
 

Ja tu nenoplūc savu rozi dienā, vakarā jau tu redzēsi to vītušu un kritušu uz saviem 

ērkšķiem. Kamēr vien vēlies, kamēr tas atļauts – tver tagadni: nākotne ir pilnīgi 

neskaidra, pagātne nepielietojama 

 

Mīla 

5. Indica mihi 

„Saki man tu, mans draugs, ko tā mīl mana dvēsele, - kur tu gani, kur tu atdusies 

pusdienas laikā? Lai man nebūtu velti jāklejo šurpu turpu ap tavu palīgu ganāmiem 

pulkiem." 

6. Pulchre sunt genae tuae 

„Tavi vaidziņi ir mīlīgi aizsegti ar važiņām, un tavu kaklu grezno rotu vijas! 

Zeltrotu sloksnītes mēs darināsim tev izmargotas  sudrabā.” 

Kad ķēniņš pavirzijās savā mīkstajā sēdeklī, nardas puķe mana izdalīja smaržu savu. 

Kā mirru pušķītis draugs mans, starp krūtīm  manām ievietots. 

Kā ciprešu ziedu čemurs draugs mans, man vīndārzos Engedijā." 

"Skūpsti mani mutes skūpstu savu, jo tīkamāka tu par vīnu!” 

 

Pavasaris 

7. Ver anni lunaeque fuit 

Bija gada un mēneša pavasaris, svaigs dienas mirklis un tavas dzīves saldais 

pavasaris, Sibilla. Redzot tevi plūcam svaigus ziedus ar sniegbaltu īkšķīti, es sacīju: 

„Tu būsi pavasara dieviete,” un glaimojot Atbalss atteica; „Tu būsi”. Šī rotaļīgā nimfa 

spēlējās ar manām vēlmēm. 

8. Vixdum nata 

Uzlūkojot tavu daiļumu un tikko ieelpojis, viņa jau atdarināja manas nopūtas un mīla 

iesvēla manī. Ja es apklusu, tad arī viņa apklusa, taču manu klusēšanu svilināja mana 

elpa. 

Kad es runāju, mani aizvainoja dievietes pļāpāšana. 

Pavasara draudzene Venēra ar savām liesmām bīstami aizdedza asinis manās 

piebriedušajās vēnās. Mīla, ne mazāk nežēlīgi, ar savu roku raidīja asās bultas manās 

krūtīs.  

 

9. Heu miser (Visudzirdīgā atbalss) 

 „Ak, es nabags,” es izsaucos, „Es esmu ievainots ne viena vien iemesla dēļ!” 

„Ne viena vien,” attrauca Atbalss. „ Kā tu to domā, dieviete,” 

es jautāju. „ Vai tā ir Sibilla?” „ Tā ir viņa,” viņa atbildēja. 

 

 

Epilogs un mistēriskā izskaņa 

10. Sentio vatem.  

Un tad es sapratu, ka viņa bija patiesa praviete, pat nāvējoši patiesa. 

Es esmu miris, taču liesmu, ko manī iededza pavasaris, nedzēsīs nekāds ziemas 

dzestrums. 

 

 

 


