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î '  la d im ir  i rutilat roseo jam mane cnbile.
Luna subit fluctus maris  ̂ et ludentibus alis 
Sese tollit ovans, solemque salutat alauda.
Pulsus abit Regis volucer de pectore somnus.
Anxia corda dolent; nam noctis visa stupenda *
Stant subjecta oculis: E t vita diese/ue renata 
Reddit ut in picta monitoria spectra tabella.
Ipse premens jam mane nova radiantia strata 
Haec reputat secum: ”Ludunt vaga somnia sensus? 
Hisne oculis vidi sacra modo noctis in umbra 10
Illustres visus? Vigilansque his auribus hausi 
Coelicolam cantus et murmura juncta lyrarum?

IVÏorgonens rosiga sken förgyllde f Vladimirs läger}
Manen försönk i böljornas famn; ock på lekande Vingar 
Höjde sig lärkan så glad, under liymner, solen till möte. 
Nowgorods Furste vaknade opp ur den flyktiga slumren; 
Iljertat af oro sved: ty nattens magiska syner 
Målades än för bans själ; pä dagens tafla ocb lifvets 
Stodo de qvar frän andarnas vcrld; hemskt varnande bilder. 
Wladimir dröjde ännu på det morgonbcstråladc lägret, 
Talande så med sig sjclf: ”Har en dröm mina sinnen bedarat? 
Var det mitt kroppsliga öga, som nyss i det heliga mörkret 
Ljusuppcnbarelscn såg? Milt vakande öra, som hörde 
De odödligas sång och hjmlalyrornas samljud?



A n S n ia to s la f i i  mater fuit O lg a , loquelam 
Quae dedit aetheream semper florente labello ?
Anne patris species, tremulo quae in lumine lunae **
Adstitit hic tristis, fundetis monitoria verba?
Siccine trans spatium, quod sol jubare aureus ambit, 
Astra ubi sparsa polo fulgent, est clarior orbis,
Alter et huic discors, errorum nocte sepullus,
Subjacet, et quidquid terris mens percipit, orbis a<> 
Aetherei nihil est tenuis nisi imago vel umbra?
Siccine, qua genii descendunt, aethere ab alto 
Ducit ad has terras via? Siccine rursus ahenas 
Per portas mittit mors dura aeternaque functos,
Estque amor in tumulis odiumque? Aenigmata caeca! 25 
Quis vos rite aperit? Cur interrumpitis, umbrae,
V I a d im ir i  somnum, et terretis fortia corda?

Var det väl Olga, Siviatoslafs Mor^ som ljufligt i natten 
Talade himmelska ord från evigt blomstrande läppar?
Yar han min Fader, den hamn, som, i Månens darrande skimmer^ 
Stod här så dyster och höll det varnande talet? Så gifvcs 
Ofvanföre den rymd, som af Solen med gyldene strålar 
Famnas, der stjernornas eld i azuren tindrar ; en annan, 
Ljusare verld? Så gifves ock en af mörker och villor 
Jemt med den förra i strid? Och allt hvad på jorden vi röna, 
Ar af andarnas verld hlott skuggor och dunkla symboler? 
Mellan himmel och jord en väg, der Anglarne vandra,
Gifs då ? Så släpper likväl den stränga, eviga döden 
Genom sin kopparport försunkna vålnader åter 
Opp på vår jord? Så älskar man än och hatar i grafvcn ? 
Eviga gåtor! hvem löser Er rä tt?  ilvarföre, o Andar! 
Störa f Vladimirs sömn, hans manliga bjerta förskräcka?



Non est vester — adhuc radiis in solis amoenis
In  terra degit florente, beatus et alma
Luce y  oli fruitur. Num refert vestra, sepulti, *o
Quid vivi faciant, tacita quid mente volutent?
V la d im ir  t ah! cessas? Vanå spe lusus ab astris
Consilium exspectas, umbrarum et ab orbe profundo!
Hocce sedent oracla tuo sub pectore vera.
Te mittej illa sequens, in bella cruenta ! Corona **
Gloria fulgenti vocat ad Mavortia facta.
Illius o ! nutus sequar, et vasti aetheris astra 
Mox feriam festi radiatus laude triumphi.
Ilcroum terris revirescent saecula clara,
Numina lustratas remeabunt rursus in aedes.
Suave coronatis tibi in omnia saecula, P e r a u n , 
Servatus mystis vigilantibus, ignis in aris

Icke lian tillhör Er — i Solens ljufliga strålar
Vandrar lian än pa tien grönskande jord — och äthern och ljuset
Fröjda den lycklige än — Ilvad angå Eder^ J  döde!
\  äl de lefvandcs värf, de lcfvandes tankar och nppsåt? 
fV ladim ir! hvad? Du tvekar ännu? Ilur dårligt att vänta 
Rad från de himmelskas verld, från skuggornas nattliga rike! 
Hår, i ditt hjerla^ hor det enda och sanna oraklet;
Följ detj och störta i blodiga krig. Den mäktiga äran 
Vinkar Dig ut på bragdernas fält med sin lysande krona.
Q- jag följa dess vink, och mot stjcrnornas eviga fäste 
Snart i festlig triumf^ omsträlad af ära^ mig höja. 
Hjeltarnes lysande tid å nyo skall blomstra på jorden^ 
Gudarne vända på nytt i renade tempel tillbaka.
Peraun! härligt för dig, på kransomslingade altar,
Skall till dagarnas slut, af de vakande Presterna vårdad;



Flagrabit sacer, et tibi, ridens mollia L a d a ,
Ludentes pueri, florens chorus, atque puellae 
Lascivas ducent ornato crine choreas. 45
Quadrijugis dominansy belli Moderator et anni,
A rx  tibi condetur de marmore, pulchrior illa,
Insula V en  d o r  um quam florens R u g ia  struxit. 
I l e r th a  virens, etiam tibi munera sacra dicaboT’

D ixit, purpurcoque levat sua membra cubili, 50 
Atque ingens corpus chalgbe induit, armaque prendit. 
Jussa capessurtis tentoria Principis intrat 
Undique concurrens B o ja r u m  nobilis ordo,
Armati ferro cuncti, cunctiquc parati
Pro Rege et patria vitam et sua membra vovere. 55
Iam resonans clangor curvi vocat aeris ad arma.

Brmna en helig eld. Für clig  ̂ ljuft leende Lada!
Skall en blomstrande tropp af lekande gossar och tärnor 
Sväfva i dans med smyckade här och retande laler.
Digj fyrspannigc Gud, som aret och fejderna styrer,
Vill jag af marmor resa en horg, mer härlig än denna. 
Ilvilken på Vendernas Ö, det blomstrande Itügen; du äger. 
Offer jag äfven vill stifta ät dig, grönmantlade I/crtha!”

Sagdt: ocli han reste sig opp från den purpurslöjade bädden. 
Klädde i stål sin gigantiska kropp och fattade vapnen.
1 sjelfherrskarens tä lt, alt stridens befallningar laga,
Redan församlade sig de ädla Bojarcrnas skara;
Alle betäckte med rustning af jeru och alle beredde 
Lemmar att offra och lif åt Drolten och fäderneslandet. 
Redan till vapen gällt den krumma kopparen ropte:



V la d im ir  ipse adscendit equum, ruit agmen apertis 
Castrorum portis argentea rore per arva.

Rex hilaris structum Russorum pervolat agmen. 
Crista nitens galeae, ventis agitata, coruscat, 60
Inque manu valida nudatus fulgurat ensis.
Spectat ovans populum. Russorum purpurat ora 
Magnanimum Mavortis amor, fortesque refulgent 
E x oculis animi. Rex alta voce profatur:
”Haud opus est, Russi} vos inflammare flagrantes. 65 
Moenia speciatis, clgpeatos cernitis hostes,
Illa coronantes, satis et vos admonet illud.
Fabulae eunt veteres, tradunt oractda caeca, 
Russigenutn quondam regnum ingens esse futurum, 
Fataque praeclaros majora manere nepotes. 70

IVladimir fålen bestegs genom lägrets öppnade portar 
Strömmade bären fram på de silfverdaggiga fälten.

Glädtigt Monarken red genom Ryssarnas ordnade leder. 
Ilärligt från bjelmen i vindarna flöt den sväfvaude busken, 
Ocb i den mäktiges band brann festligt det blottade svärdet. 
Stolt pä sitt folk ban såg. Pä de ädla Ryssarnas kinder 
Glödde i purpur stridens begär; ocb ur kämparnas öga 
Rlixtrade mod. Sin väldiga röst uu Hcrrskarcn böjde: 
”Ryssar! ej tarfvas att egga med ord er lågande ifver. 
Fiendens stad J  sen, de väpnade männer J  skådeii^
Som omkransa dess rund: nog bögt till Eder det talar. 
Åldriga sagor föras omkring ocb dunkla orakel 
Om ett kommande, stort, af Ryssar blomstrande rike,
Oeb en bestämmelsej bögre än vår, för prisade söner.



\

iVe facite, ut patrum sint illis ossa pudori 
Opprobrioque, tegat que oblivio nomina nostra!
Sola ea vita juvat, quam gloria clara coronat: 
lldc  sine mors lentusque patror — Pulcherrima floret 
Stirps vitae, pluvia Martis madefacta cruenta. 75
Festinate igitur molles devincere Grajos!
J\il manet in terris nostri nisi fama superstes.”

D ixit, et innumeri magnis clamoribus una 
Despondent dictis, et vocibus adsonat echo 
Mille repercussis. Ingens it clamor ad astra: 80
”Vivat, io, C h ivae  R ex , Russica gloria, bellum!”

Haec audit Graecus, subitoque tremiscit, ut agnus, 
Cum leo fulmineus reboat procul ore fremente.
Ileus! iterum clangor curvi vocat aeris ad arma,

Lagom; att desse en dag för de gångna fädernas aska 
Hånligt ej blygas må oeb vårt namn i glömska begrafvas. 
Lifvet är endast skönt; när ärans kransar det smycka:
Lif utan ära är död; är långsam förruttnelse — ljufvast 
Blommar dess bärliga träd, när kampen det vattnar med

blodregn.
Hastom då, Ryssar! att lära var makt åt vekliga Greker! 
Hastom; ty minnet blott oss öfvcrletver på jorden.”

Teg, och ett högljudt skri af tusen förenade röster 
Svarade Herrskarens tal, oeb af nejdens tusende genljud 
Svarades sjelft. Mot himlen steg det väldiga ropet:
”Lefve Kiews Monark och Ryska äran och kriget!
Grckerne hörde Sarmaternas röst, och skälfde; som lammen 
Skälfva, när fjcrran de hört det åskande lejonets stämma. 
Gällt till kampen på nytt den krumrna kopparen ropte j



llostilemque ruunt diro eum murmure ad arcem •*

Agmina Slavorum, spumantis ut aequoris uvulae 

Innumeraet nimbis pulsae, volvuntur ad oras.

De speculis vasto suspectu et turribus altis 
Telorum fundis funduntur et arcubus imbres.
Multus humum mandit, llussi tamen acriter instant. 90 

Omnia ad incursum jam sunt instructa cruentum. 

Surgit scala minax: completa erat aggere fossa.

Rauca gemunt portae muralis ad arjetis ictus,

E t ,  velut illudens hostis munimina, miles

Moenibus admovit turres, de culmine quarum *s

Mortiferos spargit lapides hastasque sonantes.

Multos Romaniae natos erescente duello 
Russigenum aeternas dextrae misere sub umbras, 

T h eo d o sia e  et roseo sparguntur sanguine muri.

Och med ett olycksbådande dån mot fiendeborgen 

Ryckte Slavonerue an, som liafvets fradgande böljor 

Tallöst vältra sig fram^ af stormarna drifua mot stranden. 

Väl från murarnas böjd, från de vidtkringskådande tornen 

Härjande skurar störtades ned af slungor ocb bågar.

Mången till marken föll, dock fram Sarmatcrne trängde. 

Allt var i ordning re’n till den grymma blodiga stormen, 

Grafven med vasar fylld ocb de botande stcgarne reste;

För murbräckornas slag doft suckade portarne redan,

Ocb till murarna fram, liksom fiendens skansar att gäcka? 

Fördes rörliga torn; från kvars böjd beväpnade männer 

Strödde ett mördande regn af stenar och kväsande kastspjut. 

Mången Romaniens son^ vid den redan växande striden, 

Slungades ned af Ryssarnas arm i den eviga natten,

Och med rosor af blod Theodosias vallar besåddes.



Anceps pugna tamen stat, Byzantinus et ignis 100
V la d im ir i  incendit turres, invictus ab unda,
Bussigenumque ingens flammis cadit liausta caterva, 
fa sta  super scalas cum murmure tigna rotantur,
Atejue viros secum detrudunt rauca gementes.
Fervida pix et arena pluit de moenibus ardens 105
In  late adsultans agmen, tlioracas et intrat 
Ignea materies, infandi causa doloris.
Nequidquam Russi pugnant: Furibunda procella 
Ilicibus cinctas sic frustra saevit in alpes.
Turbine pulvereo tegit arva, quatitque virentes 110
Arboribus pluvias. Aevo tamen obsita silva 
Sede sua firmis alte radicibus haeret.
Nobilis hic multus clarum Dux finiit aevum,
Multus humum fortis foedevit sanguine Russus.

Oviss kampen dock var. Den outsläckliga elden, 
Byzanlinernas fynd, itände JFladimirs stormtorn,
Ocii i 1 ägornas svalg nedstörtade skaror af Ryssar.
Danande stockar rullade tungt öfver stegarna neder,
Förde i loppet förkrossande ned doft qvidande manner. 
Sjudande tjära ock glödande sand frän murarna gjötos 
Öfver de vidtframstormande ned; genom pansarens fogning 
Med olidliga qval den kela materien trängde.
Fäfång var Ryssarnas kamp. Så rusa förgäfves orkanens 
Vredgade ilar till fejd mot ckkekransade fjällen.
Fälten de svepa i kvirflar af dam, ock skaka frän trädens 
Kronor ett grönskande regn: dock står den åldriga skogen 
Qvar på sin plats ännu med väldiga slammar ock rötter. 
Mången ädel Bojar kär slöt sin lysande bana.
Mången förträfflig Ryss med sitt klod befuktade jorden.



I  u r  i obiit fortis, canus V sev o lo d iu s  heros, 115
Qui centum tulerat palmas, et floridus Ig o r .  
V o lc h o v ia e  flentem sponsam (jui liquerat ord.
Blanda sua implicuit victoris brachia collo,
Caeruleoque tremens erupit lumine gutta.
”I g o r ,  ait, ne linque tuam! Praesaga futuri 120
Auguro, te numquam rediturum ad strata flagrantis 
Arctius bide tumens ad pectus pressit amatum:
V ita  calent, lacrimaequc ruunt, atquc oscula flagrant. 
Posthabuit celebri famae tamen Igor amorem.
Sanguineus truncusque cadit quoque fortis, amicus 125 
V la d im ir  i, O sco ld  us: casum Rex ingemit illum: 
Martius in lacrimas oculus se solvit amicas.
O sco ld i flagrant animi jam morte sub ipsa.

Juri ilen motlige föll, Wsewolod, grånad i strider,
Segrare förr i hundrade slag; och den blomstrande Igor, 
Ilvilhen pä YVolkofs strand i grät qvarlemnat en flicka. 
Ljuft om krigarens hals hon lindade kärliga armar,
Och i dess blåa öga en tår sig darrande trängde.
”Igor!” så had hon, ”lcmna mig ej. Res icke. 31ig anar, 
Att till min längtande bädd du aldrig vänder tillhaka.” 
Tätare än sin älskling hon slöt till den svallande harmen: 
Öm var dess böu; het hrände dess kyss vid strömmande

gråten:
3Ien ej kärlekens röst förmådde hos Igor mot ärans.
Äfven Wladimirs vän; den tappre Oskoldj till jorden, 
Stympad och hlödande, sönk ; då han föll; bedröfvades

Ilcrrskarn,
Och i vänskapens tår den krigiska blicken försmälte.
Oskolds lysande mod äu glödde i döden. Till strider



Raucâ voce sequens ad pugnas incitat agmen,
E t ,  languente manit quem ventilat, ensis acutus 130
Hostica adhuc iter in minitantia moenia monstrat. 
Attamen ante alios casus mors perculit omnes 
R  o mano v i  fortis, generosa stirpe creati,
Quem stridens ictus, balistd missus ab alta,
Sanguineum in terram dejecit pectore fracto. 135
Marmoream C hi vae cum nuntius advenit arcem , 
Flensque furensque scidit Jlavos viduata capillos.
Femina moesta! genis imbres absterge micantes,
Pignus et, in cunis ridens, amplectere blanda!
Germen adhuc tenerum est’, jam jam sed in aetheris oras 140 
Stirps surgit victrix, patulam et felicibus umbram 
Diffundit populis. Iuga donec V r a lic a  tollunt 
Culmina ad astra poli minitantia, donec in aequor

Manade ån hans rosslande hröst den följande hären,
Och i hans matta hand det skarpa, vinkande svärdet 
Visade vägen än till fiendens hotande murar.
Men hland de lysande männernas fall den högsta bestörtning 
Väckte Romanoivs dock, den ädelstamiuade hjellcns,
Ilvilkcn ett hvinande skott frun den höga balislan på muren 
Slungade blodig och hlek med krossadt hjcrta till jorden. 
Vildt, när hans dödspost kom till marmorpalatset i l i io v , 
Slet hans enka sitt gyldene hår och smälte i tårar.
Torka, du sorgsna! från kinderna hort det skimrande regnet, 
Och till moderligt hröst slut panten, som myser i vaggan. 
Späd är väl telningen än, men snart mot himmelens rymder 
Skjuter dess segrande stam och med vidtomskuggande grenar 
Ilägnar en lycklig ve rid. Så länge Uraliska bergen 
Lyfta sin trotsiga panna mot skyn, så länge som Newa



N eva  V a r  ang or um resonantibus influit undis,
Clara sub Europae coelo stirps vivet in aevum 145
lio m  an ovi. lleroas, Divosque, novosque L y  c u r  g os 
Non modo Rnssigenis tribuet, sed gentibus orbis,
Ditibus et natis cedet pars maxima mundi”

Sol trepidans coeli descendit vertice. Flammas 
Fundit in obliquum rapidas. Bis impete facto iso
T he odo siac frustra tentarant moenia Russi, 
sigmen adhuc inter sociorum corpora trunca 
Cingit inops animis vallos, infrendet et ira,
Spe posita, miles generosus, Numina culpans.
V I ad im i r i  at crescit divina in pectore magni 155
Flamma animi, et veluti leo, quem pennata sagitta 
Venantis laesit, rabido tonat horridus ore.

I Varcgernas kaf de krusande urnorna tömmer,
Pryder Romanows ätt Europas ock kragdernas kimmel.
Evigt klomslrar cïess kus. Lagstiftare, Iljcltar ock Gudar, 
Ger den at Rysslands folk, cj åt Rysslands ensamt, åt jordens, 
Ock verldsdelar i arf till de rika sönerna falla.

Bäfvande Solen steg från zenitk. I snedare riktning 
Gjöt kon sitt krännande sken, ock tvenne stormar förgäfvcs 
Ryssarne redan gjort på Tkcodosias murar.
Modfälld JVladimirs kär, kland kamraternas stympade kroppar, 
An kring skansarna stod. Af karm ock förtviflan de ädle 
Kämparne tändren skuro ock smädade kögt sina Gudar.
Men i Wladimirs kröst sig modets gudomliga flamma 
Höjde med ökad kraft ock lik ett lejon, det jägarns 
Vingade pil kar sårat, kan röt kring nejden sin vrede.



”Russigenae”, clamat, turritaque quassa trcmiscunt 
Moenia, et aimosis resonat vox montibus icta. 
”Caelivagus, Russi, sic cernet phoebtis ab alto 180
Dedecus hoc nostrum , casumque, et nesciti vinci 
Gens hodie perdet palmas illusa vetustas?
Non perdet, dum V la d im ir i  sub pectore vita •
Spirat adhuc. Quis me sequitur per sanguinis imbres? 
Non patrias arces, C h ivae non atria clara 185
Nunc repetam profugo pede, ut illa priora tropaea 
Iratus videam, suffusus et ora pudore.
M o rs aut p a lm a ! mea haec est tessera semper, amiciF’ 
Spumifero descendit equo, muroque gementi 
Ira  terribilis scalam valido admovet ictu, 17®
Fulmineumque vibrans, Mortis vclut angelus, ensem 
Fortiter adsultat; sed ut in discrimine Regem

”Ryssar!” så dånade makligt Lans löst, och de åldriga bergen 
Gåfvo Lans stämma igen, ocb de tornade murarne skälfde. 
”Ryssar! skall då till slut den himla vandrande Solen 
Skåda vår smälek; vårt fall, och det segergynnade folket 
Ilånligt mista i dag sina hundraåriga palmer?
Icke så länge en gnista af lif i JVladimirs hjerta 
Flammar ännu! I skurar af hlod hvem följer sin Furste?
Ej till fädernas borg, till Kiews lysande salar,
Slagen och flyktande, nu jag ämnar vända tillbaka,
Att med rodnad och harm mina fordna troféer betrakta. 
Död eller Seger! Vänner, se der min eviga lösen.”
Sagdt och af skummande fålen han for, och stötte med väldig 
Arm, förfärlig och vred, stormstegen mot suckande muren, 
Och, dödsängelen lik, med det flammande svärdet i handen, 
Rusade opp på sin vådliga stig. Men när Ryssarnc sågo



Conspiciunt Russi, montes qua.liante tumultu,
P / 'orumpunt acti furiis, ut fluminis undae,
A u t vclut aetherae nubes, cum saevit in alto 175
Trux boreas. Regem miles} velut aegis, amatum 
Protegit, atque viam fortis per sanguinis imbres 
E t caedes aperit. Transscendit flumen ut oras, 
Florentes et agros, ubi grex argenteus errans 
Pascitur, et laetas segetes et tecta coloni 180
Depopulatur aquis, undans sic funditur agmen 
Jam magis atque magis, superataque moenia complet. 
T h eo d o sia e  natae frustra penetralibus imis 
Templorum trepidae, exsangues passisque capillis 

Auxilium lacrimis coelesti a Matre precantur. 185
Ante C rucem  magicam nequidquam in vestibus albis

Herrskarn i våda, straxt med ett bergen skakande bärskri 
Störtade alle vildt i lians spår ocb drefvo som llodens 
Böljor bvarann, som bimmelcns m oln, när den rasande

Nordan
Tjuter sin vrede i skyn. För den älskade Fursten af stridsmän 
Trängde sig lefvande bröstvärn fram , genom dödar ocb

blodregn
Banande ifrigt en väg. Som en flod öfver bräddarna stiger, 
Ocb kring blomstrande fält, der silfverulliga bjordar 
Vandra i bet, oeb kring odlarens tjäll ocb kring yppiga tegar 
Gjuter förödelsens våg; så växte den böljande mängden 
Ständigt allt högre, ocb svallade re’n öfver kufvade murar. 
Fåfängt i templens famn Theodosias bäfvande Döttrar^ 
Bleka som lik; med sväfvandc bär ocb klappande bjertan, 
Boptc med böner ocb tårar om hjelp till den himmelska Modren; 
Fåfängt i festlig skrud, vid det undergörande Korset,



Sacricolae cani Christi pro gentibus orant.
T h eo d o sia e  — sic fata jubent — venit hora suprema: 
E t stellata poli Virgo deflectit ab urbe 
Aetheream faciem, coelestes claudit et aures 180
Infantum ad miseros, misereri nçscia, questus;
Nam bene praenovit, quae gaudia laeta triumphus 
V la d im ir  i ferret tectis caligine terris 
Per ventura, chao sese evolventia, saecla;
Vidit et aeternas e fuso sanguine palmas 185
Rore poli verno sparsas exsurgere in aethram,
Florentes semper, gentesque umbrare beatas.
Iam volitante manu maldque rubente triumphans 
Impellit citharam, geniis gaudentibus, O lg a ,
Nulla oppugnantum vi pellitur impetus ardens; 100
Graeca cohors pallet: gladii labantur et arcus

Silfverlockige Prester till bon för de Christna sig sänkte. 
Odet fyllde sin dom^ Theodosias timma var slagen,
Och i himlarnas famn den stjernbekransade Jungfrun 
Vände frän staden sitt anlete bort. Sitt himmelska öra 
Slöt hon för barnens skri, och intet förbarmande kände.
Ty bon visste förut hvad sällhet Wladimirs seger 
Skulle bereda en dag den naltomdunklade jorden,
För århundraden slumrande än i tidernas chaos j 
Och ur slagtningens blod hon såg odödliga palmer 7 
Stänkta af himmclcns vårliga dagg, i ljuset sig höja, 
Blomstra i evig pragt, och skugga frälsade ätter.
Redan med fladdrande hand och kinderna röda af tjusning 
Olg a på harpan slog en triumfsångj helgonen gladdes.
Intet motstånd hämmade mer de stormandes ifvcrj 
Blek stod Grekernas här. Ur de tröttade händerna föllo
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E  manibus lassis. Trepidans pars advolat urbem,

Pars percussa cadit muris. Slavonicus ensis 

Sanguine lotus ovat, caesis munimina spargens.
S ic, ubi pace bona florentibus urbibus ignis 105
Saevit edax, juncti conantur frangere flammam 
Horrificam cives: rapidi torrentis ad instar 

Lympha injecta pluit crystallina; at incila ventis 

Flamma furit, crepitansque globos per inania volvit, 
Inqtie domus saevam vasto exspuit ore ruinam. 110

latnque viri languent, ignes exstinguere fessi:

Crescit flamma, fugam capiunt. Palatia celsa 

Alque annosa ruunt ingenti templa fragore.

Sic defensorum cedit superata caterva 
Fictori valido, totam qui diripit urbem.
Corporibus plateae sternuntur: Sancta cruore

Bågar och svärd. En del tog bäfvande flykten åt staden^ 

Andre på murarna sablades ned, ocb det Slaviska jcrnet 

Badade lustigt i b lod, och med slagna det vallarna sådde. 

Så, när en vådeld rasar i fredligt blomstrande städer, 

Länge med enad kraft invånarne sökte att mota 

Brandens förfärliga makt ocb i häftigt brusande forsar 

Regnar det släckande vattnets krystall: men eggad af stormen 

Basar den mäktige fram i dånande hvirflar, ocb våldsamt 

Spyr ifrån bus till bus sina vilda, förödande lågor.
Snart vid arbetet stå de släckande männerne stilla:

Elden ökas; de fly. Då falla de åldriga^ höga 

Kyrkornas domer brakande ned, då ramla palatsen.
Så, besegrade nu, för den öfvermäktiga bären

Vek försvararnes skara; åt plundring lemnades staden.
Torgen ocb gatorna såddes med lik; de heliga templens



Templa madent, adytis et stupra patrantur in imis,
E t miseri questus lamcntaque ad astra feruntur.
Saevus equo spumante sedens, gladiumque coruscans 
Sanguineum, plateas R ex pervolat, atque furorem 220 
Praedandi compescit. Ubi voce intonat altå,
Brachia mactantum languent, vis saeva quiescit.
Sic quatiens terras N e p t u n u s  (Fabula narrat) 
Saevitiam maris, et ventorum murmura sedat.
Sublimis curru, poUensque tricuspide anhelos 225
Quadrupedes per aquas flectit, peplique comaeque 
Suave fluunt circum, sensim cedente procella.

Väggar stänktes med hlod, i choren skändades qvinnor. 
Och ett rörande skri af jemmer till liimlen sig höjde.
Men på sin fradgande häst, med det hlodiga svärdet i handen, 
IVladimir vild genom gatorna red och härjningens ifver 
Mäktigt tillhaka höll. Hvar Monarkens dundrande stämma 
Hördes, der sönk de slagtandes arm, der stadnadc våldet. 
Så i Skaldernas dikt jordskakande Guden Poseidon 
Näpser koljornas ras och hjudcr åt stormarna tystnad.
Hög på sin char han står med treuddspiran i handen,
Kör öfver vattuet sitt frustande spann, och mantel och

lockar
Fladdra kring Guden skönt i den långsamt vikande stormen.


