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7de pythiske Ode.
(Oden er skreven i Anledning af en Seir, som M e g a kles fra Athen af Alkmæonidernes berømte Slægt vandt i
Delphi med Firspand 01 72,3 (490 f. Chr.) samme Aar,
som Slaget ved Marathon stod. Seirherren var en Sønne
søn af hin Megakles, som havde ægtet Datteren af Sikyons
Tyran Kleist henes, enten en Søn af den bekj endte Lov
giver Kleis th ene s eller af dennes Broder, Hipp okrat es.
Naar Slaget ved Marathon slet ikke er berørt i Sangen,
hvis man ikke vil tage Lovprisningen af Athen i Begyn
delsen af Sangen for en Hentydning dertil, saa er det, fordi
den pythiske Kamp, hvori Megakles seirede, var saa godt
som samtidig med Slaget. Sangen blev maaske sungen ved
Festen i Delphi, hvis den da ikke, som nogle have ment,
blot er et poetisk Brev, hvori Pindar lover Megakles en
Seirssang.)
Strofe.
Athen det herlige jeg sætte vil i Spidsen,
Det skjønneste Grundlag for Sangene til Vognkamps Pris
Til Slægten mægtig,
De Alkmæonider,
Thi hvor er vel det Fædreland, hvor er vel den Slægt, hvis
Navn
Nævnes med bedre Klang
Hvorsomhelst i Hellas?
1*

4
Modstrofe.
Thi alle Byer er fortrolige med Rygtet
Om dem fra Erechteus’ By, Mænd, som jo har bygg’t

dit Hus
Med Pragt, Apollon,
I hellige Pytho.')
Mig tilskynder og Seirene, I og Eders Fædre vandt;
Fem Gange hented I
Krandsen jo paa Isthmos.
Eflersang.
Zeus' olympiske Fest een Gang krandsede Jer,
Fra Kirrha I hented Krandse to; o Megakies! den ny
Lykke mig glæder, dog sørger jeg for Nidet,
Følgende med Daaden skjøn, men Ordet gaaer, at for Mænd,
Om Lykken end stadig bær’ Blomst,
Er blandet dens Frugt dog.
') Templet i Delphi brændte 548; Alkmæoniderne, der da levede i
Landflygtighed, overtog dets Gjenopbyggelse og byggede det præg
tigere, end de havde forpligtet sig til, af parisk Mannor (Ilerodot
5,6>). Derved opnaaede de Oraklets Gunst og fik gjennem det
Spartanerne til at fordrive Tyranfamilien Pisistratiderne fra Athen.
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8de pythiske Ode.
(Aristomenes, en Søn af Xenarkes fra Ægina,
havde 01 80,3 (458 f. Chr.) seiret i en Brydekamp i Delphi
mellem Drenge. Ved Væddekampen i Delphi havde Digte
ren selv været tilstede og været Vidne til Festtoget, som
om Aftenen efter Seiren gik fra Kirrha-Sletten, hvor
Hippodromet var, op til Delphi. Dog blev Oden ikke
digtet til dette Tog, men til en Seirsfest, der siden feircdcs
paa Ægina. Efter Digtets Indhold synes Øen endnu den
gang at have været fri, hvorfor Skoliernes Angivelse, at
Digtet er fra 01 82,3 (450 f. Chr.), næppe kan være rigtig,
thi da var Ægina betvungen af Athen.
Om Tiden for
Digtet føres der ganske vist endnu Strid, men Boekh og
Ottfr. Müller synes dog at have Ret i deres Paastand, at
Ægina maa have været fri, da Sangen blev digtet. Aristomenes hørte til M idylid er ne s Slægt, og hans to Mor
brødre havde vundet Seire før ham; selv maa han have
været paa Drengealderens Grænse, da han alt før havde
vundet en Række Seire, og heller ikke Pindar nævner hans
Læremester, hvad der ellers var Skik ved Drenges Seire.)

iste Strofe.

Datter af Dike, He sy chi a,1)
Bedste Nærer af Byers Kraft,
Du, som de mægtigste Nøgler har
Til Krig og til Raadslagning, modtag nu
Æren, som hist Py th o gav A risto menes ved Seir.
') Hesycliia betyder Ro og Fred og kaldes her en Datter af Dike,
Retfærdigheden. Hesychia er ingen Gudinde, men her kun et per
sonificeret Begreb. Sangens Begyndelse udtaler kun ønsket om, at
Seirherren ved sin Tilbagekomst til Ægina maa finde indre Fred i
Staten.

6

Thi lige godt Du forstaar just paa den rigtige Tid
At handle mildt og mildt at lide.
Isle Modslrofe.
Men, hvis en Mand i sit Hjerte dybt
Sænker Harmens den bittre Braad,
Fjendens Overmod da med Kraft
Du møder og sænker hans Hovmod dybt,
Du, hvem til Kamp æsked ud ogsaa Porphyr ion1) hist,
Mens ei hans Kløgt det fornam, at imod Skjæbnen han stred;
Men bedst er Gaven, skjænket gjerne.

iste Eftersang.
Men Vold tilsidst har jo styrtet ned den, der pralede høit;
Med hundred Hoveder hist Typhös2) undgik den ikke,
Heller ikke Giganters Drot, Lyn betvang dem og Pilen,
Apollon skjød ud, Guden, som modtog med Naade
Hist fra Kirrha X ein ar ehe s’ Søn, smykk’t med Krands
af Parnassets Løv,
Mens høit hans Navn blev baaret af Sangens doriske Stemme.
2den Strofe.
Øen med Byer, hvor Retfærd boer,
Er ei langt fra Chariter skilt,3)
Og Aiakidernes4) høie Dyd
Den saa jo hos sig, og fra første Færd
') Porphyrion, Giganternes Drot, som vilde slynge Øen Delos mod
Himlen, men blev skudt af Apollon.
2) Typhös eller Typhoeus eller Typhaon var Søn afJorden og Tarta
ros, et flammespyende Uhyre med 100 Dragehoveder; han fældedes
af Zeus’s Lyn, og Vulkanen Ætna lagdes over ham
3) Naar øen Ægina siges ikke at være langt skilt fra Chariterne,
sigtes her sikkert til Indbyggernes Kunstsands.
b Aiakiderne, Efterkommerne af Aiakos, Søn af Zeus og Flod
guden A s o p o s ’ s Datter Ægina, ere P e 1 e u s og T e 1 a m o n og
deres Sønner Achilleus og Ajas,
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Herligste Navn stolt den har, vidt den besungen jo blev,
Ved Kampleg belønnet med Seir, Helte den fostred, hvis Navn
I Slaget vildt sig høiest hæved.

2den Modstrofe.
Nu vinder Ry den ved gjæve Mænd.
Tid mig mangler til Sangen sød,
Til at betro til min Lyre her
Den lange Fortælling om al dens Ros;
Træthed vel let ellers kom, givende Dadel min Sang;
Men hvad der ligger mig nær, Hæderens nyeste Blomst,
Din Seir, o Dreng! min Kunst gi’r Vinger.
2den Eflersang.
Du tro i Morbrødres Spor har fulgt, ei din Brydkamp gjør
Skam

Den Seir, Olympia lod krandse hist Theognetos,
Ei Kleitomachos gjør Du Skam, ham, som seired paa
Isthmo s

Ved Lemmernes Kraft; nu Midylidernes Stamme
Hæder gi’r Du, og Ros Du faaer, den, som Sønnen af Oikle s ')
kvad,
Da hist han saa, hvor Kampen ved Theben Sønnerne udholdt,
3die Strofe.
Da Epigoner fra Argos hist
Optog Fædrenes Kamp paany.
Saa var hans Ord, mens de stred med Kraft:
') Sønnen af Oikle s er Spaamanden Am p hi araos, der var med
paa de 7 Fyrsters Tog mod Theben under Kong Ad ras tos af Argos.
Paa Flugten fra det uheldige Tog blev Amphiaraos opslugt af
Jorden med Heste og Vogn og havde siden et Orakel flere Steder i
Grækenland, saaledes i Theben og Oropos. Da Epigonerne,
de syv Fyrsters Sønner, drog mod Theben, raadspurgte de Amphiaraos’s Orakel, og de Ord, her citeres, ere Orakelsvaret.
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>Den ædle Natur, deres Fædrearv,
Sønnerne her smykker skjønt; tydelig ser nu mit Blik,
Hvor høit paa funklende Skjold forrest i Kadmos's Port
Nu Alk man') Slangens Billed svinger.
3die Modslrofe.
Qngt Ad rastos, af Modgang træt,
Bedre Varselsfugl svæver nu;
Modgang dog rammer hans Hus paany,
Thi der af D.maernes Hær kun han
Opsamle skal Sønnens Ben,2) gaar dog med Gudernes Hjælp
Med Folket uskadt og frelst atter til A bas’s By, )
Hin Stad med brede Gader bygget.«
3 die Eftersang.
Sligt Amphiaraos kvad, jeg selv Al km an4) krandser
nu glad,
Mens ned jeg over hans Navn Sangens Dugg lader dale;
Han, der bor som min Nabo hist, trofast Vagt for mit Eie,
Imøde mig kom, dengang jeg vandred paa Veien
Did, hvor Navlen afjorden staaer, den, som prises af San
gens Røst,
') Alk man eller Alkmaion er Amphiaraos’s Søn. En Drage eller en
Slange findes oftere omtalt som Skjoldbillede.
Ai gi a lens hed Sønnen af Adrastos, som efter Amphiaraos’s Spaadom skulde falde paa Epigonernes Tog mod Theben.
3) Abas’s By er Argos. Abas, Sønnen afLynkeus og Hypermnestra var Bedstefader til Adrastos.
b Alkman eller Alkmaion maa efter al Sandsynlighed have været
dyrket som Heros i Theben og havt sin Helligdom i Nærheden af
Pindars Hus. Paa Reisen til Delphi, fortæller nu Pindar, at Alkman
har aabenbaret sig for ham i Drømme, og Pindar, der har husket
Amphiaraos’s Udsagn om Sønnen, der ikke gjorde Fædrene til
Skamme, har paa Aristomenes’s Vegne spurgt, om nu ikke hin Yttring
af Amphiaraos om Alkman ogsaa vilde komme til at passe paa Aristomenes i Forhold til hans Morbrødre eller med andre Ord, han har
spurgt, om Aristomenes skulde seire ved de pythiske Lege.
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Og Spaadom der lian gav mig, ved Kunst, som Fødslen
ham skjænked.

4de Strofe.
Du, som med Pilen det fjærne naaer,
Templets Vogter i Pythos Dal,
Aabnende Alle din Tempeldør,
Hvor Seirens den herligste Skjænk Du gav,
Medens Du før Femkamps ) Seir, yndigste Gave for Mænd,
Ved Festen her i hans Hiem skjænkede ham, O Du Drot!
Jeg beder vend din Tanke naadig
4de Modstrofe.

Hen nu til Alt, hvad om hver en Seir
Gjennem Sangen jeg tolke vil;
Retfærd nu staaer hos min Sang som Hjælp
Og vidner, at sand er dens søde Røst.
Gid Eders Held finde maa evige Guder til Hjælp,
Xenarkes! thi naar en Mand Lykke har uden Besvær,
Da mellem Daarer tænke mange,
4de Eflersang,

At viis han væbner nu selv sit Liv, stærk ved Klogskabens
Raad;
Paa Mænd ei sligt dog beroer, Guden skjænkcr det ene,
Høit han hæver nu En i Lys, dybt han sænker en anden.
Med Maadehold træd ned nu til Pladsen for Kampen;")
') Femkampen (Pentathlon) indbefattede de fem Legemsøvelser:
Springen, Kasten med Diskos, Løb, Brydekamp ogiXævekamp. I en
saadan Kamp havde Aristomenes seiret tidligere ved Festen paa
Ægina til Ære for Apollon og Artemis.
2) Meningen af denne Linie er blot med et Billede, hentet fra Kamp
legene, at opfordre til Maadehold i Livet i det hele.
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Seir Me gar a og Marathon gav dig, medens i Hjemmets
Kamp,
Aristomenesl Hera') dig skjænked tre Gange Seiren.
5le Strofe.

Høit fra Du styrted med fjendtlig Hu
Mod de fire, med hvem Du stred;")
Pythiske Kampdom dem skjænked der
Ei Hjemkomst saa glad, thi da hjem de kom,
Latteren sød vækked ei Moderens Glæde for dem,
Og dybt paa Gaden de ned dukked for Fjendernes Blik,
Mens Modgangs skarpe Tand de mærked.
5le Modstrofe.

Den, der som ung fik en Hæders Lod,
Flyver glad over Ærens Glands
Ud paa Vingerne, Haabet gav,
Til Manddommens Daad, og han har en Lyst,
Større, end Lyst, Guldet har vakt; kort er dog Glædernes
Væxt
For Jordens Sønner; ned falde de atter saa brat,
Naar Skjæbnen vred til Fald dem bringer.

5te Eflersang.
Hvad er og hvad er han ei, hvis Liv svinder bort som en Dag?
En Skygge kun af en Drøm det er Livet, vi leve.
') I hver By i Grækenland holdtes der lokale Kamplege, dannede efter
de store Kampleges Monstre. Paa Ægina, som i Argos, holdtes der
saadanne Lege til Ære for Hera.
2) Han kæmpede selvfølgelig ikke med lire paa en Gang, men der har
rimeligvis været 12 Medbeilere til Seirskrandsen, altsaa 6 Par; de
6 Seirherrer kæmpede saa anden Gang, delte i 3 Par; ved den
tredie Kamp mellem 2 af de 3 Seirherrer, ventede saa den tredie,
til denne Kamp var til Ende, for at kæmpe med den, der i denne
Kamp var Seirherre.
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Kom dog Æren fra Gud engang, mildt i straalende Lysglands
Blev Mændenes Liv. Hør mig, du Moder, Æ g i n a! ')
Byen her Du paa Friheds Vei skjærm med Zeus og med
Aiakos,
MedPeleus og medTelamon god og Helten Achilleusl
') Her menes Nymfen Ægina, Flodguden Aso pos’s Datter, efter hvem
øen havde Navn, hun blev ved Zeus Moder til Aiakos.
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9de pythiske Ode.
(Sangen er skreven til Ære for Tele sikr at es fra
Kyrene, Sønnen af Karneades, som 01 75,3 (478 f. Chr.)
vandt en Seir i Vaabenløb ved de pythiske Lege.
Han
havde tidligere vundet andre Seire og seirede senere endnu
engang i Delphi, hvor en Statue af ham var opstillet. Man
formoder, at han har hørt til Aigidernes Slægt i Theben,
hvortil Pindar selv hørte. Sangen er bleven sungen ved en
Seirsfest i Theben, før Seirherren vendte tilbage til Kyrene.
Af Digtets talrige Hentydninger til ægteskabelige Forhold
har man formodet, at Seirherrens Bryllup snart skulde
.feires, og dette bekræftes ved Pindars Yttring om Telesikrates, at han har vundet Kvindernes Gunst. Den første
Del af Digtet til Begyndelsen af 4de Strofe er en Forher
ligelse af Seirherrens Fædreland Kyrene og af Apollons og
Nymfen Kyrenes Kjærlighed.)
isle Slrofe.

Jeg som Seirens Vinder i Pytho med Malmskjold
Raaber ud, saa vide det høres,
Og med mig de slanke Chariter,')
Hin Telesikrates, Lykkens Yndling, en Pryd for Kyrene,")
Hestens Tæmmer. Hende fra Pelions stormende Dale Letos
haarfagre Søn
Røved og førte paa Guldvogn Jomfruen, vild som Naturen,
did hvor i deiligste Land,
Rigt jo paa Faar som paa Frugt, Jordens TrediedeF) vældig,
') Chari terne nævnes som de, der give Digterens Sang Skjanhed.
) Forestillingerne om Byen og Byens beskyttende Gudinde, der har
givet den Navn, flyde her, som saa ofte, sammen.
3) Jordens Trediedel kaldes Libyen (Afrika) her, som den ene af tre
Verdensdele Europa, Asien og Afrika.
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Hun som Herskerinde skulde bo blandt Blomsters rige
Skjønhed.
1ste Modslrofe.
Afrodite glad paa de sølvhvide Fødder
Modtog Gjæstevennen fra Delos, )
Mens med Haanden let hun berørte
Vognen, som Guden lod bygge. Dem hun saa førte til Leiet,
Redt med ren Blufærdigheds Lin, og hun der saa forbandt
dem fast ved Bryllupets Baand,
Guden med Datt'ren af H y p s e u s, han, som jo da var med
Kraft det stolte Lapitherfolks Drot,
Selv af Okeanos’ Æt; ham Naiaden Kreusa
Fødte glad i P i n d o s ’ priste Kløfter Flodens Gud P e n e i o s”).
1ste Eftersang.
Af Gaia en Datter hun var; men Hypseus selv
Avled' Kyrene med Arme fagre;
Gangen op og ned langs Væven hun elsked ei stort,
Ikke heller Maaltid i Hus med en glad Venindeflok.
Spyd af Malm og Sværdets Klinge
Svang hun glad i Kampen og dræbte de vildeste Jordens Dyr.
Lang Tid skabte Faderens Oxer kun Fred.
Men den søde Deler af Natleiet, Søvnen, sparsomt hun nød,
Først, naar alt Eos var nær,
Øienlaaget kyssed den, listende sagte.
2den Strofe.
Hende traf Apollon med Koggret det brede,
Han, som rammer Maalet det fjerne,
b Apollon kaldes lier Aphrodites Gjæsteven, fordi lian kommer til
hendes Land Kyrene.
Da Lapitherkongen Hypseus her gjores til en Søn af Flodguden
Peneios og alle Floder vare Sønner af Okeanos, bliver Hyp se ns
en Ætling af Okeanos.
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Uden Spyd med Løven i Brydkamp.
Strax han fra Templet saa talte, Cheiron1) fornam da
hans Stemme:
»Kom, Philyras Søn, fra din hellige Hule og se med
Undren Mod nu og Kraft
Her hos en Kvinde! o se dog! kneisende fører hun Kampen,
Møien ei Hjertet betvang!
Frygt med sin iskolde Haand greb ei Jomfruens Tanker.
Hvo paa Jorden fødte hende? af hvad Stamme mon hun
udsprang ?

2den Modslrofe.
Mon hun boer i skovrige Bjerghøiders Huler?
Prøves Kraft nu, før ikke prøvet?
Er det Ret at lægge min Arm nu
Tæt omkring hende og plukke honningsød Blomst mig paa
Leiet ?«
Ham Kentauren svared, den stærke, mens høit han nu lo
med Mildheds Skjær om sit Bryn:
»Peitho,2) den vise, hun skjuler Nøglen til Elskoven hellig;
baade blandt Guder og Mænd,
Foibos, sig undseer Enhver«, saa Kentauren ham raaded,
»Ved for Alles Blik at finde Leiets allerførste Blomster.
2den Fftersang.
Thi dig, for hvem ej det er Ret at røre Løgn,
Ledte til Skjæmt nu dit Sind det milde.
Pigens Slægt og Land Du spørger mig om nu, min Drot,
b Cheiron, Philyras Søn, er den vise Kentaur. Apollon tiltaler ham
fra Templet i Delphi, da han, som Gud, er overalt. Han, der andre
Steder hos Pindar siges, at høre i Delphi, hvad der sker i Thessalien,
han kan ogsaa fra sit Tempel i Delphi tiltale Cheiron.
2) Overtalelsens Gudinde, der horer til Aphrodites Tjenerinder.
Me
ningen er, at han skal vinde Pigens Kjærlighed i Løndom.
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Du, som kjender alle Tings Endemaal, Du, som kjender jo
Alle Skjæbners vide Veie,
Du, som kjender Bladenes Tal, dem, som Jorden i Vaar
gi'r Liv,
Sandkornets Tal i Havets og Flodernes Dyb,
Dem, som rulles vildsomt af Bølger og Vindens Kast, Du,
som seer,
Hvad der skal skee og hvorfra,
Hvis nu jeg i Visdom med dig skal mig maale,
3 die Strofe.
Jeg forkynder, hid Du som Brudgom for hende
Kom til denne Skovdal og hende
Du til Zeus’s ypperste Have
Hen over Havet skal føre, Dronning for Staden at vorde;
Naar Du først til Højen, som ligger med Sletter om Fod,
har samlet Øboers Folk,')
Engrige Libya værdig Bruden den herlige venlig modta’r i
guldtakte Hus,
Forat hun strax i sin Jord lovlig hende kan give
Part, som mangler ikke Planten rig paa Frugt ei heller
Vilddyr.

3die Modstrofe.
Hun vil føde der en Dreng saa, hvem Hermes, den priste,
Føre vil til H o r a e r s2) Throne
Og til Gaia bort fra hans Moder;
Barnet de tage paa Knæ og se det med Undren og dryppe
Nektar med Ambrosia sød i dets Mund, og de gjør ham der
udødelig flux,
') Kyrene blev anlagt af Dorere fra Hen Thera.
s) Horaerne ere Gudinder for de skiftende Aarstider; i Iliaden aabne
og lukke de Himlens Porte ved Skyerne.
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Hellig som Zeus og Apollon, Glæde forMændene kjære,
Faarenes nærmeste Vagt,
Agrens og Nomios snart kaldet og snart Aristaios.1)
Talt, og flux han sig beredte Bryllupsfest for dem at feire.
Sdie Eftersang.
Naar Guderne ile, hver Gjerning snelt bli’r gjort,
Kort bliver Veien. Paa hin Dag dette
Ordned Guden; hist i Libyens Kammer af Guld
Favn i Favn de laa, hvor den skjønneste By, ved Kamplege
Trindt i Verden nævnt, han skjærmer.
Nu i Pythos hellige Land og hin Søn af Kar ne ad es
Knytted hendes Navn") til sin Lykke saa lig.
Der Kyrenes Navn efter Seiren han raabte; glad hun ham seer
Hjemme i kvindeskjønt Land,
Naar han bringer Æren, han ønsked, fra Delphi.

4de Strofe.

Ved hver Stordaad vaagner af Ord der saa mange,
Men at skildre kort kun det Store
Lyder godt i Vismandens Øre.
Tiden den rette i alt er altid det bedste. Saa mente

') Aristaios, Sonnen af Apollon og Kyrene, beskytter Jagt og
Kvægavl og kaldes derfor Agrens og Nomios; han lærte Menne
skene Biavl, Udpresning af Olie og Brugen af den I Kyrene voxende
Urt Silphium, kort sagt, lian var i det hele en Guddom, der beskyt
tede Menneskenes Liv, og derfor fik han Navnet Aristaios „den bedste“.
Ved Kadmos’s Datter Autonoe blev ban Fader til Aktæon.
O Nymfen Kyrenes Navn; idel Telesikrates blev udraabt som Seirherre, blev ogsaa Kyrenes Navn nævnt, da han var fra denne Stad.
Herved dannes Overgangen til det folgende.
Kyrenes fonidsagte
Skjæbne, at blive berømt ved Seire i Væddekampe, er nu ogsaa
gaaet i Opfyldelse ved Telesikrates, som derfor modtages med Glæde
i Byen med de skjønne Kvinder.
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Thebens By med Portene syv, at engang I o 1 a o s ') passed
Tidspunktet ret,
Han, som med Sværdod Eury s th eus dræbte og hvem de
saa gjemte dybt i Amphitryons Grav,
Der, hvor hans Fa’rfader laa, Sparters") Gjæsteven, Styrer
Selv af Vognen, hvor Kadmeers hvide Heste stampe Gaden.
4de Modslrofe.

Ham Alkmene, favnet af Zeus, ogsaa fødte
Een Gang kun i Fødselsvee Sønner,
Hine Seirens Tvillinger stærke.3)
Sløv er den Mand, som vil ikke laane sin Mund til Herakles,
Og som Dirke4) altid ei mindes, den Kilde, som gav
lp hikle s Næring og ham.
Dem vil ieg prise, da Lykken fuldbyrdet blev paa min Bøn
mig. Maatte Chari tern es Lys
Altid ledsage mig klart. Paa Ægina og Høien,

') Da E u r y s t h e u s af Athenienserne forlangte Heraklidernes Udlevering,
flk Oldingen I ol a o s, en Son af Herakles ’s Broder I pli i kles,
efter en Bon til Zeus sin Ungdomskraft tilbage og dræbte Eurystheus;
derfor gav hans Medborgere, Thebanerne, ham den Ære at blive
begraven i sin Bedstefader Amphitryons Grav.
Da Amphitryon, efter at have dræbt sin Svigerfader Elektryon ved
et Uheld, af dennes Broder Sthenelos var fordreven fra Mykenæ,
kom ban til Theben, hvis fornemste Indbyggere kaldtes S par ter,
som Efterkommere af de Kæmper, der fremstod, da Kadmos saaede
den dræbte Drages Tænder,
3) Herakles og Iphikles. Grunden til, at han her omtaler I o 1 a o s,
Herakles og Iphikles er sikkert den, at Ægidernes Slægt i
Theben, hvortil Telesikrates og Pindar selv herte, efter Sagnet var
noie forbunden med Herakliderne, og da tillige Seirssangen blev
sungen i Theben, var det rimeligt at nævne Herakles, hvis Fødeby
den var. Tillige ses det af det følgende, at Pindar har bedt til He
rakles og Iphikles om Seir for Telesikrates
b En Kilde i Theben.

2
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Kjendt af Nisos'') Navn, jeg denne By har trende Gange
lovprist,
4de Eflersang.
Mens bort fra Forlegenhed stum jeg kom ved Daad.")
Derfor blandt Borgerne Ven som Fjende
Ei bør skjule, hvad til Fællesvel udførtes godt;
Ellers krænkes Ordet, som Havguden gammel1) mælede.
Det han sagde: »selv din Fjende
Fuldt af Hjertet rose Du skal, naar med Retfærd han handler
smukt.«
Dig jeg saa, naar hyppig Du seired, og naar
Festens Tid for Pallas4) var kommen; hver Jomfru taus
for sig selv
Ønsked til Mand dig, mens hver
Hustru dig til Søn, Telesikrates, ønsked
5te Strofe.
Ved olympisk Fest5) og ved Kampleg for Gaia,
Samt ved alle hjemlige Fester.
Men til mig, som læger for Tørsten
Sangene,6) kommer der En, der kræver som Gjæld, at jeg
vækker
Op det Ry, de vandt dine Forfædre, dragende hid at vinde
libyske Mø.
b Nis o s var Konge i Megara.
Meningen er: Jeg har ikke paa Ægina og Megara maattet tie for
legen, de af Telesikrates vundne Seire gav mig Stof til Sang.
3) Nereus.
4) Pallas med Tilnavnet Tri togen ei a æredes i Kyrene, og til hendes
Ære holdtes Lege med Lob i Vaaben. I Kyrene vare Kvinderne ikke
blot Tilskuere ved Kamplegene, men synes ogsaa selv at have del
taget deri.
5) Olympiske Fester, det vil sige Fester, indrettede som de i Olympia,
holdtes mange Steder i Grækenland.
Sangene ere her personificerede, de torste efter Slpf til Sang.
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Hid de til Byen Irasa’) kom for at vinde Antæos’5)
Datter, den haarfagre Mø.
Baade fra Hjemlandet selv og fra Udlandet kom der
TalrigHelteflok, thi Kvinden var et Syn vel værdt at skue.
5te Modstrofe.
Hendes Ungdoms guldkrandste duftende Frugt de
Plukke vilde. Jomfruens Fader
Paa et bedre Bryllup dog pønsed.
Hørt han det havde, hvorledes Dan ao s fordum i Argos
Fandt for Døtre otte og firti3) før Midten af Dagen Bryllups
hurtigste Fest;
Hele sit Jomfrukor stilled op han ved Kampkredsens Skranker,
bød saa, at Kampløbet snelt
Afgjøre skulde for hver, hvilken Jomfru da skulde
Have hver en Helt, som kommen var for Svigersøn at være.
5te Eflersang.
Saa gav ogsaa Libyens Helt4) en Brudgom nu
Jomfruen skjøn, og han stilled hende
Tæt ved Løbets Grændse, smykket, som yderste Maal.
Der han kvad, hvo forrest i Løbet sprang frem og rørte ved
Pigens Kjortel, han var Brudgom.
Hurtig først i rasende Løb Alexidamos5) Jomfruens
Haand nu tog i sin, og han førte da
Hende til Nomadernes Rytterflok; mange Krandse de der
b Irasa, en By og et Landskab Syd for Kyrene.
b Den bekjendte Kæmpe, der dræbtes af Herakles. Alexidamos
levede længe efter ham, men her sættes han for at hædre Tele si
kr a tes, hvis Stamfader han var, længere tilbage i Tiden.
b Efter Mordet paa deres Ægtemænd bortgiftedes Danaiderne paany,
men af de 50 havde Hy permn es tra skaanet sin Ægtefælle Lyn
ken s, og Am y ni one elskedes af Poseidon.
b Antæos.
b Alexidamos var Telesikrates’s Stamfader.

2*
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Kastede over dem ned;
Mange Seirens Vinger1) han fordum dog modtog.
') Seirens Vinger kalder Pindar ofte Seirskrandsene, fordi de bære
Seirherrens Ry vidt omkring
Hovedtanken i Digtet er vistnok, som Professor Mezger har gjort
opmærksom paa, den, at Digteren vil love Te les i kra tes, at hans
Seir skal være Begyndelsen til et lykkeligt Ægteskab. I Digtet tales
paafaldende meget om Ægteskab og dets herlige Frugt, Peneios
forbinder sig med Kreusa og avler med hende den mægtige Lapitherkonge Hypseus, Alk mene foder ved Zeus og Amphi
tryon de udødelige Helte Herakles og lp hi kl es. Medens ved
disse to Forbindelser, som ved Apollons og Kyrenes, Ægteska
bets herlige Frugt fremhæves, vises det ved de i Digtets sidste Del
omtalte Ægteskaber, at de vare Prisen for en forudgaaende Kamp.
Ved en Væddekamp bortgiftedes Danaiderne, og ved en Væddekamp vandt Aiexidamos sin Brud, ja det er jo ogsaa en Kamp,
som K y r e n e kan takke for, at hun blev Apollons Elskede og Libyens
Herskerinde.
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10de pythiske Ode.
(Denne Ode er den ældste af Pindars bevarede Seirs
sange. Den er digtet i Anledning af en Seir i Dobbeltløb,
som blev vunden 01 69,3 (502 f. Chr.) af Drengen Hippokleas, en Søn af Phrikias fra Pelinnaion i Thessalien.
Seirherren synes at have været i Slægt med Al eua dem es
Familie, der førte deres Slægt tilbage til Herakles og da
beherskede de vigtigste Byer i Thessalien. Deres Hoved
sæde var Larissa ved Peneios. I Spidsen for Familien
stod Thorax, der havde overdraget Pindar at besynge
hans unge Vens Seir. Samme Dag havde Hippokleas
seiret i enkelt Løb, men denne Seir omtaler Pindar ikke.
Sangen blev rimeligvis sungen ved Festtoget i Larissa.
Pindar har været omtrent 20 Aar, da han skrev Digtet.)
Isle Strofe,
Lykke har Lakedaimon,
Lyksaligt er de Thessalers Lod, de begge til Drot
Har Slægten fra selvsamme Fader, Helten Herakles.
Hvad nu? praler jeg mon i Utide nu? Nei, nu kalder mig
Pytho med Pelinnaion,
Og kaldt har mig og Aleuas’ ') de gjæve Sønner,
For Hippokleas vil de fremføre nu Lovsang med Mændenes Røst.
iste Modstrofe.
Kampleg nu først han prøver,
Og ham for Naboers Skare høit Parnas-Dalen nu
Som ypperst blandt Drenge i Dobbeltløbet-) har udraabt.
Men alt trives jo sødt, Apollon, for Mænd, naar de baade
ved Indgang og Udgang, finder
') Aleuas, Aleuadernes Stamfader, nedstammede fra Herakles.
2
) Dobbeltløb vil sige Rendebanen 2 Gange rundt.
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En Gud stærk, der drev dem. Her ved dit Raad han seired,
Men hans medfødte Lyst dog satte hans Fod fast nu i
Faderens Spor,
Isle Eftersang.

Som to Gange vandt i Olympia Seirens Krands,
Iført sin Rustning,
Og Kirrhas Kampplads, hvor Fjeld krandses af Græs, gav
i Løb
Seiren til Phrikias, stærk i sin Fod.
Gid og i kommende Dage Lykken
Dem følge maa, saa Rigdommens herlige Blomst de faae.

2den Strofe,
Nu, da her de i Hellas
Har faaet rigelig Skjænk af Glæder, gid de ei maae
Misundeligt Omslag hos Guder finde. Kun Guden,
Ei Sorg tung i sit Hjerte kjender; men prist i sin Lykke
af Vismænd vil Manden blive,
Hvis Kraft ypperst var i Haands eller Fodens Gjerning,
Og som derfor har taget Kampprisen størst, vunden ved
Mod og ved Kraft,
2den Modstrofe,

Han, som ser i sit Liv end
Den unge Søn uden Svig at vinde pythiske Krands.
Til kobberstærk Himmel de aldrig kunne dog stige;
Naar stor Hæder blev undt vor dødsdømte Slægt, da til
yderste Maal vor Seilads er kommen;
Paa Skib ei og ei paa vandrende Fod Du finde
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Vil hin Vid undervei, som fører dig til Hyp erboræ erne's
Land,')
Sden Eftersang.

Hos hvem ogsaa Persens") hin Høvding var Gjæst engang,
Kommende til dem,
Da just Apollon, som mest glædes ved Fest mellem dem,
Bragt Hekatomber af Æsler de fik.
Guden sig glæded ved fromme Bønner
Og saae med Latter Dyrenes Steilen og kaade Spring.

3die Strofe.
Der ei Muserne savnes,
Thi der er mellem hverandre Toner, Jubel og Sang
Af Jomfruers Kor og af Fløitens Larm og af Lyren,
Og Fest glade de holde, bindende Haaret med Laurbær af
Guld, og ei Sot er blandt dem,
Og Aars tunge Vægt ei kj endes af Slægten hellig,
Og foruden al Kamp og Møie de bo frie for Nemesis’ Dom.

3 die Modstrofe.
Fuld af Livsmod i Hjertet,
Til hine Saliges Kreds engang kom Dan ae s Søn;

Hyperb oræerne var et Folk, man tænkte sig langt mod Nord,
levende i evig Lykke og evigt Sollys, særlig elsket, af Apollon,
Solguden, som opholdt sig en Del af Aaret hos dem. Rygtet om de
nordlige Landes lyse Nætter har fremkaldt denne Mythe. Digterens
Tanke er, at de, han besynger i denne Sang, Hippokleas og hans
Fader, have naaet al mulig jordisk Lykke; thi til Himlen eller
Hyperboræernes Folk kan intet almindeligt Menneske komme, kun
særlig begunstigede Halvguder som Perseus kunne opnaa sligt.
2) Perseus er Sønnen af Danae og Zeus.
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Athene ham førte. Han Gorgo1) fældede ogsaa,
Og hist Hovedet broget spillende fælt, medens Slanger sig
bugtede ret som Lokker,
Han holdt frem og gav til Øboer Sten som Ligdragt.
Over Intet, jeg synes, undres man bør, Intet bør vække
vor Tvivl,
3die Eftersang.
Naar Guderne selv det har fuldbyrdet. Træk dog nu
Ind alle Aarer!
Kast ud fra Forstavnen nu Ankret, at naa Bund det kan,
Værget mod Klippernes lønlige Skær.")
Blomstrende Lovsang er tidt som Bien,
Den snart til et og snart til et andet faar vendt sin Flugt.
4de Strofe.
Naar nu hist om Peneios
Ephyras3) Mænd ville synge Sangen sød, som jeg kvad,
Jeg haaber, at da vi ved Sangen gjøre Hippokles
I langt høiere Grad til Maal for hvert Blik af de Unge og
Gamle ved Krandsen vunden,
Og vist drage vil han Jomfruers unge Hjerte,
Thi forskjellig for hver har Kjærlighed sat Maalet, som
ægger vor Hu.4)
') Medusa, den ene af tre Sastre, Gorgonerne, der forstenede
enhver, der saa hende. Kong Polydektes paa øen Serip hos,
hvor Persens med sin Moder Dan ae var opskyllet i den Kasse,
hvori Danaes Fader Akri sios havde udsat begge i Havet, vilde
tvinge Danae til at ægte sig og udsendte derfor Perseus for at
dræbe Medusa. Da han kom tilbage til S er i ph os med Medusas
Hoved, forstenede han med det Polydektes og hele hans Folk.
-) Ved disse Udtryk, hentede fra en Seilads, betegner han kun, at han
nu vil høre op med at tale om Hyperboræerne og Perseus.
’) Ephyras Mænd er et Æresnavn for Thessalerné, som Efterkommere
af de fra Ephyra i Thesprotien til Thessalien komne Heraklider.
*) Medens Jomfruer tragte efter en Mand, tragter Mænd efter Seirens
Pris.

25

4de Modstrofe.
Opnaaer En, hvad han attraaer,
Den Seir, som nyligen drog hans Hu, han glemmer vel ei.
Hvad Aarct vil bringe er skjult, saa ei det kan anes,
Men fast stoler paa Thorax' Hjerte jeg her, han som gjæstfri
med Iver har fremkaldt Sangen
Og her forspændt har Pieridernes Vogn med Firspand,')
Han mig elsker og elskes af mig, fører mig mildt og bli’r
ført.
4de Eflersang.
Som Guldet saa Sjælens Retfærdighed kjendes grant
Først gjennem Prøven.
De ædle Brødre") med Ros hilse vi her, høit de holdt
Loven i Hævd blandt Thessalernes Folk,
Øgende Magten; thi bedst de gode
Med Magt i Arv fra Fædrene styre jo Staters Ror.
') Pieridernes (Musernes) Vogn er Sangen, som han her siger er
med Firspand, da den er bygget af 4 Strofer.
Her menes Aleuaden Thorax, Herskeren i Larissa, og hans to Brødre.

26

Ilte pythiske Ode.
(Sangen er skreven i Anledning af en Seir i Løb blandt
Drenge, som Thebaneren Thrasydaios vandt 01 75,3
(478 f. Chr.). Den blev sungen under Toget til den ismeni ske Apollons Tempel. Sangen blev digtet og sungen
Aaret efter Slaget ved Platææ, der blev saa skæbnesvan
gert for den tidligere persisksindede oligarchiske Regering i
Theben, og der er Hentydninger til disse Forhold i Digtet;
men Hovedtanken er ved en Sammenligning mellem Thra
sydaios og Orestes at vise, hvor langt lykkeligere den
første er, fordi han ikke hører til et Fyrstehus, men til
Borgerstanden, der stræber efter Ting, der ikke vække Mis
undelse; derfor hersker der i Thrasydaios’s Hus Glæde og
Hæder, medens Orestes’s Fædrenehjem forstyrredes af ond
Begjærlighed og ubarmhjærtig Hævnlyst. Da denne Fest
var en af de første Fester efter Slaget ved Platææ og Oligarchernes Fald, har enhver Tilhører sikkert i Sammenlig
ningen mellem Thrasydaios og Orestes fundet, hvad
Digteren vilde, en Sammenligning mellem Oligarchernes Tid
og den efterfølgende Tid, hvor der var større indre Fred i
Theben.)

1ste Strofe.
I Kadmos’ Døttre, Seméle,1) som bor blandt olympiske
Guder,
In o Leukothea,2) Du, som har Bolig blandt Havets Møer,
') Moder til Dionysos.
In o, gift med Kong Athamas, modtog efter Seméles Død hendes
spæde Søn Dionysos, men Hera, der forfulgte denne, gjorde
Athamas rasende, saa at han forfulgte Ino og hendes Børn; den
ene Søn dræbte han, men med den anden styrtede Ino sig i Havet
og blev senere en Havgudinde, der dyrkedes under Navnet Leuko
thea.
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Gaa med ypperst Heltemoder, som født
Har Herakles, til gyldne Trefødders hellige Skat,
Melias Hus,') som af Loxias2) æres mest.

1ste Modstrofe.
Han gav det Navnet Ismen ion, Spaapræsters Sæde i Sand
hed.
O! I Harmonias’1) Døttre, de hjemlige Halvgudinders
Skare kalder did hun4) samlet til Fest;
Pris, naar Kvæld falder paa, den hellige T h e mi s med Sang,
Py th o og Jordkredsens Navle, som hævder Ret,

Isle Eftersang.
Theben med Porte syv
Og Kirrhas Kampplads til Ære,
Hvor nu Thrasydaios om Fad’rens Arnested
Mindet løfted, da Krands for tredie Gang
Blev nedlagt der, da han seiréd paa Marken,
Den rige, eiet før af Py lad es,5)
2den Strofe.
Hvis Ven, Orestes, Lakoneren, Ammen Ar si no e borttog
') Den ismeniskeApollons Tempel, der laa udenfor Theben paa
en Hol ved Bækken Ismenos. Der holdtes hvert niende Aar D a p hne To ri erne eller Laurbærfesten, hvormed der var forbundet Offre
til de tre thebanske Halvgudinder: In o, Semele og Al km ene.
Tilligemed Apollon æredes her ogsaaMelia, Okeanos’Datter, som
havde fodt ham Sønnerne Teneros og Ismenos, af hvilke Tene
ros dyrkedes som en Orakelgud. Den ismeniske Apollons Tempel var
meget berømt i Oldtiden og besad foruden andre Skatte en stor
Masse Trefødder af Guld og Kobber.
2) Tilnavnet for Apollon som Orakelgud.
3) Harmonia, Datteren af A res og Aphrodite, var gift med
Kadm os.
4) Her menes Me lia.
ä) Sønnen af Kong S tro p h ios i Phokis, hos hvem Orestes opdroges.
Marken den rige, der eiedes før af Py la des, er Kamppladsen ved
Delphi.
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Fra Klytaimnestrag de voldsomme Hænder og Svig saa
sorgfuld,
Dengang dræbt hans Fader laa, og hun lod
Brat med Malmet det graa Kassandra, dardaniske Mø,
Priamos’ Datter, til Acherons mørke Bred
Uden Modstrofe.
Ledsage Sjælen af Drot Agamemnon,

den grusomme
Kvinde!
Iphigeneia1) vedEuripos offret saa fj ernt fra Hj emmet,
Vakte det mon Vredens malmtunge Haand?
Tvang dig Hvilen ved Nat paa fremmed Mands Leie til Synd ?
Brøden, som Hustruer unge bli’r mest til Had.
2den Eflersang.
Vanskelig skjult den bli’r
For andres Tunger, thi Rigdom
Misundelse har i sit Spor, ei mindre stor;
Han, som lever i Ringhed, lever skjult.
Saa døde Helten, Atriden, da did han
Med Tiden kom, i stolten Amyklæ,2)
3die Strofe.
Og med i Fald han jo Spaapigen3) drog, da de hist for Helene
Plyndred de brændte Troianeres Huse for Rigdomsglandsen.
') Iphigeneia skulde oflres til Artemis, medens Hæren, der skulde
til Troia, laa i Aulis ved Euripos, Strædet mellem Euboia og Fast
landet, og ikke kunde komme bort for Modvind. Kiytaimnestra
vidste ikke, at Artemis havde frelst Datteren, men troede, hun var
o Uret.
D Ifølge Homer dræbtes Agamemnon i Mykenai, men Pindar synes
her at have fulgt Digteren S tesi chores. Muligvis var Amyklai
i Lakonien Pelopidernes ældste Hovedsæde og den samme Stad,
Homer kalder Lakedaimon. Der var der ifølge Pausanias et Mindes
mærke for Agamemnon og Kassandra og en Billedstøtte af
Kiytaimnestra.
3) Kassandra.
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Han,') det unge Hoved, undkom til hin
Gamle Strophios, Vennen tæt ved Parnas-Bjergets Fod;
Siden sin Moder han vog ved Aigisthos’ Lig.
3die Modstrofe.
Mon nu, o Venner! ved Veienes Krydsning jeg brat kom
paa Vildspor,
Gaaende før ad den snorlige Vei, eller slog mig Vinden
Bort fra Kursen ret som Baaden paa Hav?
Musa! Pligten Du har, hvis Sang Du har lovet for Sølv,
Vexlende Maalet, at flyve snart hid snart did.'2)
3 die Eftersang.
Styr enten Flugten nu
Til Fad’ren her, Pythonikos,
Hvad eller hans Søn Du vil prise. Glædens Lys
Høit med Rygtet nu straaler; fordum vandt
De hist Olympias vidtkjendte Kampes
Straalende Glands i Vognkamp med Heste.
4de Strofe.
Og da i Pytho til Løbet det nøgne paa Banen de nedsteg,
Vandt de i Hurtighed over Hellenernes Folk. Som Yngling,
Glad ved det, som Guden gav mig af Skjønt,
Tog det mulige kun til Maal jeg; thi Maadehold længst,
Fandt jeg, af alt i en Stat bærer Lykkens Blomst;
4de Modstrofe.
Thi dadler kun Tyrannernes Lod jeg; kun Dyderne fælleds’')
Vied min Kraft jeg; Misundelsens Daarskab man fra sig
holder,
') Her menes Orestes.
Ved 3die Modstrrofe forlader Pindar Mythen og besynger Sejrherren.
Pindar fik saa vel som andre Digtere og Kunstnere Len for sit Ar
beide.
3) Det er de Dyder, hvoraf alle i Borgersamfundet nyder godt.
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Nyder Seirens Frugt i Ro man og flyer
Hovmod vildt; men tilsidst man findei' en skjønnere Død,
Givende Slægten, man elsker, den bedste Skat,
4de Eftersang.
Yndest for Navnet godt,
Som og gav Ry lolaos,
Hin Søn af Iphikles, som prises høit i Sang,
Og til Gudernes Sønner, Kastor stærk
Og dig, Du Drot Pol yd enke s, som boer i
Therapna') snart og snart paa Olympen. .
•) En Stad i Lakonien nær ved Sparta. Af Dio skurerne Kastor
og P oly denk es, begge Sønner af Leda, var den sidste udøde
lig, da han var Son af Z eu s. Da K as lor var dod, fik P o 1 y d e ukes Lov af Zeus til at være afvexlende i Underverdenen hos den
elskede Broder og paa Olympen hos Guderne. Det er det, her sig
tes til.
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12te pythiske Ode.
(Oden er digtet i Anledning af en Seir, som Fløitespilleren M i d a s fra A k r a g a s vandt ved de pythiske Lege
enten 01. 71,3 (494 f. Clir.) eller 01 72,3 (490 f. Chr.).
Akragas, som dengang endnu var en fri Stat, kom Aar 488
under Herredømme af Tyrannen Theron. Væddekampen
bestod blot i Fløitespil, ikke i Sang ledsaget af Fløitespil,
thi denne Art Væddekamp, som tidligere havde fundet Sted
ved de pythiske Lege, var dengang afskaffet. Ifølge Sko
lierne indtraf under Væddekampen det Uheld, at Fløitens
Mundstykke gik itu, men Midas spillede dog videre og
seirede. Sangen er sungen ved Festen i Akragas, da
Midas kom hjem som Seirherre.)

1.
Jeg beder dig skjønneste By paa Jord, Du, som straaler i
Pragt,
Stad, hvor Persephone1) boer paa Høien bebygget med
Kunst
Ved Bredden af Akragas’ Flod, som nærer Hjorde af Faar,
Tag, Herskerinde, med Naade venlig med Guder og Mænd
Mod Krandsen, som Midas nu rig paa Ros fra Pytho
har bragt,
Og tag mod ham selv, som i Hellas Seiren jo vandt ved
hin Kunst,

Pallas Athene jo fandt, da Gorgonernes
Rædselsfulde Dødssang hun i Toner gjengav.
b Byen Akragas (Agrigentum), der laa ved en Flod af samme Navn,
var ligesom hele Sicilien indviet til Pers ep ho n e, hvem Zeus havde
skænket øen. Paa denne 0 sagde Sagnet, at hun var bleven bort
fort af Hades.
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2.

Fra Slangernes Jomfrumund, ei for Gru til at nærme sig til,
Hørte hun den strømme ud i Lidelsens kvalfulde Kamp,
Da Perseus') af Søstrene tre den enes Død havde fuldbragt,
Bringende Seriphos’ 0 og Folkene Dødsloddet brat.
Han Phorkos' s Døttre,'') hin Guddomsæt, gav Blindhedens
Mulm,
Og bedsk Polydektes da blev hans Festskjænk og Mode
rens Nød,
Trældom og nødtvungen Brudeseng, dengang han
Tog med Vold Medusas Hoved fagerkindet,
3.
Hin Danaes Søn, som vi sige stammer fra Guldstrømmens
Flod.
Men da hun Manden den kjære friet fra Farerne fik,
Saa Fløitens fuldt tonende Sang hin Jomfru danned for der
Klagen fra klapprende Kjæber, stødt af Euryale3) ud,
At gjengive stærk, som den lød, med Instrumentet til Hjælp.
Gudinden fandt Sangen, som Støvets Mænd hun til Eiendom
gav,
Sangen med Hoveder mange hun kaldte den,
Vidtkjendt Vækker god af Kampleg, Folkets Samler,

4.
Idet den gaar hurtig igennem Malmet det fine og Rør
') Danaes og Zeus’s Søn (se 10de pythiske Ode). Han bragte Me
dusas Hoved til Polydektes som Festgave og forstenede ham og
hele øen Seriphos, fordi Polydektes i hans Fraværelse havde villet
tvinge hans Moder Danae til Ægteskab med sig.
-) Phorkos’s eller Phorkys’s Døttre ere de tre Gorgoner, der
efter Pindars Fremstilling kun saa ved Medusas øie og aitsaa bleve
blinde, da hun var dræbt.
q) Navnet paa den ene af Gorgonerne.
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Voxende tæt ved Cha r it er-S tad en') med Dandseplads
skjøn
I Lunden, Kephissos2) har kjær, de Kordands-Vidner
saa tro.
Findes der Lykke blandt Mænd, den ei uden Møie da kom,
Men om den skal vare til Enden, ved kun Gudsbarnet Tid.
Hvad Skjæbnen bestemmer, ei undflyes; han, som i Dag
dig jo gav
Uventet Lykke i Skjød, vil dog visselig
Give mod Forventning mangt og mangt endnu ei.
') Orchomenos, Minyernes gamle Stad i Boeotien, et af de ældste
Sæder for Cliariternes Dyrkelse.
3) Kephissos var en Flod, der faldt ud i Kopais-Soen i Boeotien. „Lun
den, Kephissos har kjær“ er Rorskoven ved Ko p a i s - Soens Bredder.
Disse Rør ansaas for særlig ypperlige til at lave Fløiter af.
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