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Ï  längesedan hade det gamla Rom upphört att föra spiran i den 

politiska vcrlden, medan ännu dess språk fortfor att uteslutande 

föra ordet i den vittra. I)et bl ef här en ny verldsbeherrska- 

r in n a , ej mindre despotisk än den gamla. All bildning utgick 

i början från de andlige; den llomcrska Kyrkan betjente sig 

blott af det latinska språket, och, likasom hon sjelf  såsom ett 

ideellt allmänt stod gentemot de vesterländska folken och de

ras söndring i mångfaldiga nationaliteter, så var också nämnda 

språk verktyget för all europeisk diplomatik, historieskrifning 

och andlig poesi. Senare, då Antikens studium upplifvades, 

omfattade man latinska språket med den blindaste enthusiasm. 

Allt skulle lä ra s ,  allt skulle diktas på Latin. Många af de 

förnämste litteratörerne tänkte till och med alfvarsamt på ,  att 

göra romerska språket till det hcrrskandc i Europa , och med 

det gamla språket äfven återställa den gamla statsförfattningen. 

Modersmålen vårdslösades öfverallt i Vesterländerne, Italien ej 

en gång undantaget; vetenskaper och skön litteratur hotades med 

ett fullkomligt stillastående. Visserligen funnos flere, som på 

det gamla Romarspråket diktade och skrefvo ypperligt; men 

ett s p rå k ,  som ej mera lefver på ett helt folks läppar, kan 

ej fortbilda s ig :  det måste förblifva som det ä r ,  eller urarta ; 

och denna oföränderlighet i d e ,  om än alldrig så sköna, dra

gen har alltid något dödt och liflöst de r ,  hvarest vi vänta



egendomligt behag och ursprungligt lif. Naturligtvis maste så
ledes latinska språket lägga tunga hand på de vittra och veten
skapliga ta lenterna; snillet kände sig nedtryckt och förlamadt, 
det kunde hvarken röra eller leda s ig , hvarken andas eller 
lefva. Man ville dessutom i sina skrifter bruka icke blott la
t in ,  nian ville bruka ren t ,  correct latin, sådant det förefanns 
i de klassiske författare, man bevarat; och inan hade dock 
förnimmelser och begrepp att uttrycka, som voro resultatet af 
en annan v e r ld , af andra tänkesätt ,  af annan cultur. In^en 
kunde inom skrankorna af ett klassiskt latin fritt befalla öfver 
sitt språk: de skönaste tankar blefvo esomoftast uselt och matt 
utta lade, de tydligaste dunkelt,  de bestämdaste skeft och tve
tydigt framställda; de djupaste funno intet uttryck: talenten för
tvinade helt och hållet under det latinska språkets tryckande 
bojor. Isynnerhet menlig var dess inverkan på Poesien. Det 
kom här endast an på att trognast imitera de gamla mönstren, 
och man fastade sig dervid uteslutande vid f o r m e n ,  hvari- 
genom poesien nedsjönk till blotta reminiscenser, utan all egen
domlig anda och lif. Skalden måtte tillhöra hvad folk som 
helst ,  så utplånade dock det konstlade i hans bemödanden till 
den grad den inneburna nationaliteten, att den blott här ock 
der svagt skimrar igenom och måste helt och hållet uppoffra 
sig för den Horaliska och Virgiliska classicitetens mödosamt 
inpreglade vändningar och former fl).

n) Se P o ly c .  L e y s e r i  Historia poëtarum et poëmatum med. 
a?vi. ilalæ, 1721, 8. (omfattar 5 — 14 arli.). — R o s e n k r a n z ,  
Handbuch einer allgem. Geschichte der Poesie. Zweiter Theil. Halle, 
i 83u. 8. S. g—3a. — I. G. E i c h h  o r n ,  Allgem. Geschichte der 
Cultur und Litteratur des neueren Europa. Ersten Theil (Vorrede). 
Güttingen, 1796. 8.



Men det århundrade, som var egentliga tidpunkten för 
bildningens återupplifvande och förädlande i allmänhet, var det 
likväl ä fven , på visst sä tt ,  för Latinska Poesiens pånyttfödelse. 
Den höjde sig (ehuru med modersmålens tilltagande utbildning 
dess idkare  blefvo allt färre och färre) i de första decennierne 
af sextonde århundradet till sjelfständighet och slöt sig med fri, 
ofta kraftfull anda till s to ra ,  bestämdt i ögat fattade mäster
v e rk ,  förarbetando på ett skönt språk bilder af egen fantasi 
och ämnen ur den nyare lifserfarenheten. De skalder,  som så 
uppträdde, verkade på de flesta europeiska länder; och allt som 
närm ar sig dem eller under samma vilkor tillkcmmit, försvarar 
sitt värde. Särdeles äga många Tyskar och N ederländare , äf
ven flere Fransm än, grundade anspråk på uppmärksamhet b). 
En af de störste, och som i senare tid vunnit mesta anseende, 
är T yskarnes  B ä l d e  c).

J a c o b  B ä l d e  föddes i Ensisheim i Elsass 1 6 0 3 , ingick 
1 6 2 4  i Jesuiterorden och tillbragte största delen af sin lefnad 
i B a ie rn ,  dels såsom lärare i Rhetoriken i Ingols tad t,  dels

6) Se L. W i c k l e r ,  Handbuch der Geschichte der Litteratur.Zweite Umarbeitung. Vierter Theil. Leipzig, 1824. 8. S. 75 82 .—Leben und Wirken der vorzüglichsten lateinisclitn Dichter des XV — XVIII Jahrhunderts, sammt metrischer CJebersetzung ihrer besten Gedichte, beigefügtem Originaltexte und den nöthigen Erläuterungen von P. A. ß u d i k .  Wien, 1828.
c) I. G. H e r d e r  var d en , som först gjorde Balde allmännare bekant i Tyskland genom en träffande Charakteristik och flera öfver-sättningar ur hans poemer i sin T e r p s i c h o r e ,  Lübeck 1795. __.Måriga af Baldes stycken finnas öfversatta i I. B. S i l b e r t ,  Dom heiligen Sänger. Wien 1820. 8. Senast utkomna öfversätlningar äro : Baldes Oden , übers, von N e u b i g ,  3 Bde, Kempten i 83ö, och von A i g n e r ,  Augsburg iS 3 i.



såsom Churfurstens hofpredikant i München. Han stod i ett 

utomordentligt anseende för sina poesier; och icke blott af 

hans egna trosförvandter, utan äfven af Protestanterna skördade 

de det högsta bifall ri). E tt  af hans arbeten behagade så påf- 

ven Alexander V II ,  att han sände författaren sin medalj 

i g u ld , hvilken Bälde sedermera helgade åt den Heliga Ju n g 

frun e). —  Han var en högsinnad och ädel man,  begåfvad 

med vidsträckt, djup verldskännedom och intagen af de var

maste känslor för mensklighetens väl och sitt fäderneslands lyc

k a ,  ehuru ej helt och hållet fri från sin Ordens fördomar. 

Ofta stördes hans lugn genom Reformationens följder och ge

nom trettiårakrigets jämmerfulla scener, till hvilka han var vittne. 

Med såradt hjerta tröstade han de fördrifne; tillika sökte han 

väcka Tysklands bättre anda och uppmana det till tapperhe t,  

redlighet och endrägt. H an målar med lågande enthusiasm

hvad det v a r ,  dess h jeltebragder, dess rena seder, och åter 

med blödande själ hvad det ä r ,  dess sjunkna ä r a ,  dess fläc

kade dygd. Ett djupt deltagande måste man känna för denne 

man', som, med sitt varma h je r ta ,  sin brinnande själ sluten 

inom en trång verkningskrets, rörande klagar, att han kan  

göra så litet for mensklighetens väl och förslöser utan gagn 

den flyende lefnadsdagen. Tärd  af många, äfven kroppsliga , 

lidanden, dog han i Neuburg vid Donau den 8 Aug. 1 6 6 8 .

d) Ipsis Acatholicis etiam adeo placuerunt, ut publico typo eum 
Horatium Germanum  nominare non dubitarint. S o t u e l ,  Bibliotb. 
Societ. Jesu, pag. 356 , cit. ai B a y l e ,  Dictionaire historique etc.

e) Hanc vero Jacobus Deipara? Virgini anathema appendit, u t 
palam faceret cui Palladi ipse suos labores consecraret. S o t u e l ,  1. c.



P å  grafvården står att läsa den ä d le s  sorgliga lefnadshistoria, 

sådan han sjelf skildrat den :

Tristibus imperiis spatio rellinemur in arclo,
Et curtum male perdimuis ævum. —

Baldes flesta och förnämsta d ik te r  äro skrifna på la t in / ) .  

Några få sånger på tyska språket finnas väl af honom men 

de äro råa och ohyfsade, och fö rråda  nästan intet af den ut

märkte skalden. Orsaken härtill iär väl att söka mera i hans 

enskilda läge, än i tyska apråkeits dåvarande tillstånd i all

mänhet. Med kraftig hand hade  redan förut Luther dragit 

grundritningen till tyska prosan; O pitz , Flemming och andra 

protestantiska sk a ld e r , som öppmade en helt och hållet ny 

bana för tyska poesien , lefde l iksom  Bälde vid trettiårakrigets

f )  Silvarum lib!). IX ,  Lyricorum  libb. I V , Batrachomyo
machia H omeri, tuba Romana (cantata, et avo  nostra accom
m odata ,, libb. V , Medicinas Glori a per Satyras X X I I  asser ta , 
Urania v ic tr ix , seu Animas Christianen Certamina adversus i l 
lecebras quinque sensuum corporis su i,  (belönades af påfven Alex. 
VII, se ofvan), Poesis Osca, sive Drama Georgicum de Belli 
malis et Pacis bonis, carmine arutiquo, Atte.llano, Osco, Ca
sco, etc. — De utkommo efterhand i manga uppjagor: Jacobi 
Balde e Societate Jesu Poemata.. Monae. i 638. 111 VolL 12. 
Sylvce Lyricce, Colon. Ubior. 1645. ia;. Edit. Secunda i 646. Carmina 
Colon. Ubior. 1660. IV Voll. 12. Edit, altera, Monae. 1729. VIII 
Voll. Carmina Selecta  ed. O relli, Ed. 11. Turic. 1818.

g)  Dessa finuas upptagna i nSgr a af ofvan anförda upplagor af 
hans latinska poemer ; särskildt utkom : Ehrenpreis M aria, München 
1647. Mari tillägger honom ock en satir öfyer Luther: Paradoxon 
M usicum , das ist, neues geistliches! Lied von einer wilden Sau o. 
s. v. Se O. L. ß. W o l f f ,  Encyclotpädie der dentsebeu National
litteratur oder biographisch-kritisches Lexicon der deutschen Dichter 
und Prosaisten seit den frühesten Zeitten. Leipzig i 835. Artic. Balde .



tid. Men för den katholske andlige v a r  detta allt förmodligen 
så godt som icke förhanden. V ä l va r  författaren till den på 
sitt modersmål ljufligt sjungande ”Trutz-Nachtigall”, S p e e ,  
vid samma tid lefvande, likaledes en Jesuit. Bördig från El- 
sass, hade dock Bälde troligen vant sig  vid en felaktig och rå 
tysk m unart,  hvilken han i Baiern ej just  torde hafva förfinat. 
Också betraktade han tyska språket blott såsom ett medel, att 
verka på gemene man och att stadga och leda dess religiösa 
öfvertygelse ; hvarföre han försmådde att bemöda sig om detta 
språks förädling, och ansåg det icke egnadt att vara tolk af 
höga känslor och tänkesätt, utan blott af de putslustigheter 
och det gröfre skämt, som synnerligen smakade södra Tysk
lands fo lk ,  hvars lynne i allmänhet var glädtigt ända till sjelfs- 
vald. Latinet hade blifvit hans, liksom på denna tid så många 
lärdes , modersmål; och det synes som skulle h an ,  omgifven 
af en smaklös verld, först med detta gamla språk hafva inan
dats sinne för värdigt alfvar och för uttryckets behag, samt 
gedan blott på samma språk kunnat åter utandas det. Horatius 
var bland de gaiule författarne i synnerhet hans förebild h).

En d jup , liflig, ofta svärmiskt stormande känsla; en in- 
billningskraft, hvarur kraftiga och underbara bilder tallöst 
framtränga; en uppfinningsrik, med aflägsna liknelser och öf- 
verraskande situationer ständigt sysselsatt qvickhet; ett skarpt 
förstånd, som der ,  hvarest det icke bländas af ensidighet och 
tidigt insupna fördomar, genomskådar och fattar de menskliga

h) Se A. W. v o n  S c h l e g e l ,  Kritische Schriften. Erster Theil. 
Berlin, 1828. S. 325—33o. — O. L. B. W o l f f ,  Encyclopädie etc. 1. c.



förhållandena; hög sedlig energie och sjelfständighet; djerf sä
kerhet hos anden, som stiindigt väljer sig egna vägar, och 
ej skyr äfven de mest obanade: alla dessa egenskaper fram
lysa i Baldes verk alltför nppendagligt, att man icke skulle 
erkänna honom för en född skald, och det en ovanligt rikt be
gå f vad skald. A andra sidan höja sig blott få  a f  hans sånger 
till en klanderfri fulländning; många vanställas genom de säll
sammaste utflygter. Ofta blifver hans uttryck genom jägtandet 
efter kraft och nyhet hård t,  sökt och förvirradt ; framställnin
gen är ej sällan öfverSpänd, och med fullkomlig uppoffring 
af natur och sanning drifven till det vidunderliga; hans rike
dom trö t ta r , da han stundom ej vet alt finna någon gräns och 
lemna något förtegadt. Om skoning och poetisk återhållsam
het synes han ej hafva haft det ringaste begrepp: han dröjer 
m ångengång , liksom med välbehag, vid motbjudande och vid
riga skildringar. Det oaktadt kan man ej helt och hållet från- 
känna honom känsla för det sköna, hvilket han på åtskilliga 
ställen ända till en utmärkt hög grad uppnått. Snarare fe
lades honom väl egentligt konstsinne: åtminstone låta tuånga 
af hans sånger i det hela af sin byggnad sakna rundning, 
harmoniskt jämnmått och fint hållen enhet i tonen. Ett skäm
tande joller afbryter här och der känslornas ström, utan att 
man dock kan tvifla, att han denned haft det heligaste alfvar. 
Gränsorna för det skickliga öfvcrspringer han ofta ända in i 
det platta och osmakliga.

Kanhända voro här alla personliga anlag till en stor skald 
förhanden: blott en poetisk verld och ett poetiskt modersmål



fattades. Stiinmnn af de för hans bildning missgynnande om

ständigheterna, om de lata med ens sammanfatta sig i de fa 

orden: ” Han var en tysk Jesuit och lefde vid trettiåraki igets 

tid i Baiern”, var så stor, alt man med skäl måste förvånas 

öfver hvad det ickedessmindrc af honom hlifvit. H an är en 

Tysklands skald för alla tider; många af hans oder biira en 

så frisk fä rg ,  som voro do skrifna i nyasto tid t).

Som det äfven i vårt land torde intressera mången att 

göra bekantskap med Baldes sångmö, har man vågat ett och 

annat öfversättningsförsök. Det egna skaplynnet hos denna 

sångmö är särdeles egnadt att pröfva en öfversättares k ra f te r ,  

och det fordrades i sanning en H e r d e r s  fina takt och stad

gade s m a k ,  för att kunna hoppas någon framgång. H erder ,  

hvars öfversätlningar vi haft tillfälle att jäm föra, har dock be

handlat sitt original med en utomordentlig frihet, hvilken vi 

oftast ej vågat följa, utan sökt —  ehuru kanske med äfventyr 

af den genuina andans fördunstande —  så mycket som möjligt 

hålla oss efter orden. I  anseende till sällsyntheten af Baldeg 

skrifter i vårt la n d , har också originaltexten hlifvit bifogad.

z*) Se A. W. v o n  S c h l e g e l ,  1. c. — I. G. H e r d e r ,  Vorrede 
zu Terpsichore.



M el ancholic.
Skall jag då evigt — evigt stängd på Gerrr.aniska jorden, 

sucka i bojor och tyna och åldras?
Skall på det trånga gebit jag fängslas af tvingande ödet, 

och förslösa den flyende dagen?
Kunna banden, som fjättra mig här, ej någonsin lösas?

Kan ej sprängas det torn, som mig sluter? —
Greken, som flydde en gång ur Kretensiske herrskarens rike, 

skapte sig vingar af vax: — o jag arme! 
gagnar väl mig att den trolösa vind försöka på vingar, 

som öfver hafvets rymder försmälta! —
Så är den hela fädernejord mig ett fängelse vorden ;

dock är min kropp mig ett snödare fängse l;-------
Fri äir ju a n d e n  likväl: bvart den vill, kan den lyfta sin vinge ;

hindras på vågen ej ulaf stormen, 
stänges på landet ej utaf bommar, men svingar sig uppåt 

högt öfver Alp, öfver moln, öfver stjernor.
Och har Apollo ej skänkt mig dertill den gudomliga diktkonst?-------

O! så kom då, hulda, och lyft mig,

M el ancholia.
Sem per ego inclusus Germanae finibus O r*,

In Bavara tellure senescam!
Tristibus imperiis spatio relinemur in arcto,

Et curtuqi male perdimus ævum.
Atque vincla licet rupto dissolvere n od o ,

Et clausas diducere turreis.
Grsculus effugiens aliquis Minoia regna,

Ceratas sibi sumserat alas.
Sed neqne fallaeeis ventos tentare necesse est 

LapsuriS super *quora pennis.
Î ota mihi quamvis adeo Gertnania career,

Deterius quoque carcere corpus :
Libera Mens tamen estj ubi vult, babitatque volatque.

In pelago non impedit Auster:
In terris non tardat obex: transcendit «t Alpes 

Nubiferas, ac sidera pulsat.
Aecedit Phoebi donum , divina Poësis.

Hac fretns, velocior Euro,



lyft mig med snabbare flygt, än vinden; till vindarnes hemland, 
ryck mig ur stoftet upp — upp till Aurora!

Euri nasceniis Patriam, cunasque videbo,
Aurone rapiendus iu orluin.

Till en efter apar c a f lians dikter. 
(NyårsgSfva i 6 4 a ) .

Mitt strängaspel, som ofta du önskat dig, 
till skänks jag sänder; och vid Apollos pil, 

hans koger och hans båge svär jag,
svär vid hans har och hans gyllne cithra:

Det strängaspel är mi t t !  Det är de t ,  jag slog 
i furstens salar nyss, det är d e t ,  hvanned, 

en annan Flaccus, jag har hejdat 
flodernas lopp frän de höga fjellar.

Men du —  om du vill pröfva din hand derpå, 
och gyllne strängen svarar med missljud blott, 

i skorrande och sträfva toner : —
skjut så ej skulden på mig för detta;

Ad Andream Plessulum
(Strçua Januaria anno Mircxui).

Desideratum, Plessule, Barbitum 
Transmitto munus. Fulgida Cynthii 

Per tela, corytonque, et arcum, et 
Caesariem citharamque juro ;

Hoc ipse lusi nuper apud Duces.
Hoc maximorum flumina montium,

Oenumque, Rlienumque, et frementem 
Detinui Venusinus Istrum.

T u , si imperito pollice verberes;
Chordæque, tamquam graculus obstrepant,

Vel anser, ingratus ve pavus :
Immerito, cave, conqueraris

*) Murad II.



Jag rår ej for det. Sande ju Skanderbçg 
också till Türke l'd ro t len *) till skänks en gång 

sin sabel? Men lian sände honom
icke den band, som den sabeln förde.

Fecisse fucuin. Nam neque qui suum 
Habere Tureo misit a c i n a c e m ,

Misisse Scanderbegus unà
Euse m a n u m  memoratur usam.

Skaldens hämdj eller Den christliga Nemesis.
Kom hit,  fördömde, dn som häcklar så min sång, 

och sargar den med giftig land;
Kom, jag vill näpsa dig och taga ärlig hämnd, 

dn bistre blodman Z o i l u s !
Först, syndare, jag viger dig åt Ijuflig hämnd, 

jag viger dig åt — Gracerna, 
alt, om du gråta vill, du dock blir nödd att ie ,  

när de ta bort från dig all lök 
med mer, som tårar drifver; och dertill hvar ört, 

soin skämma kan din andedrägt.
Befukte deriör dina läppar rikelig

den nektar, som af biet reds.

Nemesis sancta j sive modus vindicandi se christianus,
A t, o sceleste, qui meos versus secas,

Movdesque nigris dentibus :
Ego te domabo, et memet ulciscar prob«!. ,

Ades cruente Zoile!
Te criminosum dulcis Ultor omnibus 

Devoveo primum Gratiis :
Qux te volentem flere, rtdentera velint,

Amosse cepas sedulae :
E t, ne trucem ructare possis spiritum,

Pelltta demant allia.
Riget caduci flumen ora nectaris,

Quod elaborarint apes.



Jag önskar, af sky värde, ock, att alldrig sömn 
du njula ma — om morgonen,

Men, natten genom sänkt i blide Gudens famn, 
omgycklas ulaf drömmars mängd;

Och när du vaknar, vände sig i verklighet 
allt önskvärdt, som de lofvat dig.

1 korgar räcke Ceres dig ett bröd utaf 
sin ädlasle och rensta frukt; 

din vinstock fylle Bacchus med Formianervin, 
om ock du icko ansar den.

Ma, oförskämde, Tuccas hunger blir din lön,  
hans hunger — vid Luculli bord;

Och Catos törst, dä genom Africa han drog,
—  vid Manlii fnlla dryckeskrus.

Ja, gifven, gode Gudar, att min T h e  o n ,  att 
den vidrige försmädaren 

blir mot sin vilja glad och säll, ja sällare, 
än den , så bittert han förföljt.

O ! matte pä hans fat den ringa simpan bli 
till mör och läcker karp förbytt,

T ib i, fiefande, quod mereris, imprecor:
Ut raane nufnquam dormias.

Placidoque noctem transigas mersam D eo ,
Sum plura ludunt somnia:

Vigilique vota res ia omneis transeant, 
Quascuncfue concupiveris.

Ut in canistris sponte nascatur Cerea 
De ilore candidissimo:

E t imputatam Formiano vineam 
Humore Bachus impleat.

Mereris, importune, Tuccii fam em ,
Lautasque Luculli dapes:

Sitiraque Catonis pervagantis Africam,'
Et Manlianas Amphoras.

D ii facite, ut oris inverecundus T heon,
Multoqu« turpis polypo,

Cogatur esse lœtus, ac felicior
Auctore, quem diverberat.

Ut vilis illi de patella gobius
Vehatur in mollem scarum:



den slinkande och vämjeliga krabban till 
en hafsâl , fet och nuistuppfyUd.

Bedragen, klage b a n , att sparf uti bans tnunti 
bar siiiaken ß.[ -— kramsfågel b lo ttj

ocb när ban tror en dufva spisa, rare det 
till bans förtret blott eu — pbasati.

Men hvi, en mildsiunt N a s o ,  dröja att i grund 
min I b i s  krossa? — F u r i e r !

—  I h v i t a  Furier —  b var aren I, ocb livar 
I S t j e r n o r  med ert —  blida l jus?

Kom, blixt! — som Cæsars lijessa mildt omstrålade, 
Slån, åskor! —  men till veuster dock*).

Om vår dig Vestan smeke, Sunnan vintertid, 
ocb Östan blåse friskt om höst;

Omkring din boning rase pestens daemon vildt 
och —  våge alldrig sig derin.

Bekymren vare fjerran dig, ocb split ocb kif , 
ocb käbblet af en äkta bälft.

Et ex olente putidoque pinguior 
Muras oa fiat' gammaro.

Fallatur , opto , densque deceptus fremat 
Turdum dari pro passere.

E t, cum palumbum credet immorsum g u l* ,
Premat volucrem Phasidis.

Cur lentus irae N aso, non velocius 
Ibin necandum permoQo?

Ubi estis alba: Furiae, et Astra milibus 
Flàmmis nibil nocentia?

Ubi lene fulmen stans Iuli vertice,
Et. Iaera sunt tonitrua?

T e vere Zepliyrus afflet, et Bruma N otu^
Et Eurus Auctumno ferox :

Tuamque circa murmuret Pestis dom um ,
Portas inaudax ingredi.

Te cura semper fugiat, et lites tori,^
Et plena linguis Iurgia.

*) Euligt de gamles tro ett lyckligt tecken/ 1



Ja, soni N a s i c a  sina medborgsmän i Rom,  
som f l a c c u s  isiii A u g u s t u s ,  som 

Maecenas  der sin f l a c c u s  jtt förbannade, 
så jag också förbannar dig.

Sin jämna gång din puls beliålle, ocli ditt bröst 
fortares ulaf — ljufva qual;

Ocli långt från likskrän, långt från quinnors klagolåt, 
ditt öra såre —  O r p h e u s ’ sång.

'Skamlöse Mo mus,  värd, att trefallt Jupiter 
dig sveda månde med sin blixt;

Att Nereus Scänkte dig i hafsens djup,  att dig 
i hålig afgrund jorden slök —

Hvad? Som en buffel stirrar du i synen mig, 
och slår der slagen och försagd ?

Har du ej nog af min förbannelse? Ej nog 
af mina sköna önskningar? —

Så hädan då på stund, och drag åt — himlen fort, 
att ej jag, oförsonligt nog, 

får lust alt samla ännu mera glödande
kol på ditt hufvud,  och du — 1er.

Ilabeasque, quidquid imprecatus est suis 
Nasica Rom* civibus:

Suoque Flacco multa Mæcenas Vovens,
Et Flaccus Augusto suo.

Serret tenorem Vena : pectus vividis
Exulceretur gaudiis.

Proculque lesso, praeficis pulsis procul,
Iu festet aureis Orpheus.

Indigne Mome, quem trisulco Iupiter 
Aestivus urat sulphure:

Pontovc Nereus mergat, aut movens cavo 
* Tellus hiatu sorbeat :

Q uid, ut stupens me turpis instar bubali,
Et intonatus aspicis?

Satisne nostris palpitas Diris bene 
Confossus ominanlibus?

Ni mox facessas hinc, et in caelum voles;
Enitar implacabilis ,

Bcnignioreis jacere carbones super 
Hoc multa risurum capuL


