar och läker och
hjelper.

Skönare är det likväl att bedja när allting oss väl går,
Bedja i lyckones dar, ty lifvets skönaste lycka
Ligger på knä för den eviges thron, och med händerna knäppta
Prisar hon tacksam och rörd det godas gifvare ensam.

Eller veten J, barn, ett godt som ej kommer från Herran?
Hvad har menniskan väl, den arma, som icke hon undfått?
Derföre, fallen i stoft, tillbedjen! Seraferna tillbe,
Skyla med vingarna sex sitt anlet för glansen af den, som

Hängde på intet sitt murarelod då han murade verlden.
IV.



2*1 juventus

Qui mundorum orbes quum struxit ad artis atmissm
Fixerat in nihilo, qua conderet omnia, Itbram.
Terra poiestatem loqnitur, coeli agmina latidem.
Fatorum efftorent pereuntque volumine genier.
Astra cadunt coelo, siccae velut arbore fronder. 280
Cernua se voluunt intermorientibus korts
Ante pedes domini niillennia. Cernit ab alto,
Ast ea, qnae cernit, non computat. Ante jeiiovae
Qjtis poUrit fadem constare? Est horrida jus ti
Judicis asperitas. Nutu volvente prolervos 2 85
Mittit in infermim. Voces cum fortiter irae.
Eloquitur, saiiunt monter, ut dorcades,
Utque hoedit colles. Rigidi sed mndicis tram
Cur timeas, dilecta manus? pro uindice saevo
Mitis amoris adest numen. Nec flamma, nec aestus, 290

Jorden bevittnar hans makt och fästet förtäljer hans ära»
Siagten blomstra oeh dö, och sljernorna falla fran himlen
Neder som vissnade blad, årtusen med döende tolfslag
Lägga sig ned för hans fot, och Iran ser dem, men räknar

dem icke.

Ho bestar för hans syn ! Förfärligt är domarens allvar,
Störtar de trotsiga ned med en vink: när han talar i vred»
Höjderna hoppa som kid och bergen springa som rådjur.
Dock — hvi frukten J eder, J barn? Den förskräcklige hämnarn
Ackl han är kärlekens Gud: Guds röst var icke i jordskatt*



euckaristica, 25

Nee fera tempsstas, terraeve crepantis hiatus
Sant domint aeterni voces; sed amabilis aura,

Lene susurrantis, zephyri. Divina creati
Mundi amor est radix: natura est ipsa jehovae.

Illius ad pectus recnbant, infantis adinstar, 2q5
Mille orbes, solidam quos struxit amoris in arrham;
Struxit, ut igne sacro cuncti redamenkir emantes;
Jnspiravit en im cineri sua fiamina vnuto:

Erectumque cinis portavit ad aethera vultum:
lmposiidque super pectus spirabile άextra, ooo
Cor pavidus sensit, coglestibus ignibus ardens,

Heus, precor, hni;! numquam flammas exstingus calentes;
Effichint animamque tuam vitaeqne medullam,
Nivus amor vita est: odium mors acre. Parentes

Non te joverunt, quo te deus, igne calenti, 5o5

Icke i eld eller storm, men hon var i den susande fläkten.
Karlek är skapelsens rot, Guds väsen: oändliga verldar
Ligga som barn vid hans bann: han skapte dem endast fördenskull.
Endast att älska och älskas igen, han blåste sin anda
ln i det slumrande stoft, och upprätt stod det och lade
Handen pä hjertat och kände det varmt af den himmelska lågan.
Släcken den, släcken den ej! hon är andedrägten af lifvet,
Kärlek är lif, men hatet är död. Ej fader, ej moder
Älskade eder som Gud, ty att J må salige varda



U6 JUVENTUS

Totius ille parens coelique solique, salniem
Ut daret humano generi, pro crimine mundi
Ediderat natum. — Mörlens, ubi flexit iesus,
Mortis in occursum, caput immortale, trimnphum
Ipse suum celebrauit amor. Data victima vicit. 3io
Finditur interea templi de eulmine velum,
Quod coelo secrevit humum: surguntque sepulcris,
Qzfi vitå cessere, uiri, fidenteir in aurem
Mussantes aliis alii pallente labello
Coelisonam vocem, solventem aenigma creatis, oi5
'rPla cam eny: vocem, wtoö/o quam praesenserat aetas
Prisca, sed obscttram. Magis est placabile pectus;
Qjio magis intus amas. Opus est placamen amoris.
üßut pia, g«wx hominum, miserantem dilige patkem.
qmoc/ um// jova, x*i dmf/mx owiorf, metuque 320

Gaf han sin endaste son. När han böjde sitt hnfvutf i döden,
Firade kärleken glad sin triumf; fullbordadt var offret.
Se, då remnar med hast förlåten i templet, som skilde
Jorden och himmelen åt, och de döde stiga ur grafven
Hviskande sakta hvarann i örat med bleknade läppar
Ordet, blott anadt förut, till skapelsens gåta: försoning!
Kärlekens djup är försoningens djup, försoning är kärlek.

k"

Derför, du menniskobarn, du älske förbannande Fadren,
Vilj hvad den helige vill, och af kärlek men icke al fruktan



euc h ar1stica. 27

Liber. Agit servos formido: beni'gna voluntas
Pectus amans. Coram domino perfectior ito
Integriorque. Amor est perfectus et integer unus.

Quisquis amat dominum; fratres benesuadus amabit,
Unus in arce poli rutilat sol. Unus in orbe 52 5
Terrarum resplendet amor. Gestatne creciti
Quaeque hominis facies divinum in fronte sigitlum?
Natalesne tuos legis his in ductibus? Is ne
Tronat idem, quod tu, peregre eircumvagus, aequor?
Huntne eadem, quat te, deducunt sidera? Fratrem 53o
Cur velies odisse tuum? Si teque tuique
Oderit ingenii virtutem; ignnsce. Fel unam
Litterulam juvat aethereae edixisse loqueiae:

»

Fruktan är slafvarnas dygd, men det älskande hjertat är villigt,
Var fullkoinmen för Gud, fullkommen är kärleken ensam.

Älskar du Gud som du bör, då älskar du bröderna äfven:

Solen på himlen är en, och en är kärleken också.
Bär ej hvar mensklig gestalt det gudomligas tecken på pannan?
Läser du ej i hans drag ditt ursprung? Seglar han icke
V ilsen som du på ett främmande haf, och leda ej honom
Samma stjernor som dig? Hvi skulle du hata din broder?
Hatar han dig, lillgif! Det är skönt att dock stamma en bokstaf
Fram af den eviges språk: förlåtelse näins det på jorden.
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Terra vocat "veni am?' Nortine ex numine νa tum,

Qni tortas gessit circum sua tempora spinas, 555
Jgnoscens, proque hoste preeans tortore? Bonumne
Noscis? Eheu! christi nomen profiteris. Adepta

Exempla et mores christi. De frcitre maligne
Ne senti. Indulgens, potius sua suhtege menda,
Errantique ostende viam. Sua brachia tendens, 34o
Coelicus opilio, digressum a pastibus, agnum
Prendit, et ad matrem placide portavit. Amori
Talis inest fruetus. Fructii cognoscis amorem.

diuimis amor, vnit reparatqne salutem

Terrigeniim: at tractus de pectore spiritus imo o i5
Est hominis mortalis amor, £/.«, /o/u/ i» aestu,
Ex anitno indulget, tjlerat} suspirat et ardet:

Känner du den som förlät med törnekronan kring hjessän,
Bad för sin fiende ömt, för sin bödel? Känner du honom?

ί Ack! du bekänner hans namn, sä följ hans exempel tillika,
k

Tänk om din broder ej argt, inen öfverskyl med hans brister,
Visa den irrande rätt: ty den gode, den himmelske herden
Tog det förvillade lamm pä sin arm och bar det tili modren.
Detta är kärlekens frukt, och pä frukterna känna vi honom. —
Kärlek hos Gud är de skapades väl, men kärlek hos menskan
Är en oändelig suck, han längtar och tål och fördrager,



«ucharistica, 2$

Qui mala dum patituv, vuliu laetatur amico,
Subridensque, imbres siceat, ora profusos,
Jllius in terris spes est dulcissitmx merces. 55o
Qiiidqnid blanda polest, spes efficit. Jndice Semper
Monstrante indigitat coelum. jfacit ancorae aduncot
In tumuli fundum dentes: subterque sepulcrtim
Fida alium fingit fonnis melioribus orbent:
Dulee subobscuri, sed amabilis ttsque, theatri 555
Ludicrum. Gens prisca, novi praestantior aevi
Gentibus, incertis, quae spes dat laeta, quievit
Promissis coifisa. Jllam spes sola beavit
Credentem. Nos ergo jpatrem eelebremus in altis
Munificumt qui phtra dedit nostraübus ultor 56o
Christicolis. Nobis spes est manifesta beatis.
Est hodie spes certa ßdes, est gratia vivax.

Lider, men glades ändå, och med tårar i ögonen ler han.
Hopp, så heter hans jordiska lön. Det vänliga hoppet
(Jör hvad det kan, ty det pekar alltjemt åt himlen, och trofast

Hugger sitt ankares tand i grafvens djup, och dernnder
Diktar en skönare verld, ett dunkelt, men älskeligt skuggspel,
klagten, bättre än vi, sig stödt vid dess vacklande löften,
Ilade ej annat än hopp. Så prisoni vår Fader i höjden
Hvilken har gifTit oss mer, ty för oss är hoppet forklaradt,
Famlar ej längre i natt, det är tro, det är lefvande visshet»
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Qiiippe est illa fides spes claiißcata: nihilque,
Noctis habens veteris, stat lux, stat amoris octlldt.
Explicat alrna fides devotae sotnnia mentis: 56 b
Et duro incidit, sperans, sua marmore visa.
Sol vitae, ipsa fides splendet, ceu lucida Mosis
Frons — spectavit enim jovam — coelumque, catenis
Munitum aeratis, deducit ad ima: novaeque,

Bit sex splendtntes valvarum lumine, ad tidam 5ηο
Sabsidiint Solymae super aurea nubila terram.
Sensibus hic abrepta suis, spatiatur, et alias
Miratur tpecies: nec pallet in arce popellos,
Aligeros superα, qutbus, usa sodalibus, adstat.
Si modo credit amasque; sua bona sponte sequentur 5qb
Facta, velut solem lucis vis alma diurnae.

Tton-är det klarnade hopp, hon är ljus, hon är kärlekens öga,
Tyder den längtandes dröm och hugger dess syner i marmor.
Tro är lefnadens sol, och dess anlete skiner som Mosis,
Ty hon skådade Gud: den välbefästade himlen
Drar hon med kedjor hit ner, och det nya Jerusalem sjunker
Präktigt med portarna tolf i gyllene skyar till jorden.
Hänryckt vandrar hon der och betraktar de höga gestalter,
Räds ej det vingade folk, hon är hemmastadd bland dem alla.
Derföre, älsken och tron: då följer ock gerningen sjelfmant
Likasom dagen med sol: det rätta är son af det goda,


