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æftcv 2(nmobning af £460 bar QEneaø (Filtret ttroias 25vanb, 
og fortccller nn om fut (PmfiaFniitg til £anbe og Vanbø.

(gtfterat 2lftené 5D?agt og ^riami golf beb be (»oie 
Qiuberé Slaab, nben Sfylb, var falbet, og ^liiun fanf bet 
fiolte, og ryger i @rnnb bet Oele neptnnifle Sroia: 
bribeé beb Suberneé SSaréler bi til paa cibfFilte Skie 
ub at ftaae fra bort £anb for obe (Egne at foge.
globen beb frygifte 3baé gob, i Slntanber, bi rufler, 
nben at bibe (»bor Sfiebnen oé for’, (»bor oé £ti((»eb fornnbeé, 
(»berber osi gæller og golf, &iiap bar forfle Sommer begynbt, og 
gaber 2lnd»ifeé beføl efter parolerne Seilet at (»eife:
ba ieg mitgæbrelanbéStranb mebSaarer forlaber, betg£abn og 
©letten (»bor Sroia ftob. Eanbfiygtig paa T)ybet ieg brager 
meb mine gæller, min Son, be flore ®nber og Slrnené.

giernt ber ligger et ?anb, SDJaré biet, meb bibe 5)iarfer, 
frater bet ploie, tilforn bet regierteé af gramme fycnrgné, 
gammelt gorbnnb ber bar, og (»elligt, meb bet og meb Sroia, 
mebené at Eyffen (lob. .<?ib brager ieg, og paa ben frnmme 
Slranb ieg ben for|te 35y lægger an, nnber ngnnfiigt æarfel, 
^gneabæ, bet 9?abn efter eget 9?abn ieg ben giber.

gefi ieg orbnebe for min bioniffe æober og alle 
6nber fom baere paa ny 5>ebrift, og bragte ben (»oie 
^)immelbeboerneé fionge en Syr til Offer beb Stranben. 
Slår beb bar iufl en .f)oi, (»bor ber bojcebe oppe paa Soppen 
unge .£>yben og Jtrat af 9J?yrt(»e (Tabt op fom en Spybmarf. 
.fjer gif ieg op, og ftræbte fra ®rtmb at opryffe ben ©ronftob, 
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for at ieg Ftmbe meb Kreneneé Vov mine Oftere fmpffe. 
Da ieg (tuer et græsfeligt ©pn, et Sllirafel at nævne: 
tl)i bet $ræ fom førp af forben meb ['ruffene Slobber 
rpfM, af bet flpber 5b(ob i forte Draaber, og plette 
forben meb levret ©mubé. 9J?ig farer Kpfen og S'ttlbe 
inb giennem Warv og 95een, og SMobet iéner af SlabfeL 
Sltter ieg foger ben feige SJaanb af et anbet at rpffe 
op af forben for ret ben nfienbte Krunb at ubpnbe: 
fort igien af ben anbené 9>arf ppber SMobet. 9??eb mange 
Sanfer t ©inb ieg bab til be lanblige 9?pmpl)er og til ben 
ftoit fremtræbenbe SDlaré, fom beflitter be getiffe Vanbe, 
at be ret vil opflare bet ©pn og lette bet$ Spbning. 
93?en ba ieg nn meb ftørre itraft og Slnftramgelfe til ben 
trebie ©tof mig venber, og fletter mit ifnce imob Kvunben: 
— taler ieg? tier ieg (jer? — fra Dpbet af Doien ber l)øreé 
pnfeligt ©uf, og biéfe £>rb mig føreé for Øren;
Jpvi fønberfliber bu mig, SSneaé? af flaan mig t Kraven, 
(Taan for ©mitte bin fromme ^laattb; tl)i tffe l>ar Sroia 
føbt mig fremmeb for big, og SBIobet ei femmer af SSaanben. 
glp fra bet grumme Sanb, af fip fra be gierrige ©tranbe! 
tl)i ^Jolpborué er ieg: f>er gienemboreb og ffiulte 
mplrenbe Saft mig af ©ppb, og fløb op meb fTarpe Sorne. 
Da ieg fhibfebe, angftet i ©inb af gruelig 9tøbfel, 
•fbaarene reifte fig op, og ©temmen qvalteé i Jpalfem

Den sj5olpbor Oavbe før meb Kulbeté vægtige ©tanger 
5)Jriamué, ©taffel, i Sønbom fenbt for at foftreé og banneé 
til ben t^racifle jfonge ben Sib Ijan fat øitétilltb til ©ar; 
baniené Saaben, og faae fin 95p omringeé af ©tormverf. 
•£>iin, ba $eiicrerneé fOlagt var fnæffet, og Spffen var veeget, 
paaer fig til SIgamemnoné fJJarti meb be feirenbe SBaaben, 
franfenbe Sov og Slet, ^Jolpborué Ijan brager og tager 
Kulbet meb fDlagt. .fbvab tvinger bu fDlennefTebarmen ei til bu 
ffienbige Sørfl efter Kulb! Da mi Slngpeii veeg mig af kroppen, 
golfeté 5@ble ieg ba, men førft bog min gaber beretter



©uberneé varolenbe Segn, og cefaer af øver bereé 5>?ening. 
SUle øcu- familie ©inb: bet faienbige ?anb at forlabe, 
frcenfebe gorbtmb at fip og gane unber 23inben meb globen, 
©erfar anftille vi Sigfarb far ^ofabonfa: af mægtig 
3orb ber opbpngeé en S?øi, og Qlftre faiae ber far Waneé, 
rimbt omvtmbne meb ©orge;25aanb og meb morfe Sppreéfe, 
famt omfring bem efter ©fif og 5Brug Sliaber meb loft Jøaan 
ftiebler man bringer meb limfen SO?elf ber fanmmer til Sianben, 
©faaler meb belligt 9>(ob, og til 9io vi fteber i ©råven 
Slanben, og raabe Oam fafle garvel meb fabelig 9ioft til.

©erpaa ba forft ber er 2iib til .øavet, og SBinbene give 
rolige 23anbe, og £uftningené 33ift falber milbt nb paa ©pbet: 
ba brage gællerne ©fibene neb, og floffeé paa ©tranben. 
llb af favnen vi gaae, og £anbet og SBperne vige.
9J?ibt i .øavet et belligt £anb ber ligger far pnbet 
af 9?ereiberneé Wober og af g?eptnmiiS SSgÆité, 
øvilfet frommen Sipol, ba ^pfar bet brev om og ©tranbe, 
mellem ©paroé banbt og flippe;øvie ®pcone, 
bob bet at fambe fafa og ei at agte paa SSinben.
.øib ieg foreé; i fiffre -øavn oé trætte optager 
pnbige ?anb: fra SBorbe vi gaaer, og bilfer Slpolé 35i). 
Slninfa golfeté ©rot og tillige boé SJbobué, 
gaaer, meb 95inbet og Satiren omfring ben øelltge Xinbing, 
oé imobe, og feer fin gamle 2Jen i Sfncbifefa
•øaanb vi ruffer til 93elfomfi flrap, og gaaer op i æpen. 
©ttbené Sempel af gammel ©teen ieg gif inb i, og bab ber: 
©iv oé trætte vort eget ^>iem, Søpmbræné! giv Sorg og 
2@t og en ber fan fambe! bevar mit Sroiaé bet anbet
^ergama, Eevning fra ©anaer og vreben Slfailleé.
.øvem faal vifolge? bvor vil bu vi gaae, bvor opjlaae vor Siolig? 
Siv oé et 2farfel o ©nb! i vor 9>arm bu naabig nebbale;

9Jeppe ieg bet bavbe talt, ba brat alt fanteé at faielve, 
'Semplet og ©nbeifa tranbe og øele Sierget omfring at 
rpfafa og fonbalbéboren fprang op unber ©fralben af Sfafnet.
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Sleb vi flprte til Sorb, og ben (Stemme naaer til vort Øre: 
.^ærbebe ©arbaniber, bet £anb fom veb gæbreneé gøbfel 
førft bar baaret ier frem, bet famme ftal i fit giabe 
Gfiøb ier mobtage tgien, eberé gamle ?0?ober 3 føge!
•fjer (Tal 3@neaé’ (Slægt over alle ifpfterne berfTe, 
SVorn og ^orneneé 95ørn og be fom fobeé af biéfe. 
(Saabanne ^(jobué: ba brafl utæmmelig Sabelen frem meb 
Stimmel og Støi, boer fpørger bvab bet er for 25p fom ^3f>øbité 
falber be vilbfarne til, og bvorben ban bpber bem venbe. 
©amle gæbreé (Sagn opfrifTenbe ftger min gaber: 
Spt til mit Ørb, 3 9@ble, og bor b^ab 5 øar at baabe.
0 ber ligger i (So, ben flore $upiteré Sreta, 
bvor bet ibæifte Sbierg og SStiggen er for vor (Stamme, 
.(jninbrebe flore ®per ber er meb Sligbom og 93ælbe, 
hvorfra vor øtammeé gaber, bvié ret bet borte jeg minbeé, 
Seucer forfl brog ben til be rotbeifTe 5tpfler, 
og nbfaae ftg (piabå til fin æp. €i Slimn flob enb 
og pergameifTe 33org, be boeb’ bpbt inberfl i ©alen. 
J^erfra 5l?ober (ipbele meb Corpbanterneé Q5æfner, 
og ben ibæifte £unb; herfra geflené ufrcenfebe Sauébeb, 
famt bet £ove;£panb, ber foran ©ubinbené Sogn gif. 
Sab oå ba følge ben $5ei hvor ©ubené befaling oé leber, . 
fone SSinbene brat, og føge be gnoéfifte £anbe.
€i er be lang 33ei borte; naar Jupiter blot er oé gunflig, 
ftiller ben trebie ©ag vor globe paa dreterneé itpfler. 
Gaa ban talte, og flog veb filtrene fefllige Øffre, 
for Sleptumté en Spr, en Spr for ben fmnffe Qfpolto, 
(Sortløb for Uveir og (Storm, for milbe Sepbprer bet bbibe. 
Slpgtet gaaer, at fra gæbreneflab er veeget, forbrevet, 
kongen Sbomeneué, og at Gretaé (Stranbbreb er øbe, 
pufene blotte for SSolb, og (Stæberne ligge forlabte. 
Ub vi gaae fra Ørtpgiaé ^»avn, og fipve paa .fpavet 
9i!a;roé meb M5acd>i $ierge forbi og bet grønne ©onufa, 
fueelivibe Sparoé, Ølearoé, og be over Jpavet 
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fpvcbte dpclaber, og gaae giennem £anb; befaaebe (Banbe. 
Unber beplenbe jtamp ©øfolfet (lemmer i ©fraal, og 
nmntrer binanben op, tit gæbrene.-Creta at flanbe. 
(Binb fra (Bagflabnen af oé følger paa (jele bor gatt, og 
bi lægger enbelig inb til Cureterneé ælbgamle ^pfrer. 
Jpibftg opfører ieg om ben affatte ©tab mine Glitre, 
QJergama falber ieg ben, og golfet ber glæbeé beb Slabnet 
bpber ieg elfte fit ^)iem, og reife (Befoeflningen om bet. 
Sllt flob næflen paa tørren ©tranb be optrufne ©fibe; 
tingbommen Ijabbe meb (Slftob trablt og be tilbeelte (Dlarfer; 
Sob ieg ftifteb og (Bo: ba plubfelig paa bore gemmer 
Særing beb guftené forbærbebe Sræf, og pnfelig ©ot falbt 
ober Sræer og ©æb, og diaret bar fbangert paa £øbéfalb. 
©e forlobe bet føbe gib eller flæbte paa fyge 
gegemer, og meb golbe æranb fyeeb ©iriné Sigren, 
Sræéfet biéneb, og fyge 5torn oé negtebe goben.
Gitter opmuntrer min gaber til ober -dave' at benbe 
ril Drtpgiaé Sempel, og fpørge'bønligt Slpollo, 
bbor (jan bar SJlaalet fat for trætte Dmflafning, og bvor ban 
bpber oé føge mob ®øien ^)ielp, Ifyorben Curfen at tage.

Slat bet bar, og alt gib paa 3orb omfabnebe ©øbnen. 
Gnberneé belli<je (fiilleber og be SPbrPScv; Wuater, 
fom fra Sroia meb mig og mibt giennem (Branben af ®pen 
fort ieg babbe, be fynteé at ftaa for mit (Blif, fom ieg laae ber 
uben Søbn, og ftinneb i flærft gpé, inft bvor ben fulbe 
(Diaane fig gøb inb giennem bet inbmnrebe (Binbbe.
Serpaa tiltalte be mig, og bæveb min ©orrig meb bet Orb: 
.fpbab big bil fige Sipol, naar bn til Drtpgia tommer, 
fynger ban bft, og felb ban fenber oé b>& • 95olig. 
(Bi b«t fra Sarbaniené ^ranb fulgt big, bine (Baaben; 
bi bar pløret meb big paa globen be fynlmenbe (Banbe; 
bi bil b<tbe til ©fp be (Børnebørn ber ftal tomme, 
(Bælbe gibe bin (fip. (Dleb (Bebrift bu føge be flove 
(Dinre, og iffe bu ftp ben bibe £anbflpgtigbebé DDloic I 
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$o maa bu flifte paa nt); ei biéfe Stranbe big raabte 
belift 2lpol, eller bob big flane big til 9io fjer paa (freta. 
Steb ber er, ^»efperien falbt meb tilnavn af Øræfer, 
gammelt Sanb, i SSaaben flærft og beb ^orbbimbené gebme, 
bet bebo’é af ønotrifle Wænb, nti gaaer Sipgtet, be yngre 
l;ar bet efter ^erflerené SJnbn 3talien falbet: 
fjer er bort rette ^)iem, derfra er ©arbanué fommet 
meb ga’r 3afiné, fra ben Stifter ubgaaer bor Stamme. 
9teié big mi, og fortæl bin gamle gaber fim troftig 
l)bab bu Ijar Ijørt og Ijbab fanbt er. Corptljué ftal Ijan opføge 
og 2lufoniené ?anb, tøi ©icteé big Jupiter nægter. 
SSngflet beb faabanne Spn og be (jøie ®ubbommeé Sale, 
— 3ffe bar bet en ©rom, men ieg fy nteé bem for mig at flue 
meb bet franbfebe -fpaar og ret meb Qfaf^n til 2lafpn, 
ogfaa flob mig ben folbe Sbeeb ober f>efe kroppen — 
fpringer af Jeict ieg op, og Ijæber l)oit imob himlen 
begge ^tenber meb 93øn, og bringer paa 2lrnen mit Offer 
uben galft eller Slump. Opmuntret beb nbførte Offring, 
giør ieg 2lnd)ifeé beelagtig i alt efter Orbcn og æaabe. 
.fian erfienber ben bobbe!te ?@t og be bobbelte gæbre, 
at at l)an for af Seil forbepleb Olbtibené Steber.
©erpna ban |lger: £0?in Son, not prøbet beb 3limnå Sfiebne, 
ene Saéfanbra mig fpaa’be forub at fligt bilbe Ijænbe: 
mt ieg erinbrer Ijun qbab, at bet bor Slægt bar foriettet, 
at b«n .fbefperien tit og tit Italien næbnte.
SCOen l)bem troebe bel, at til -befperiené ^pfter 
Seucrerne fom, Ijbem rorte bel ba Saéfanbra fom Seer? 
QJljøbué hjbe bi bil, og følge bet bebre paa tjans 23inf. 
Saa (jan taler, og l)ber (jané æmb mebSuhel ablyber. 
©enne ipiabé forløbe bi meb, faa labte tilbage 
beife bi Seil, og fare meb fremme Stabn ober ^abet.

(ffterat Sfibene bare fjolbt nb paa ©pbet, og intet 
Janb er at fee, runbtom fun himmel og ^>abet nmbtom: 
reifer ber ftg en Ubeiré.-Sfi) ober .£>obebet paa mig, 
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bringenbe Diat meb og 5tulb, i (Oiørtet gyfte felv Sølgen. 
Sinbene oprøre ^>avet brat, og vælter uhyre 
Sviger frem: fprebt tumleS vi om paa vibene ^avfvælg. 
©agen inbhylleb SDlitlm, og fugtige Slat betog oS 
Rimten, af brnbte øfy bet fnittrer meb £yn paa hinanben. 
Si fafleé ub af vor Snré og fare paa Sølgen iblinbe: 
felv ^alimirnS ertlærer, h«n ei fan ftielne paa himlen 
©ag fra Slat, og fige hvab Sei giennem Sølgen h«n (lyrer. 
(Saabanne flaffe vi tree ufitfre ©olftift i iDlørfe 
om paa ^>avet, og 9lætter tree uben £yé af en Stierne, 
gierbe ©agen enbelig førft feeé £anb fig at hæve, 
Sierge vife fig perm, og 9iøg ophvirvler i Stiften, 
©eilene falbe, til 2laren vi ta’r, og golfene vådte 
©fummet fnelt og meb Å'raft, og feie tjen over globen, 
grelft af Svigerne mig ©trophoberneé ©tranbbrebbe førft mob; 
tage — ©trophaber biir nævnt i ©rotternes ®aal be gier 
i bet flore ionifle ©av, fom ben grumme Celoeno 
famt be anbre ©arpyer bebo, fra ben ©b at ^Ijinené’ 
©uiiS blev luft, og af grygt be be forrige Sorbe forløbe, 
©tyggere ©pøgelfer ei ber giveé, ei flemmere ipeft i 
©nberneS Srebe fig hæ^ebe fra be (tygifTe Sanbe.
Sugle meb D.vinbe;9lafyn beter, meb flinfenbe Snglvh, 
J^xenber befatte meb Siøer, og 9lnfigtet altib blegt af 
©unger og Sørft.

©a vi er tommen herhib, og lagt inb i ©avnen, ba fee vi 
giabe ©iorber af Qvæg at brive løfe paa Starten, 
flotfebe ©iebber meb at græéfe ber uben iBogter.
23i fiyrter inb meb Sværb, og bybe ®uber og felve 
Jupiter tage ©eel meb i byttet. l|5aa frummebe ©tranb vi 
(Sæber oS laver, og tager faa frift til ben herlige (Spife. 
spiubfelig flaae, faa vi ræbbeé berveb, harpyerne neb fra 
Siergene paa oé, meb heftigt Sfrig, og bafte meb SJingen, 
røve vor Sftab, og befnbler alt meb ureene ^Berøring, 
til ben hæ&ige Sugt tommer enb afftyelig Sfrigen.
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Qlttev i bpben 93iig oa tmber en ubljulet Mlippe 
lave vi forbene til, og fornpe paa filtrene 3lt>en. 
Qltter fra anben Mant af -himlen og ftiulte Mroge 
fipver ©faren meb Jbviin og frmnme Miøer om ibpttet, 
fubler oé æaben til. ©a bpber ieg Solfet at tage 
SBaaben i Jbaanb, og Mrig meb bet fæle Søi at begpnbe. 
Si uben Ijvab jeg befol be giør, og ftiuler i Øræéfet 
Oenlagte Svarb, og giemmer i ©mug bereé ©fiolbe tillige, 
©erfor, faa fnart be flog neb, og gav £pb langé fjen meb ben frmnme 
©tranb,. gi’r SOtifenué Segn Ijøit oppe fra Ubfiffet af i 
fjule ^)orn. §rem flprter mit Solf, og forføger i np Mamp, 
at tilrebe meb ©voerb be flpgge Sugle fra .fbavet. 
SDten be føler ei til noget ©lag paa pingen, ei beller 
til noget 9ipg;Saar, brat be ftpbe paa Slugt op i ©fp, og 
labe tilbage (jalvæbt bereé 9lov meb be fmubftge §obfpor. 
€n, Celamo, fig fat paa fremragenbe Mlippe, og brøb fom 
Ulpffeé ©paa; Qvinb ub meb benne Sale fra Srpflet:

Mrig enbog for vort brabte £lvæg og bet neblagte Ungnøb 
Mrig enbog 3 lave ier til, Saomebontiaber, '
og at forbrive fra gæbrene; .(piem oé jlaffelé Jparpper. 
.(pører berfor, og giemmer i ^arm Ijvab nu ieg vil ftge, 
fjvab at Sllfaber felv Ijar l)3()øbtié, mig ipijøbiié SIpollo 
forubfagt, Ijvab ier aabenbarer ieg Suvieré celbfte.
Sil Italien ftaaer eberé Suré, og meb falbebe SBinbe, 
ftal 3 til 3talien naae, ftal løbe i .(bavn; men 
ei ftal 3 vinge meb Wtmir ben ier forlenebe SBp inb, 
førenb gruelig ©nit til ©traf for morbifte ©aab ier 
nøber meb Miaverne til eberé 5?orbe at tpgge og æbe. 
©aa pun talte, og floi paa pingerne Ijavet til ©toven. 
SDten af plubfelig ©træf i S®lf«t iénebe SMobet, 
SJtobet falbt Ijoé enljver, og iffe langer veb SIaaben 
men veb £øfter og 35øn be vil anraabe om Staabe, 
enten Subinber bet er, eller flpgge grålige S«glf. 
S«ber 2lnc()ifeé felv paafalber meb oprafte ^anber 
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ftore Øuber fra Stranb, og tiffiger bet ffplbige Offer: 
Guber forfjinbrer ben Srufel, afbenber en faaban Ulpffe, 
naabig 3 fret fe ben fromme Slcegt! gra ©tranben ban berpaa 
ganbtouget ribe bob, og Sfioberne flare og fire.

Seilene Srifen fpiber; bi gaae giennem ffummenbe bølger 
bborben Stprmanb og 93inb oé hobe Surfen at tage.
Sllt ftiger op af Sanbeneé ©pb Sfob; flcebte Sacpntbué, 
Same, ©ulicbimn famt ^^eritoé’ ^oie og Sierge;
3tb«caé Skipper bi ffpe, Saerteé’ fRiger, og Ipfe 
al gorbanbelfe ober bet ?anb ber foflreb lllpéfeé. 
Snart femmer ogfaa £encate Sierg meb ben taagebe Sinbe, 
og Sipol træber frem, en Sfræf for farenbe SemÆnb. 
.£er ftaae bi trætte tjen, og lægge lige til glcrffen;
Sintret fra gorftabnen gaaer, paa Stranb Sagflabnene flanbe.

Snbelig ere bi ba mob gorbaabning femmen paa fafl £anb, 
anfiille ERenfelfeéfefl, og bringe ©aber paa Slltret, 
feire faa paa ben actiffe Stranb bort 3liumé £ege: 
J^iemmeté Srpbning obe fig i, meb Olje befmurt, be 
blottebe gæller, ©et glceber oé ret faa mange Qlrgiber; 
Sper at Ijabe unbgaaet, og bolbt bor glugt giennem gienben. 
SRiblertib fulbenber Sol parringen i fin Ombæltning, 
Solgerne Ijærber ben iénenbe Stulb meb be norblige Sinbe. 
Jfnilet af T?alm ieg b^bbe et Sfiofb af ben bælbige Slbaé1, 
bet ieg paa ©oilen beb Snbgangen (jang meb tpbenbe Seré paa: 
”Sfienft af SSneaé, fom tog bet fra be feirenbe Øræfer.” 
©erpaa ieg bpber fortabe ben £abn og ta’ Sæbe paa hoften: 
golfene pibffe ^>abet omfap og fipe ben ab giaben. 
Snart af Spne oé er fPbæacerneé luftige Sierge, 
langé meb (Spitué Stranb bi flrpger, og gliber i ^>abu i 
eijaonien, og lægge tæt op til bet b^ie Sutbrotum.

-£>er et Slpgte om Sing, utroligt, naaer til bort f3re: 
at fJJriamiben ^)elen i greeffe Sper regierer, 
bar i ?@gteffab fulgt ^Gfaciben IJJprrbué og Scepter, 
atter 91nbromacbe er bleben Tfanb fra glemmet til ^ie.
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(Stubfen mig gveeb, og min 35arm opfplbteé af inberlig gængfel 
efter at tale meb felten, og fienbe bané Sfiebneé jDmftiftning: 
op fra Jpaønen ieg gaaer, og la’r globen ligge meb Stranben. 
©en 5ib iitfl en l)øitibelig §eft og førgelig Oftiing 
liberi for Spen i Siinb, øeb ben falfte Sirnois’ Holger 
feireb for QlfTen 3lnbromacbe, mené bun Sflaneé øeb -Rector; 
.fpøien anraabte, ben bun tom af græéfrifTe Sørv, meb 
tøenbe SUtre ber^oé, @runb til benbeé Sorg, b«Øbe opført. 
Som f>un fif <2>ie paa mig, ba ieg fom, og rimbtom Sroianen 
Saaben vanvittig faae, øeb bet flore IBibunber forfærbet, 
iéneb l?nn brat øeb bet Søn, og Stormen forlob benbeé gemmer. 
J^nn fpnfer ^en, førfl langt om længe bnn femmer til ®æle: 
^Bringer et øirfeligt Spn,-et Sanbbebé; 95ub big Ijib for mig, 
øubeføn? geøer bu enb? eller, er bit giølpé ubfluffet, 
bøor er min Rector ? Saa talte Ottn, brafl i Ciraab og opfplbte 
bele Stebet meb SfraaL Snap meb enfelte £)rb Olaferiet 
ieg brpber af, og aabner min 9J?nnb forøirret i ^ortbeb: 
3o ieg leøer, benflæber mit Siø giennem al Slagé SUobgang, 
tvivl ei berpaa! bet er fanbt bøab bu feer.
Slf, b”ab Sfiebne b«r big, ber fra faaban eu SDIage bleø reøen, 
biemføgt, eller b^b Jpefb bar møbt big øærbigt bin £øibeb. 
plejer, £ectoré Qlnbromacbe, bu Samleie meb ipprrbué? 
SMiffet b»n flog til 3orb, og fagbe meb nebbæmpet Stemme: 
gpffelig ene og frem for alle ben ipriami Ungmø, 
fom øeb ben flenbtlige @rao unber S.roiaé fneifenbe SD?ure 
nøbteé at bø, fom iffe leeb noget frænfenbe gobtræf, 
iffe fom gange befleeg en feirenbe .fjoébonbeé geie!
S?i, efter 5liumé 95ranb flæbt om paa forffiellige ^)aøe, 
SPral af SlcbiUeé’ Søn, og ben boømobige Yngling 
bøieb, og føbte barn $ørn i øor Srælbom. Siben ban beileb 
til et fpantanfl ^Jartt, J^ermione, SStling af geba, 
oøerbrog Slaøen ^»elenué mig Slaøinben til €ie.
€0?en opflammet af bibflg SJranb for ben frareøne sBrttV, og 
breøet af UbaabS gurier til, anfalber Drefleé
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Oam, font ei rønfer berpna, og flaner ønnt veb gabreneé Stlter. 
Sleb 9?eoptolemi ©øb gif en ©eel af 9legieringen over 
til .ftelenné, fom Sletten veb 9?avn (Ebaonien falbte 
falbte bet bele ?anb faaban efter Sroeren Cbnon, 
anlagbe (Jlergamn famt ben ilifle ^org btr paa Slafen. 
Slien (}bab Slinbe bnr big ab ben Gtiré fipret, 0vab Sfiebne ? 
bvnbSnb bar mob bit iBibenbe big fa|let op til vorStranbbreb? 
bvab (>ar SIfcaniué for, er ban til, inbaanber ban fivélnft? 
(Er ber boé ©rengen enbnu nogen fcengfel efter bané ®ober ? 
tæft er til manbigt SI? ob og til gæbreneé tappre Sebrift batn 
ber bané gaber 3@neaé, og bift SRorbroberen Rector?

Saabanne gob bun fig ub unber Snarer, og tibfløbte lange 
^lage;Suf nben 9?ptte, ba felten fra 95pen anfommer 
-£>elenué, ifJriami Søn, nteb flort lebfagenbe gølge, 
fienber fine igien, og fører oé glab til fit ^)iem, og 
ubgpber »eb b»evt ©rb fom ban taler bPPPt?« Saarer. 
llnber Sangen Sroin ieg feer i bet fmaa meb et ifJergam 
bannet efter bet flore, en glob giennem Snnbet meb 9Javnet 
æantbué, og flutter i gavn en Søile »eb forten falbt Srøa. 
©gfaa Sencrerne grøbe fig meb »eb ®pen og fanbémænb, 
nlle kongen inbbøb i be vibe nbflrnfte -£>nHer.
SJiibt i Slottet man gøb af bægret Offer til ^Bnccbné, 
SDJaben »nr femfat pnn Øitlb, ^oralerne bolbt man tilrebe.

Sllt f»anbt en ©ag og en anben ©ng tillige; og SJinben 
Seilene falber, og fvnlmenbe 5&riié Seilbugen nbfpcenber: 
inb ieg gaaer paa ben Seer meb ©rb, og bønfalber fnabnn: 
Sroirtz-baarene Slibe i Solf, fom pnn ^Pb^&t Segeiflring, 
fom pnn Sreefob er flog, og Clnrinmé fanrer og Stierner, 
famt paa gugleneé SHanl og Ipnfnare Singeé SBarfel, 
flig mig bog Cfb< »tin Suré bar gunfiige Jilfagn 
nit beflemt, og rnabt bnr nlle Snberé Drnfel 
til ^tnlien at gane, og tpe til fiernebe fanbe; 
ene -fpnrppen Serøno mig fpaaer, flemt er bet at næ»ne, 
Ubelb vibtmberlig npt, og fovfpnber mig flrøffelig UJrebe 
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famt en pnfelig (Sult) Oøab gare |Tper ieg mi førfl? 
()Mb ff al ieg giøre for fligt et lløelb at oøerøinbe?

.Fjer gaaer ^)elemié førfl, font (Sfif er, øeb pagtebe llngnøb 
øen og anraaber ©nberneé Simfl, og aflægger æinbet 
af flt Retlige -Øoøeb, og op til bit Sempel, o ‘‘Pøobné, 
fører Ijau felo oeb^aanb mig beængpet af®ubbommené9t«rl)eb, 
berpaa fpaaer mig meb øellig 5)?tmb ben arøærbige QJræp faa: 
Øubeføn. (tøi at paa friere æinf bu gaaer oøer Jpaoet 
bet er aabent og flart) faabanne ®uberneé ft'onge 
Sfiebnen øar flpret, Smffiftningen fat, beftemt Drben og gøIge. 
Sibet af meget ieg fim, at bu trpggere fremmebe æanbe 
fan befeile, og naae til ben onffebe Jpaon i Slufonjen 
tpbe big øil meb Drb; tøi Sieflen forbpber førft farcen 
big at øibe, fom mig faturnifTe 3uno at flge. 
gørfl 3talien ba, fom bu alt troer big nær øeb, 
øøor bu mener at løbe i .^aøn, fom om ben øar ftrax øeb, 
lang og ubefart æei om øibe ?anbe bet flerner. 
gorub i bet trinacriffe æanb bin 9lare maa føeieé, 
og bet aufoniffe (Salté Ubflræfning af eber befareé, 
unberjorbiffe (Sø, og colcøifTe Circeé (Eilanb, 
førenb i roligt ?anb bu bin æp fan reife og orbne.
Segnet ieg næøne big øil, beøar bet trolig i æarmen. 
Staar meb befpmret ©inb øeb æølgen af eenfomme glob bu 
flnber unber en €g en (So paa ærebben at ligge, 
flor, fom nplig b«r fafl en ^ngel paa trebiøe ^»o’ber, 
øøib, paa 3ørben ubflraft, meb øvibe ©rife øeb ^Jøret: 
ber er ^Mabfen til æpen, ber 9io big er oié paa bin W?øie. 
jetter ei ængfleé bu for be æib ber flaae for i be æorbe: 
(Sfiebnen øil flnbe en æei og anraabt StpoHo øil øielpe. 
©ette Sanb berimob og benne 3taliené Straubbreb, 
fom øer nærmefl øeb af øort -F>avé æolger beffplleé, 
flp bu; alle æper beboet af uebrige @r«fer.
•øer øaøe Jocrerne fra Starpcium opflaaet æolig, 
øer bar meb frigerfte golf befat (Sallentiner,'®arfen
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3bomenettø fra Spcto^, Ijer er meliboiffe gprftes, 
'Ityilocteté $3etilia fort meb fneifenbe SDtuur op. 
Wen naar nu globen er ovre, og fianber ()iinfibeé -^abet, 
og for Qlltrene bu beb Stranben hofterne tøfer: 
meb et ^Jurpurflabe fom Stør bu Jpaaret bebæffe, 
at ei unber ben Redige 31b til Suberneé SSre 
fienbtligt Spn trftber inb, og SSarélerneé Spbning forftprrer. 
Stenne Offerftif øolbe bit golf, ben ^olbe bu fetø meb, 
benne Redige Sæb bin fromme 2@t øolbe fafl beb. 
SD?en naar paa bin Seilabé til Sicilien^ ^pfter big briber 
SSinben, og fnebre 'Iktørumé '^aé fig aabner og biber, 
ba maa bu fiaae til bet benfire Sanb, og faa bibt omfring ab 
SJanbet til benfire, ben l;oire Stranb bu fip meb bené Støjgen 
Diéfe Steber ftal, rpfteb’ engang beb et ut>pre 3orbfticelb, 
faaban Omftiftning formaaer ben Itøie SSlbe i Siben! 
bære fprungne meb fDJagt fra Oinanben, ba begge be Sanbe 
for fmi bar eet. W? eb Stølb brob ^)abet inb, meb beté Holger 
ftar bet J&efperiené Sanb fra Sicilien, TOarfer og Støer, 
Stranb; abftilte, meb inbfnebet SJanb bet ftpdeb imellem. 
Scplla paa J>oire Sibe, paa benftre ben grumme Sbarpbbis 
fibber, i Sragtené fbælgenbe £>pb tree Sange Jjtm fuger 
brat neb u()pre Holger, og reifer atter i Stiften 
anbre igien, og pibfter meb SSanbene ^immeJené Stierner. 
5D?en i fit morfe Sfitil bolber Scplla bunben en Jjtile, 
fim meb Slnfigtet frem bim Sfibene brager mob iflippett. 
Oben til er ()un (tabt fom et iKennefte, fulbbarmet fjiige 
inbtil Snablen, men bagtil en ^)bal af ubpre Segem, 
fammenfat af Ulbeneé Støg meb SteJpljinerneé ^>ale.
Støbre bet er om Srinacriené 5€uH beb 'JJacbpnum at fiaae meb 
Soben, og tage ben bibe Cfuré meb bugter og Ombei, 
enb blot en enefle Sang i ben uljpre J£>ule at fee ben 
banffabte Scplla meb gielb, ber Ipber af fogronne .fjnmbe. 
©eéforuben, Itøté .belenué ^tøgt befibber, fom Spaamanb 
Siltro fortiener, (;ané 9lanb meb Sanbfpn Slpollon opfplber: 
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ene bette øubinbe = ©øn, fremfor nit bette ene 
glor ieg big vitterligt, og gientager bet atter og atter: 
(>^i«n 3«noé Subbom bit førft veb ^Bønner anraabe, 
3itno bu bønfalbe fprigt og tit, ben mægtige ©ronning 
vinbe bu big veb pbmpg ©fienf, ba (Tal bu omftber 
feirenbe naae fra Srinacriené ^pfl til ^taliené ©tranbe. 
Slaar bu er tommen bib, og til ^pen CEumæ Oar naaet 
og til ben heftige ©ø, til Slvermtmé tonenbe ©fove: 
ber en begeiftret ^revfiinbe bu feer, ber veb goben af flippen 
varsler og fpaaer, og ribfer paa Søv baabe 5)Ia?rfer og Siavne. 
£vab Oun ogfaa paa Sov begeiftret 6ar (Trevet, bet bringer 
spigert i flangfttlbe SJerS, og laber bem faaban i -filten. 
Urørt blive be paa bereé ^labé, og (Tifter ei Drben.
SJIen naar et fagte Spuft, veb at ©øren gaaer op, bem berører, 
og ©øivSlabningené Sræf bet lette Sov bar omviftet, 
albrig bun ba tier’ fig om i ben b“^ flippe at fange 
flagrenbe Søv, bem orbne paa np, eller fnptte i 33eré meer, 
Solf gaae bort uben Siaab, og babe ©ibpllaé $olig. 
JF)er lab ingen ©pilbe af Sib big vare faa vigtig, 
fTpnber bit golf wb paa, og falber Surfen paa ©pbet 
©eilet meb SDIagt, fan enb bu gunftigt ©eilbugen fpibe, 
at bit io gaaer til ^raftinben, og be’er benbe bønligt at fpaae big. 
©elv maa bun fpaae, og gunflig SHunb oplabe meb ©temmen. 
S^un big ^taliené golfeflag og be fommenbe 5€rige, 
famt paa bvab SJlaabe bu fiper ethvert og SJIøien ubbolber, 
flart vil befTrive, og give big 5Bør, naar fromt b«n anraabe^. 
©ette er bvab ieg bar Sov at minbe big om og at fige. 
©aa ba, og b$v veb SBebrift bet ftore Sroia til SGjtbren!

Sfterat ©eeren bet meb venlig SDIunb haver ubtalt, 
vægtige ©aber af ©ulb, og ffaaren (Elfenbeen ba ban 
bpber at bringe om ®orb, og (limer nebe veb fiolen 
fvære ©tænger af ©ølv, og bobonæiffe ^iebler, 
ipanbferfTiorte meb Svinge, af ©ulb og treebobbelt Iffnfet, 
ubmærfet formet Joielm og bertil vaienbe gierbnfT,
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Sieoptolemi SJnnbett. ©er og for min gaber er Gaoer. 
•&ege lægger Oan til og Slagtere til bem;
fpiber Slarerneé Sal, og forfimet golfet meb 23aaben.

Seilene miblertib paa globen at Hare befaleb 
gaber SlncOifeé, at ei ber blebStanbéning, naarSJinben fig reifle. 
Jpam tiltaler ba ipimbi Solf meb nbmarfet ^aber: 
©u fom blev barbiget Samleie (folt, Slncbifeé, meb SBenuø, 
Guberneé ^Jnbting bu, frelft togang af fh>rtenbe iJJergam!
Seer bu, ber ligger Slufoni enø £anb: flpb, grib bet meb Seil et! 
og bog maa bu bet £anb paa .£>abet omgaae nøbbenbig; 
fiern er l)iin Slufoniené ^art, fom Slpolto big aabner.
©rag bu, ftger Onn, Ipffelig beb bin Son og Onné gromOeb! 
£bi bil ieg meer bruge ©rb, og opljolbe be reifenbe æinbe? 
Dgfaa bringer Slnbromadje, beb Sfilémiéfen bebrobet, 
Sepper inbbabeb’ meb Gulb, fom om be bar malt, famt en frpgi|I 
Sappe til Slfcantué, og fordeler Gaben beb Orbet;
birfet Stabé (mn belaøfer Onm meb, og tiltaler Oam faaban: 
€D?obtag og bette! bet bare big et æinbe fra min £aanb, 
falbe, iprinbø, big iOu SInbromacOeé ebige ØmOeb, 
bortgangne ^»ectoré æibé, tag be ftbfle Gaber af bine, 
bu, i Obem ieg ene enbnu feer SlfmaW SBilleb!
Saabanne Øine, faabanne ^>aanb og faabanne Sraf Oan 
Oabbe, og nu meb big Onn bilbe iebnalbrenbe bare.
©em tiltalebe ieg meb flrommenbe Snarer til Slfffeb: 
£eber Ipffeligt 3, Obem Sfiebnen alt er beftemt for, 
ber eber benter, mené bi fra SBeyel falbeé til anben.
3 Onr nu faaet 9to, 3 Onr ei ^>abet at pivie, 
eller Slufoniené Sanb, ber altib biger tilbage, 
at opføge; 3 0?r i bet fmaa Onr et æantlmé og Sroia, 
fom 3 meb egen J&nanb Onr fort op unber blibere æaréler, 
ønffer ieg, og at be minbre maa Graferne ligge i 5Beien. 
.f)bié at Sibren engang og ®?arferne opab Sibren 
ieg betraber, og feer ben fom mit golf er foriettet; 
be paarorenbe golf og forbum beflagtebe 95per
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Ver i (Epirué og ber (fom fra (amme ©arbanné ubfprang 
og fra bet famme galb) bem bille bi giore tillige 
til eet Sroia i Sinb. ©en Sorg bor Slægt bi maa labe.

SBi gaae paa ^)abet forbi ben nære cerauniffe Sfiergaarb, 
flbor ben fortefie 33ei til Italien gaaer ober bolgen. 
Solen baler imené, og be tætte æierge omfTpggeé. 
SJi oé flræffer i Sfiob af bet bnftebe fanb beb beté $olge, 
bi fom Siaren flår brugt, og rimbtom paa torrebe Stranbbreb 
kroppen bi pleier, mené Soon omfabner be mobige femmer. 
€nb ei ben Valbe 23ei flår, braget af Simerne, 9?at naaet: 
uben Soben og flint Spalinurué fra Seiet opfpringer, 
fpeiber mob Vber en itant, og opfanger fuften meb Øret; 
alle Stierner mærfer flan flg, ber bale paa himlen, 
flore meb lille SBiorn, Slrctnr, Slnb;fbangre Jjppaber. 
famt Ørion meb gplbent Sbærb flan feer flg om efter. 
®a flan nn ffner alt paa flare himmel i Ørben, 
giber flan Ipbeligt Segn fra Stabnen : meb globen bi lette, 
lægger i 93eien paa tip, og nbfolbe Seileneé finger. 
Stiernerne bar alt paa glugt, og Qlurora robmenbe fliger, 
ba i bet flerne bi fee, fom morte .£>oie meb glatning, 
Stali fanb: ”3talien 1” forfl ubraaber Slcflateé; 
og meb bet grpbe<9iaab ”3talien I” flilfer bet golfer, 
©erpaa ben flore ^ocal meb Å’ranbé tuin gaber 2lnd)ife$ 
omgab, fplbte meb S3iin ben, og anraabte Sliberne floit fra 
fneifenbe æagflabn: 
øuber, fom flerffe til IBanbé og til fanbé ober llbeir og Storme, 
pber mig Velbig Seilabé beb SJinben og fenber ben gunflig. 
ØnfTebe Saftning ta’r boyenbe til, og ^)abnen flg biber 
nærmere alt, og bi fee røinerbaé Sempel paa flippen. 
Seilene golfet ta’r inb, og benber Stabnen mob ^pflen. 
•£>abn ber af øflené Strom er Vnlet ub i en ætie; 
fremffubte Clipper flaaer i Sfmn af Saltbanbeté ærænbing, 
felb er ben ffinlt: meb bobbelt ®mir to Slrme nebfenbe 
taarnebe Clipper, og Semplet fluer tilbage fra Stranben.
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gire Jjqte ieg far, fam forfte 33nrfel paa faae 
grwéfa vibe paa SJ?arf, nf Qilanbé og Sarve fom ©neen. 
Mrig Slncfafaé ubbrvb, o fremmebe famb, bu o$ bringer, 
Mrig ubrufleé fejlene til, Mrig true be ©pr meb.
©og er be meb iblanbt vant til for 23ognen at ftribe 
prægtigt frem, og i Slag fambrægtig hvilen at libe: 
.'paab er ber meb om greb, ©erpaa 23aaben;omtonebe 'PalfatS’ 
fallige (Ravn vi anraabe, ber førft oé iublenbe mobtog, 
Jpo’bet for Qlltvene vi meb pbrpgift Mkcbe tilfløre, 
og efter .fbelemfa’ 5Bub, fom |tb|T ban gav oé, vi bringe 
ben argiviffe 3uno befalt boitibelig .^plbefa

3ffe vi tøve; men ftrap, efter orbentlig fulbbragt ©firing, 
tjive vi dornene om paa ©eil; omflagene Slåer, 
flpe fra øraeferneé ^>iem, og fra be mi^tænfte 5)?arfer. 
fugten vi berpaa fee veb Sarent, bet farculifTe øvté at 
(Sagnet er fanbt. Siet for fig farver Vafciniaé Sempel, 
Cauloné^inb, og meb(Sfibbrub og ©tranbing bevantCcplaceum. 
©erpaa fliger af bølgen fiernt bet trinacrifle ^(Jtna;
.'paveté fverre og bpbe ©uf meb Mlipperneé 5Brcenbing 
børe vi alt langt fra, famt ©temmer brubte mob ©tranben; 
93anbene bølger og gaaer, og ©anbet oproreé meb ©pben. 
S^ev, nbbrpber min gaber Slncf>ifeé, er vift bet (Sbarpbbié, 
ber be Mlipper, be ræbfomme gielb, hvorfor ^elentfa vareb. 
grelfer oé, o mine 93enner, i Jaet 3 Slarerne venbe.
SWnbre ei enb befalt be giøre: og førfi 'Valinurué 
breieb opriffebe Stavn mob ©øené SJanbe til venflre, 
venflre la’ bele globen nu om for Slarer og SSinben. 
©nart vi Oceveé paa gpngenbe ©vælg til himlen, og fnart vi 
fpnfer i 35ølgené ©rag til ®aneé nebe i ©pbet.
Sreegange ubfiøbte Mlipperne l'rol af be bulebe ©iber: 
treegange faae vi ©fnmmet flaae op, og ©tiernerne buggetJ. 
SJIiblertib SJinben forlob oé trætte tilligemeb ©olen;
uben at vibe bvorben, til Cpcloperneé Mpfier vi lægge.

favnen felv er af IBinbeneé 'Jlufi ubeverget, og viib af
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Omfang, men SStna torbner llvay øeb af fæle Stuiner: 
forte Sføer bet fnart ubftøber i tyvcelvebe himmel, 
fom en 9tøg af bøirølenbe Seg og gløbenbe 2Ifte, 
ubflønger Stigler af 3 Ib, og fliffer O tternen meb glammen: 
fnart bet en Slippe; Slof og løéreøen 3nbødb af Sierget 
fløber ræbenbe op, i ?uften bet fmeltebe Stene 
bøirøler meb Stønnen og Sttf, og bøbt bet føber i ©rnnben. 
Sagnet gaaer, at Sncelabi Srop, balø opbrænbt af Stynet, 
nnber ben SWaéfe er lagt, og at flere 2@tna beroppe 
oøen oøer maa glammen ubfpøe af brubte Samener; 
og faa tit Sibe ban ffifter træt, ba ffieløer meb Srag bet 
[>ele Srinacrien, og inbbølleé i Støgfløer himlen, 
©ceffeb’ af Sfoø øi bele ben Slat af tibøre Sulber 
bøie, og ei fan øi fee b^ab ber gi’r tynlebning til Støiem 
Jpøerfen øar ber Stiernerneé 3'lb, eller løfte fra tyden 
SStl>erené Sfier, men mørf øar himlen og beeffet meb Sføer. 
SJlaanen ben urolige Slat bolbt bøllet i Saage.

Og alt grøeb ben naefle ©ag meb bet tiblige SZ>^Qfiev, 
fugtige Slat fra himlen Slurora b'">^ forbrevet: 
ba fra Sfoøene brat, btnwvet og øberlig mager, 
ubefienbt SJlanb af fremmet Søn, i jammerlig Slæbning 
træber frem, og ræffer mob Stranb be bebenbe jamber, 
©ib øi flue: grueligt Smubé, inbfiltret bané Sfiæg, og 
fammenftuffen meb Siørn bané Slæbning; for Stejlen enSrÆfer, 
forbum til Sroia fenbt blanbt øæbnebe ?anbémanbé;Sfarer. 
©erfor faafnart ban barbaniffe ©ragt og troianifte Saaben 
faae i bet fjerne, bart ftubfebe libt øeb Sønet forfærbet, 
ftanbfenbe Sfribtet; men brat ban fig til Stranben i Sfønbing 
unber Saarer begaø og Søn. Seb himlen ieg beber 
og øeb be bøie kniber, øeb bette bimmelfte £iødøé: 
Sager mig meb, o Seucrer! ibvab for et Sanb 3 faa gaae til, 
lige meget. 3e9 veet>, ieg øar meb paa ©anaerneé globe; 
at ieg bar biemføgt meb Srig eberé £anbé tyenater, tilflaaer ieg 
boté i min ©aab faa ftor en Svøbe ber er, faa fpreber 
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herfor paa bølgerne mig, og fænfer i ubpre £>ab mig. 
£bié ieg ffal bøe,ieg erglab,naarfor5)?enneflebaanb ieg omfommer, 
CSaa ban talte, omfabneb mit knÆ, og flpngeb ftg til bet 
bonligt. 93i muntre barn op til, bbem ban er oé at fige, 
af bbab 951 ob ban er avlet, bbab (Sfiebne barn ombreb at tilftaae. 
gaber QIndjifeé felb uben megen Søben fin Jpøire 
Ynglingen rafter, og ftprfer banS €D?ob beb bet ^5ant ban barn giber. 
Set te ban mæler berpaa, ba (Straffen omftber bor lagt ftg:

3 eg er fra Stbacaé Sanb, af ben flaffelé Ulpéfeé’é gølge, 
bebber 9lcbemenibeé, fra min fattige gaer QlbamaffuS 
brog ieg (o gib biint kaar min Sob bar forblevet) til Sroia. 
^)er meué ang|tlige be forlabe grulige 93 olig, 
glemte gallerne mig i Spclopené tibpre ^iile, 
og broge bort, ^efmubfet er .^ufet forinben meb lebret 
blobige kiøb, og ffort; felb b^i ban rager til b®ie 
©tierner, (o ©itber ubftøber af^orb et faabant Ubpre!) 
ei er b<*^ naabig at fee til, og ei meb Orb at tiltale. 
Snbbolb ban æber og forten 931ob af be (Stafler b*1« fanger, 
©elb bnr ieg feet af bort Sal barn tbenbe kroppe at gribe 
meb ben magtige Jpaanb, og bøiet tilbageø i ©rotten 
fnttfe mob klippen bem, meb Gbber befprangt, faa be brebe, 
SBag og Sør; ieg bar feet barn Semmer ber fløbe meb 95lob at 
tpgge, og ©tpfferne, lunfne enbnn, unber Sanberne babre. 
Gi bog uffraffet bet bleb; ei taalte faabant lllpéfeé, 
ei ^tbacenferen glemte ftg felb i ben truenbe gare.
Sb» faafnart b«n nu, fplbt meb SOfaben, i 93inen begrabet, 
lagbe fin bøiebe 9laffe neb, og laae ben i Stilen 
ubftraft, rabeube ©mil og Gbber op af ftg i ©øbne 
blanbeb’ meb blobige SJiin: anraabe bi alle be ffore 
©uber, og fafle Sob, og runbtomfra bi paa een ©ang 
flprte til, og meb ftarpe ©ppb ubbore bet flore 
Øie, fom ber laae fliult unber mørfe ^anbe aleene, 
ligt bet argolifle ©fiolb eller ben pbøbeifle Sampe, 
giabe bebnenbe bog til|tb|l kameraternes ©fpgger.
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2lf men fiper, ulpffalige |lper, og Slebet fra ©tranb 5 
fgppe.
Sb‘ faaban og faa flor, fom ban, SJolppbem, ber i bule 
©rotte fet ulbebe £iv»g luffer inb, og Roerne preéfer, 
boe runbt om paa ben fromme ©tranb vel be btmbrebe anbre 
grumme Spdoper, og flaffer ombring paa be taffebe Qjierge. 
Srebie ©ang alt meb Spé fig SJlaane^ornene fpibe, 
ftben ieg Sivet i Sfov og mellem ©preneé obe 
Seier benflæber og ^>iem, og fra flippen u^pre Cpcloper 
fpeiber efter, og ffielver veb Spb af gøbber og ©temme. 
^n ulpffelig Slccring af 25ær og fleenebe .fbpben 
pber æuffen, meb oprpffet Slob mig Urterne qvcege. 
©peibenbe runbt efter alt før|l benne globe mob ©tranb ieg 
faae at ftpre. ©en loveb ieg mig, hvorfra ben enb var, at 
følge; nof bet mig er, at ben ffambige ©lægt ieg er flappen. 
5 maae hellere tage mit Siv paa f>vab 9D?aabe ier tpffeé.

Sleppe ban bet Ijavbe talt, før oppe paa 5Bierget vi ffue 
mellem flvæget barn felv at gaae af en ubpre 5D?aéfe, 
•fjprben ^olpp()em, og føge ab vel fienbte ©tranb til, 
ræbfom, vanftabt og fvær, et U^pre meb ubfluffet f?ie; 
afbrubt ©ran i bané ^)aanb maa Sangen ftpre og frotte, 
ulbebe gaar barn følge, bet er bané enefle ©læbe, 
bané Slenbigbebé Srøfl.
©fterat ban til æølgerneé Slanb og til -£>avet er fommen, 
vaffer ban ber bet rinbenbe Slub af ubborebe Øie, 
ffærenbe Jamber meb ©uf, og gaaer alt mibt ub paa ©pbet, 
og enb væbebe iBølgen ei bané fneifenbe Samber.
S3i ffpnber ængflelig paa langt bort at fTpgte meb Staf fen 
optaget, fom forftplbt, og fappe Slebet i Jauébeb; 
og feie fraftig berpaa meb Siaren omfap over giaben, 
©et bon mærfeb, og retteb fin ©ang efter Spben af ©temmen. 
€D?en ba ber ingen Seiligbeb er til at flane i meb -f>øire, 
og ban ei mcegter i ©ang be ioniffe Holger at bpbe, 
fiaaer ban op et tibpre ©frig, bvorveb .fbavet og alle 
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bølgerne fEiafv, og ^taliené ?anb blev forfærbet og rpfiet 
inbtil beté @runb, og af vunbene Stiler felv ?©tna brølte. 
fWen Cpdoperneé golf, fra Sfoven og fneifenbe SBierge 
opvaft, ftprter til ^>avn, og fpiber mplrenbe Stranben. 
23c fee bem ftaae ber, bem ei til SRptte, meb ffitmlenbe 93lif be 
2Gtna; ærøbre, meb ^o’berne Ijøit imob himmelen løfteb’, 
ret et græéfeligt Selftab, fom naar paa ben fneifenbe æiergaaé 
luftige €ge fiaae eller ^egle; formte dppreéfer, 
3upiteré Ijøie Sfov, eller Sunben ©iana meefl pnber. 
Sfpnbfomt briver ængflelig grpgt oé til rnnbtom at flare 
Jougverfet, og bale (Seilene til for be luftenbe 23inbe. 
Sbertimob Jpeleni 5Bub, imellem Sljarpbbié og øcplla, 
begge SSeien til ©øb meb liben og ringe gorftiel 
ei at tage vor Suré, biir befluttet at bolbe tilbage.
2D?en ba femmer, fom fenbt, fra fnevre ^aé veb ^elormn 
Soreaé, og ieg feiler forbi fJJantagiaé’ 5)?unbing 
giennem flippen, famt ®egaraé sBugt og bet 1 iggenbe SOapfné. 
©ette oé nævnte $lcf>emenibeé, ben flaffelé Ulpéflé 
Svenb, ber ab omflaffet Stranb nu giorbe Suren tilbage.

9let for Siciliené 25ugt ber ligger benftraft en <3, bet 
vanbige fpiemmprium, beté Siavn Ortpgia falbte 
gæbrene. ^>er gaaer Slpgtet, at Sllpbeué, globen i <Elié, 
unber -£>avet fin ftiulte SSei (;ar taget, og at ben 
giennem bin TOunb 2lretl)iifa gaaer ttb i Siciliené 33anbe. 
Store ®uber vi ber paa befaling fxebrer, og berpaa 
brager ieg febe Srtinb forbi veb bpnbet ^eloriuu.
•berpaa be bøie Clipper famt fremfpringenbe Sfier vi 
ftrpge forbi veb ifJadjpnum; langt borte feeé (famarina, 
fom Oraclet forbøb at røre, og Sletten veb ®ela, 
SBpen ®ela, faaban efter rivenbe glob ben benævneé. 
Slcragaé berpaa boit • bet fierne meb fneifenbe fOctire 
brafter, Ijvor ber en 5ib var ©pbræt af mobige -hefte, 
©ig ieg forlaber meb gunftig 25ør, Sfov;flæbte Selinué; 
og lægger om Jilpbffumé ben f>aarbe®rimb meb bené fblinbflter.
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4>erpaa <Drepaniun3 ^avn 09 ugkibe mig mobtager. 
£er, omtumlet paa ^)av uf faa mange flormenbe 5Binbe, 
mifter ieg at I min Swft i al min ©orrig og TOobgang, 
miger min gaber Slnctyifeé. -Der, bebge gaber, mig trætte 
bu forlaber, omfon|t af faa mange garer ubrevet!
(Seeren .(beleniiS ei, ftiont tyan meget ræbfomt forfpnbte, 
forubfagbe mig benne ©org, ei ben grumme Celænc. 
Set var ben gbge ©trib, og SDIaalet for al min Dmflafning. 
Sa ieg gif nb tyerfra, brev til eberé ^pger en ®ub mig.
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12-2. Sat ©rammatit . . III.

ben IH’ ©etbr. 
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101-12. SEybft........................HI.
12-2. 2fritl;m. og ©eom. . III.

ben 2ben ©etbv. 
8-11. ^cbraifl................. III.

12-1. QrcefJ......................II.

fioverbag ben 3bie ©etbv-, gormibbag SI. 11, eramineres be nye 
anmelbte Sifciple.

riTanbag ben 5te Octbr., SI. 9 gormibbag, af^olbeS Benfuren, og
Corobag ben 8be ©etbr. befjenbtgjoreé Bramens Ubfalb meb fæbsan= 

lig 4>oitibeligbcb, og til at beære benne, faaoelfom og ben munbt= 
lige ®eel af Bramen meb bereS SRæroarelfe, inbbybeS beroeb 
cerbobigft IDifciyleneS gorælbre og æærger og 9Jibenf?aberne§ 
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Ti-yFfeil: i ^Proarammet ©ibe 3 Cinie 6 flaaer: ofl roser I<tS: menø røser.




