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Thrène X
 .   

Ursule! ma charmante! où s’est-elle envolée?
Dans quelle région du monde est-elle allée?
Les anges l’ont-ils prise et transportée aux cieux
Pour célébrer là-haut le Seigneur avec eux?
Est-elle en Paradis? Aux îles bienheureuses
A-t-elle été conduite? ou les eaux ténébreuses
Du Styx et du Léthé versent-elles l’oubli
Dans son cœur, qu’elle est sourde à mon douloureux cri?
Ou bien changeant de corps aux sphères éternelles
A-t-elle de l’oiseau pris la forme et les ailes?
Est-elle au Purgatoire, où par l’ordre de Dieu
Elle se purifie encore au sein du feu?
Est-elle après sa mort en ces lieux retournée
Où son âme vivait avant qu’elle fût née?
Où que tu sois, si l’âme existe, entends ma voix:
Et si tu ne le peux aussi bien qu’autrefois,
Comme tu le pourras viens consoler ma peine;
Viens à moi comme un songe ou comme une ombre vaine.
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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