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Di, probos mores docili juventa

datei

Har. Carro, facul.
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Om Oyerdaådighed og Sædernes

Fordaervelfe»

(3<iie Bogs 24de Ode.)

h—w —W *^' — -^WW™"^^/.

lad Arabiens fkjulte Skat

Vare fattig mod din, Indiens felv el rig;

Dine Dæmninger fylde end

Hift det tufciike Hav, her det apulifke
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reget Trofkab i fremmed Favn,

med Ære vil d o e, lieller end leve med Skam. —

[vo, fom onfker en Grzndfe fat

ugudeligt Mord, rafende Borgertvift,

om vil kaldes paa Stottens Fod:

indets Fader", o hpr l Ssdernes Frækhed Du

Ktter lægge iBaand fom Helt,

ift af kommende Slasgt; aeh, thi Fortjenedtfn

Skele Vi til i Lykkens Glands,

Itket bort fra vort Syn lede. Vi efter den.

Hvortil forgdigt Klagemaal,

aar ei ftraffende Sværd fælder den trygge Lad?

Hvortil Love, naar Sarder el

evde Lovenes Agt? naar felv ei Klodens Ring,

Indefluttet af Solen* Brand ,

Ae Boreas's Hjem, evig bedækt med Siwe,

Skrsemmer graadige Handelsaand?

?aar med fkadelig Klogt Havets forvovnt Son
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Byder truende Bolgsr Trods ?

Naar den herflcehde Skam, Fattj'gdom, byder Dig

Slavifk doie og lide Alt,

Ja forlade tilfidft Dydens den fteile Vei?

4?* OP' Vi bringe til Capi'tol,

Hvor Lykonfkende Folk jublende kalder Os,

Eller kafte i nsfte Hav

Perler, Stene og Guld, denne ufsle Ertt,

Vor Elendigheds fande Grund,

50» Hvis vor Vandel faafandt redeligt angrer Ol.

Ond Begjerligheds fule Sxå

Maa oprykfcct med Rod; flappet, forkjelet Sind

Ved en fh-engere Ungdomstugt

Vinde Styrke igjen. Drengen af ædel Byrd

55. Holder fig paa en Heft med Nod,

Skyer den hirdende Jagt; hvad han forftaaer er Spil,

Enten Trochus Du byder ham,

Eiler — Loven til Trods — friftende Tzrningbret;

Medens Faderen, <ku(Tende

60. Handelsfslle og Ven, sndfer ei Eed og Pligt,

For vanartede Son i Haft

At forfyne med Guld. Sec det er Tingens Gang;

Stedfe voxer den Inmpne Skat,

Stedfe mangler den dog Noget, Jeg veed ei hvad.

^
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Noifomheds Friis.

<3die Bogs iste Ode.)

orliadte Pobel, bort fra mil) Helligciom!

Her bydes Taushed. Sange, uhfirte for,

Som Phoebi Przft Jeg lærer Eder,

Yngling og Pige { msd feftlig- Alvor. ~

5. Monarciier }icrfke over en talrie; Hjord.

Af bange Slaver, over Monarchcr Zeus,

Giganters Seierherre, han, fom

RBrer fit Bryn — og al Verden fltjrlver.

Vel muligt, Dennes Plantning tn florre Plads

10. End Hlns omfkygger; adlere Een af Byrd

Paa Marfes Mark om Hader bttler;

Bedre af Sæder og Ry fig melder

En Anden; Denne folger en ftSrre Svznn

Clienter: Alle bier dog faimne Lod,

ij. I lamme Urne ryfter SkjÆbnen

Alle, de (lorfte fom mindftc Navne.

Naar over Ifien Niddingen bliver vaer

Nedlisugte Svaril, iiculilke Maaltid ei

Trods Kokkens Kunft opvsekker Smagen,

20. Savnen ei Fuglens, ri Harpen! Toner

Gjénbringe. Landbeboeren huldere

Den blide Slum forfmaaer el det lavs T;i^,

"^
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plicygiflc Marmor ei, ei plioenicifke

Solens Straaler trsettende Purpurglands,

is ei. Falernens Drue eller

tndiens Salve formilder Kumreft;

for da pryde — Ayind til Harm — min Sal

itids Smag med kneifende Stottcradl

rørfor da »GAflté ftit^ at bytfø

Sabincfdaten fefeii KSgdbrifc Moief

-<®^—<s»«-<s»—
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idvig enliver Forliindring! Éi evig Du

tragte Tiburs Stramme og Æfulas

De fede Dale eller Fader.

Morderen Telegons gronne HSiA

n'Iad den ækle Overflod, hint Colas

f Taarn, fom immer Isfen til Skyerne;

Ophor ^t fludfe over Roms, det

Herliges, Rigdom og Rog og Tummel«

brandring er de Rige fom ofteft kjsr;

:t reenligt Maaltid under den Armes Tag

Har tit foruden Purpurtspper

Glattet den morknede Pandes Folder. —

Mt vifer jo Andromsdas Fader luft

Forborgne Flamme; Procyon rafer alt

Og gramme LQves Stjerne; Solen

Nærmer fig atter med hede Dage.

Alt foger trætte Hyrde med matte Hjord

Til Bakkens Rand og Bufkem, hvor Silvan

IWSMtWHW^gp
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de med Seivft.sEndighed ffo (it Liy

aer kun Hau, fam hver pag udbryde kaq:

; li a v e r levet. Lad 'i Mqyge"

iorttfte Skyer, Lad reqeft Splglands

[ke Himlen ^, Jupiter fely en fkal

ndle ny.dte Virkeliglifid til Tant,

ifkabe eller ganlke hæve

Gaven, den flygtende Stund medfdrte. —

må driver lyflig fit grumme Hverv,

liver fræk og liaanlig fit gamle Spil,

; vexler om med fine Gaver,

Nu mig og nu en Anden gunftig. .

dvæler: Hil flen! Sufer dens Vingeflag,

n! Jeg giver Slip paa dens faUke Skjenk;

dhylkt i min Dyd Jeg kaarer

Ilde udftyret men ædel Armod«

Hvo, lom vil, — naar ftormende Africus

lyler Malten, — gribe til Bon og Graad

);"»^<*eww
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Anmærkninger*

let min Overfættelfe maatte kunna uden Vanfkelighed for-

;s af defip flere I.æfere, har )'cg med Henfyn til Nogle a(

i tilféiet folgende, for Andre vittnofc ovarfloiiige, Oplys.

sar,)

ifte Ode,
:. Araberne f k) u 1te deres Skatte ubrugte l Jorden.

}. "Dæmninger" Horats revfer paa flere Steder

den paa Tians Tid herficende Yppighed at opfore

Bygninger paa koftbare Moler eller Da:mninger

ude i Soen.

4. Det tufcifke eller tynhenlke Hav laae veften
for Italien, det apulifke oflen for famine.

5. Den uundgaaelige S k j æ b n e foreftllles med faa.
danne Attn'buter, fom udfordres til at opfore va-

rige Bygninger, faaledes her Deman tfpig r e.

Meningen er at Skjsbnen rammer endog den

meeft Ophoiede.

6. Det Overrafkende i Dodens Komme udtrykkes
ved at tillægge den et Net eller en Snare,

hvori Mennefket uforvarende feer fig fanget.

10. Scytherne levede under Telte paa Vogne.

Il-l6. Gelerne, ogfaa et nomaclifk Folk, forbleve

ikke længer end et Aar paa Stedet, og fkiftedes

indbyrdes til at dyrke Jorden og fore Vaaben.

C e r es Gudinde for Agerdyrkning.
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V. I5-24- Diffe NoméderS Iiinple og ufordsrvecle SÆ.

der moctfa-ttei Romernes laflefulde Vandet.

Hos difle tår det ikke ualmindeligt, at Sted.

modre misliandlede, endog forgiftede deres

Stedborn; at Konen, pukkende paa finMéd-

gift, beherfkede Manden, o. i. v.

— 25-30, Aarfagen til de blandt Romerne i Repil.

blikkens fidfle Tid lierffcende Borgerkrige

udleder Digteren fra Sædernes Fordsrv&Ife,

denne atter fra en overhaandtagende Yp.

pighed.

— 36- 39- Den hede Zone modfaettes her åen kolde,

hvor Nordv'inden (Koreas) har hjemme.

— 45'46. "Capitolium," Roms Bjergfaflning. Der,

i den offentlige Skat, opfordrer Digteren

fine Landsmand at nedlægge deres Koftbar-

Leder for at anvendes til Statens Bedfte.

En faadan Beflutning maatte vser? vis paa

den — ikke rige — Mængdes entlmfiafl:Hke

Bifald.

i—j7* T ro di ns var en Metalring, indvendig be.

hængt med Bjælder, hvilken man med en

vis Behændighed drev foran fig; en Leg,
j'om irieré paflede iig for Barnet end Yng-

lirigén, der biii-de hærde fit Legeme ved
ftrengei'e Ovelfér,

-58.

17 '' —'

Tærningefpil var kun tilladt mider Så.

turnalierne, en almindelig Glædesfeft, de;

kunde fattes i Ligning med Italienernes

Carneval; ellers var det fom andre Hazaid..

fpil forbudet.

V. r 5.

- 5' 10

11.

2den Ode.

Digteren foreftiller dg tom Sangguden PLoe.

bi Præft at undervife et Chor af Ynglinger

og Piger i «n "Y Hoitidsfang, livis Toner

lian angiver dem. Han liortfjerner.de Uind-

viede, deels for at befordre Handlingens

Feftlighed, deeli at ikke tiifaldige Ytt^rin.

ger {kulde indeholde noget ulykkeligt Var.
fel. U h or t kalder han fit Qvad mere

maaflue med Henfyn til dets lyritke Form,

hvori H. var den forfte Mefter blindt Ko.

mefne, end til Æm"et, fom ikke juft kan

figes at indeholde nye eller meget ualm'ni.

delige Tanker.

Tordenguden Zeus, fom nedlyucde Gigan-

ternes KCTpe^gt, der beftormede Himlen,

• fonnaaer ved Oiebrynets Bev<es;elfe at ryfte

Verden.

M a r fes Mark var en offentlig Plads i

•lv:3^?^
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Rom, hvor Folket bortgav de lioiefle Stats»

betjeninger, og de Anfogende gik omkring
for at vinde Stemmer ved deres venlige

' Nedladenhed endog imod deres ringede Med-

borgere.

w 10-20 Sigter til Hidonen om Damocles, fom den

ficilianfke (ficulifke) Tyrftn Dionyfius lod

klæde i Purpur og fatte ved lit kongeligs

Taffel for at nyde den Herlighed, han faa

ofte kavdc lovpriift; men o'ver h?ns Ifle

kangte D. tillige blot ved et Heft.ehaar et

draget Sværd, — Sindbillede paa den Fare,

fom ledfagede HSiheden, — livilket betog

Smigreren al Madlyft og Behag i fin Stilling,

— 24' Tempe, en for fin yndige Beliggenhed be'

rtfmt Dal i Grækenlands nordlige Provinds,
Theffalien.

.r— ?7. B j o r n e n var et Stjernebillede og Bukkene

sde Stjerner ikke langt fra Nordpokn, af

hvilke den forfte ved fin Nedgang, de andre

ved deres Opgang troedes at medfore Storm

Og Uveir,

-- 33-3? "O-Einninger." See Anitiaerkiiingerne ifte

Ode V. 3.

-- 41 45- soil1 pil ry gien var bekjendt for (it Marmor

og Ph p e n i c i e n for fitFurpur, faaledes var

F^lcrnus, et Bjerg i Egnen af Capua, be-

IK^fe^.

/e

- 48.

IC> —

r8mt for fin Viln. Indien frembragte ko.

ftelige Haarfalver, hvorpaa Romerns, lom be.

kjendt, fatte fserdeles megen Priis.

I S a b in e r d a len laae Digtereps lille Land.

ited, ikke langt fra Rom,

. II I di e Ode,
— j. Mscenas, bekiendt fom Keifer Augufts For-

trolige og Videnikabernes Be(kytter, holA-

tos for at nedfl:amme fra de gamle tyr r he-

n i f k e eller etrurilke Konger.

—3. R o fe r til at bekrandfe Hoved og Bager,
Mardus, en koftelig indilk Salve til Haa.

yet, horte til Romernes Luxus ved et mun-

tert Lag.

6, T i b ur, Æ t u la, og Tufculum, — anlagt

af Telegon, der uvidende dræbte Fa-

d e ren Ulysfes — vare Byer, Fortil Mx'

cenas 1-iavde Udfigt fra tit hoie Pftllads i

Rom, hvilket omtales V. 10 under Bensev.

nævnelfen af et Taarn, Ibm det i Byg-

ningsmaade lignede.

— <7I9- Andromedas Fader, Ceplieus, OS; Pvdj-

cyon, den lille Hund, vare StjernebiUsn.-r,

, hvis Opgang anweldtc den hc^eCte Sciniuer'

;? li
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11 enderne fra Ribe Skole ere

Kiels SchjBrnng Hjort, S8n af

H. H. Biikop Hjort, R. a. D.$

Laurids Ejiler, S6'n afPaftor Eiler

i Leirlkov..

Hans Bech, SSn afafdffde KjSbmand

B e ch i Ribe.
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