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f e  raak...



AENEAS VOLDOEN AAN DIDO SE VERSOEK

Stilte het op hulle neergedaal, en vol verwagting het almal die 
swye bewaar. Daarop het vader Aeneas van sy hoë sofa af soos 
volg begin:

“U vra my, koningin, om die onuitspreeklike verdriet weer op te 
roep deur te vertel hoe die Grieke die Trojaanse mag en hul 
beklaenswaardige ryk vernietig het — al die ontsaglike ellende wat 
ek self gesien het en waarby ek so diep betrokke was. Watter 
soldaat van die Myrmidone1 of Dolopiërs2, of van die hardvogtige 
Ulysses sou sy trane kon bedwing by die verhaal van sulke dinge?
Reeds haas die vogtige nag uit die hemel neer, en die ondergaande 
sterre raai ons die slaap aan. Maar as die drang by u so groot is om 10
ons lotgevalle te leer ken en kortliks die doodstryd van Troje aan 
te hoor— hoewel my gees sidder en van smart terugdeins om dit 
in herinnering te roep — sal ek dit onderneem.

Gebreek deur die oorlog en teruggedryf deur die noodlot, bou die 
aanvoerders van die Grieke, aangesien soveel jare reeds 
vrugteloos aan die verbygly was, met die goddelike hulp van 
Pallas3 ’n perd so hoog soos ’n berg, en omweef sy ribbes met 
gesaagde denneplanke. Hulle gee voor dat dit ’n wygeskenk is vir 
hul voorspoedige terugvaart en daardie gerug doen die ronde.
Hulle kies met die lot ’n keurbende en sluit hulle heimelik hierin, 
in die pikdonker flanke toe, en diep na binne vul hulle die 
ontsaglike ruimtes van die buik met gewapende soldate. 20

DIE LAASTE MÚRE VAN TROJE

Binne sig van Troje lê Tenedos, deur sy roem ’n baie bekende 
eiland, ryk en welvarend solank die koninkryk van Priamus 
bestaan het, maar nou slegs ’n inham en ’n onveilige ankerplek vir

1 Achilles se manne.
2 Volgelinge van Achilles se seun Neoptolemus, ook genoem Pyrrhus.
3 Hierdie godin word ook Minerva of Athena genoem.
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skepe. Hierheen seil hulle en verskuil hulself op die verlate kus.
Ons het gedink hulle het vertrek en met die wind na Mykene koers 
gevat. Daarom bevry die ganse stad4 van Teucer homself van sy 
langdurige rou. Die poorte word oopgegooi, en dis vir ons 'n lus 
om uit te gaan en die Grieke se kamp, die leë plekke en die verlate 
strand te sien. Hier het ’n afdeling Dolopiërs, daar het die wrede 
Achilles sy tente opgeslaan; hier was die plek vir die vlote, daar 30 
het hulle keer op keer in die gevegslinie die stryd gevoer. Party 
staan hulle en vergaap aan die verderflike geskenk aan die 
ongehude Minerva en bewonder die reusagtige struktuur van die 
perd. En heel eerste raai Thymoetes ons aan om dit binne die mure 
te bring en op die burg te plaas, miskien uit arglistigheid, of 
miskien het die lot van Troje alreeds in dié rigting geneig. Maar 
Capys en diegene wat ’n beter insig gehad het, beveel ons om die 
valstrik van die Grieke, die verdagte geskenk, in die see te stort, of 
om vuur daaronder te plaas en dit te verbrand, of om gate in die 
hol skuilhoeke van die buik te boor en dit te ondersoek. Die 
twyfelende menigte raak verdeel in groepe met teenoorgestelde 
menings.

LAOCOON (a)

Op daardie oomblik kom Laocoon aan die spits van ’n groot skare 40 
wat hom begelei, voor almal, opgewonde bo van die burg af 
aangehardloop, en van ver af roep hy: ‘Ag, rampsalige burgers, 
watter groot waansin is dit die? Glo julle dat die vyand weggevaar 
het? Of dink julle dat enige geskenke van die Grieke sonder lis is?
Staan Ulysses só aan julle bekend? Of daar word Grieke in hierdie 
hout toegesluit en verberg, óf hierdie tuig is ter vernietiging van 
ons mure gemaak, om in die toekoms ons huise te bespied en van 
bo af op ons stad neer te stort, óf een of ander bedrog skuil daar. 
Vertrou die perd nie, Trojane! Wat dit ook al is, ek vrees Grieke 
selfs as hulle geskenke bring.’ So het hy gesê, en sy geweldige lans 
met sterke krag teen die flank en boogvormige struktuur van die 50

4 Troje.
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gedierte se buik geslinger. Trillend het dit vasgesteek; van die slag 
teen die buik het die hol ruimtes weerklink en ’n kreun laat hoor.
En as die lotsbeskikking van die gode ons nie kwaadgesind, as ons 
eie harte nie verdwaas was nie, het hy ons daartoe beweeg om die 
skuilplek van die Grieke met die swaard te vermink, en sou Troje 
nou nog gestaan het, sou jy, rysige burg van Priamus, nog daar 
gewees het.

SINON

Kyk! intussen was Trojaanse herders besig om ’n jongman met sy 
hande stewig agter sy rug vasgebind, onder groot lawaai na die 
koning te sleep. Hierdie vreemdeling het hom vrywillig aan hulle 
oorgegee toe hulle opdaag, om juis daardie plan ten uitvoer te 60 
bring en Troje vir die Grieke oop te stel. Vol selfvertroue was hy, 
en gereed vir beide gebeurlikhede, sy dit om bedrog te pleeg, of 
om aan ’n gewisse dood ten prooi te val. In hulle geesdrif om hom 
te bekyk, storm die Trojaanse jeug wat daar rondom versprei 
gestaan het van alle kante of nader, en hulle wedywer om die 
draak te steek met die gevangene.

Verneem nou die lokval van die Grieke, en leer almal ken uit my 
aanklag teen een van hulle. Want toe hy bedremmeld en weerloos 
midde-in die gesigskring staan en na die Trojaanse menigte om 
hom rondskou, sê hy: ‘Helaas, watter land, watter seë kan my nou 
ontvang? Of wat bly daar nou ten slotte vir my in my ellende oor? 70 
Want by die Grieke is daar vir my nêrens ’n plek nie, en die 
vyandige Trojane self eis nog boonop van my vergelding met my 
bloed.’

Deur hierdie gejammer is ons gesindheid verander, is alle 
heftigheid onderdruk. Ons moedig hom aan om te sê uit watter 
bloed hy gebore is, of watter inligting hy bring. ‘Laat hom verklaar 
waarop hy as gevangene staatmaak,’ het ons geëis. ‘Aan u, o 
koning, sal ek gewis alles na waarheid erken, wat ook al gebeur,’ 
sê hy, ‘en ek sal nie ontken dat ek van die Griekse nasie is nie. Dit 
allereers. En as die noodlot van Sinon ’n ellendige skepsel gemaak 
het, sal sy, gemenerd soos sy is, hom nie ook ’n niksnuts en 80 
leuenaar maak nie.
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Miskien het u al in gesprekke die naam van Palamedes, die nasaat 
van Belus, vermeld gehoor en sy roem, skitterend in die woorde 
van mense. Omdat hy die oorlog probeer verhinder het, het die 
Grieke hom met vals verraad op 'n skandelike aanklag onskuldig 
na die dood laat afdaal. Maar noudat hy van die lewenslig beroof 
is, treur hulle oor hom. My vader was ’n arm man en het my, ’n 
bloedverwant van Palamedes, van die eerste jare af as metgesel vir 
hom hier na die oorlog toe gestuur. Solank as wat hy onaangetas 
in sy koningskap gestaan en gesag gedra het in die vergaderings 
van die konings, het ek ook in ’n mate bekendheid en aansien 
geniet. Nadat hy deur die bose opset van daardie plousibele 90 
Ulysses, — ek vertel nie onbekende dinge nie — van die bowêreld 
vertrek het, het ek terneergeslae my lewe in duisternis en verdriet 
voortgesleep, en die lot van my onskuldige vriend wrokkend in my 
eie hart verduur.

Maar ek het nie stilgebly nie, dwaas wat ek was, en het belowe dat 
ek hom sou wreek as die geleentheid hom sou voordoen, as ek ooit 
as oorwinnaar na my vaderland Argos sou terugkeer. En deur my 
woorde het ek bittere haat teen my opgewek. Dit was die begin 
van my afgly na ramp; hiéroor het Ulysses my gedurig met nuwe 
aanklagte verskrik, hiéroor het hy dubbelsinnige gerugte onder die 
volk versprei en doelbewus wapens gesoek om my te verdelg.
Want hy het nie gerus nie totdat hy met Calchas as handlanger — 100
maar waarom roep ek tog vergeefs hierdie onaangename dinge 
weer voor die gees? Of waarom hou ek u op? As u alle Grieke oor 
een kam skeer, en as dit voldoende is om net daardie benaming te 
hoor, neem dan dadelik wraak, u wag al lank daarvoor. Die man 
van Ithaca3 sou dit wou hê, en die seuns van Atreus sou dit teen 
’n groot prys wou koop.’

Toe, voorwaar, brand ons om vrae te stel en na die oorsake te 
verneem, want met sulke groot misdade en Griekse slinksheid was 
ons onbekend. Bewend vervolg hy sy verhaal en spreek met 5

5 Ulysses.
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veinsende hart: 'Dikwels wou die Grieke Troje verlaat, die aftog 
onderneem en padgee omdat hulle moeg was van die lang stryd.
Mog hulle dit maar gedoen het! Dikwels het ruwe weer op see 110 
hulle verhinder, en het die stormwind hulle verskrik terwyl hulle 
besig was om te vertrek. Veral toe die perd, opgetimmer met 
ahornhoutbalke, reeds hier gestaan het, het stormwolke deur die 
ganse hemel gedreun. Beangs stuur ons vir Eurypylus om die 
orakel van Phoebus te raadpleeg, en uit die allerheiligste bring hy 
hierdie sombere woorde terug: ‘Met bloed en met die slagting van 
’n meisie het julle die winde versoen, Grieke, toe julle die eerste 
keer na die kuste van Troje gekom het; met bloed moet ook julle 
terugvaart gesoek, en met die lewe van ’n Griek moet ’n soenoffer 
gebring word.’

Toe die gewone volk hierdie woorde te hore kom, het hulle harte 
oorstelp gestaan. ’n Koue rilling het deur merg en been getrek 120 
terwyl hulle wonder vir wie die noodlot die dood voorberei, vir wie 
Apollo opeis. In hierdie stadium sleep die man van Ithaca onder 
groot lawaai die siener Calchas voor die oë van almal; hy eis ’n 
verduideliking van hierdie beslissing van die gode. Baie het reeds 
’n wrede misdaad van die knoeier teen my begin voorspel en 
swyend het hulle aanskou wat sou kom. Tien dae lank swyg 
Calchas, en verskuil in sy tent weier hy om iemand met sy woord 
te verraai of aan die dood oor te gee. Uiteindelik, dog slegs 
skoorvoetend, gedwing deur die luide krete van die man van 
Ithaca, verbreek hy volgens afspraak die swye en wys my aan vir 
die altaar. Almal het saamgestem en dit wat elkeen vir homself 130 
gevrees het, maar wat nou afgewend was ter verdelging van een 
ongelukkige man, kon hulle nie skeel nie.

En reeds was die afgryslike dag daar. Vir my word die gewyde 
gerei in gereedheid gebring, sowel die sout offermeel as die 
hoofbande om die slape. Ek erken, ek het my aan die dood ontruk 
en my kettings verbreek. Deur die nag het ek ongemerk langs die 
modderige meer in die biesies weggekruip totdat hulle sou wegseil, 
as hulle dit na ’n ruk miskien wel sou gedoen het. Vir my is daar 
nou geen hoop om my vroeëre vaderland te sien nie; ook nie my 
liewe kinders en my vader na wie ek so verlang nie. Moontlik sal 
die Grieke ook nog vergelding van hulle eis vir my ontvlugting, en
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hierdie skuld van my met die dood van die ongelukkiges verhaal. 140 
Daarom smeek ek u by die hemel, by die goddelike magte wat die 
waarheid ken, by enige trou wat nog ongeskonde êrens onder 
sterwelinge mag oorbly, toon medelye met sulke groot ellende, 
toon medelye met ’n hart wat onverdiende swaar verduur.’

Ten gevolge van hierdie jammerklag skenk ons hom sy lewe, en 
meer nog, ons begin hom jammer kry. Priamus self beveel eerste 
dat die handboeie en knellende kettings van die man verwyder 
moet word, en spreek met vriendelike woorde soos volg: ‘Wie jy 
ook al is, vergeet nou van hier af aan die Grieke wat jy verloor 
het — jy sal een van ons wees — en verduidelik aan my na 
waarheid dit wat ek vra: hierdie reusegevaarte van ’n perd daar, 
waarom het hulle dit opgerig? Wie is die bedinker daarvan? Of wat 150 
beoog hulle daarmee? Watter heilige voorwerp is dit? Of watter 
oorlogstuig?’ So het hy gesê. Die ander een, onderlê in bedrog en 
Griekse lis, het sy handpalms, ontdaan van die kettings, na die 
sterre opgehef en gesê: ‘Ewige vure, ek roep u en u onskendbare 
godheid tot getuie, en vir julle, altare en misdadige swaarde 
waaraan ek ontsnap het, en julle, hoofbande van die gode wat ek 
as slagoffer gedra het: ek het die morele reg om my geswore plig 
teenoor die Grieke te beëindig, ek het die morele reg om die 
mense te haat, en om alle geheime wat deur hulle bewaar word aan 
die lig te bring, en ek word ook nie langer deur enige wette van my 
vaderland gebind nie. Bly u, Troje, slegs by u beloftes, en bewaar 160 
as een wat self bewaar is u trou met u redder, indien ek die 
waarheid vertel, indien ek groot gunste beloon.

A1 die hoop van die Grieke en al hul vertroue in die oorlogs- 
onderneming het steeds op die hulp van Pallas berus. Maar 
inderdaad, van die oomblik af dat die goddelose seun van Tydeus, 
en Ullysses, daardie beramer van misdade, dit onderneem het om 
die bewakers van die vestingtop neer te vel en die noodlottige 
beeld van Pallas uit die godgewyde tempel te roof, en die 
vermetelheid gehad het om die heilige beeld te gryp en met 
bebloede hande die hoofbande van die maagdelike godin aan te 
raak — van daardie oomblik af het die Grieke se hoop vervloei, 
geleidelik weggeëb en verdwyn, is hul krag gebreek, is die goeie 170 
gesindheid van die godin afgewend. En met geen onsekere
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voortekens nie het Tritonia6 aanduidings daarvan gegee. Nouliks is 
die beeld in die kamp geplaas of flikkerende vlamme brand in die 
oopgesperde oë, sout sweet Ioop oor die liggaam, en drie keer — 
wonderbaar om te sê — het dit vanself met skild en trillende lans 
blitsig van die grond af opgespring. Dadelik verkondig Calchas dat 
ons oor die see moet probeer vlug: Troje kan nie deur die Grieke 
se wapens verwoes word nie^tensy hulle opnuut die voortekens te 
Argos gaan soek, en die godheid terugbring wat hulle in hul 
gekromde skepe saam met hulle oor die see weggevoer het.

En nou, in soverre die Grieke hulle vaderstad Mykene met die 180 
wind opgesoek het: hulle is bloot besig om vir hulle leërmagte en 
gode as metgeselle te verkry; hulle sal weer die see oorsteek en 
onverwags hier opdaag; so sit Calchas die voortekens uiteen. 
Hierdie perd het h'ulle op sy vermaning as soenoffer vir die 
Pallasbeeld opgerig, ter betaling vir die skending van haar 
majesteit, en om vir hul aaklige vergryp te boet. Calchas het hulle 
egter beveel om hierdie gevaarte so ontsaglik groot met gevoegde 
eikehoutplanke op te rig en tot aan die hemel op te bou, sodat dit 
nie deur u poorte ontvang of binne u stadsmure ingebring kon 
word, en dit u volk ook nie op grond van ’n eeue-oue gods- 
dienstige gebruik7 kon beskerm nie. Want, het hy gesê, as u hand 
die geskenk aan Minerva geweld sou aandoen, staan daar vir 
Priamus se ryk en die Trojane— mag die gode hierdie 190 
voorspelling eerder op homself laat neerkom — groot verderf voor 
die deur. Maar as dit deur u eie hande na u stadsburg sou opstyg, 
sal die Trojane bo verwagting vir Griekeland met ’n geweldige 
oorlog binneval, en wag daardie lot op óns kleinkinders.’

Ten gevolge van dergelike lae en die lis van die leuenaar Sinon is 
die storie geglo. Ons wat deur geen seun van Tydeus, deur geen 
Achilles, burger van Larisa, nie deur tien jaar van stryd, nie deur 
’n duisend skepe getem is nie, ons is deur bedrog en huigeltrane 
oorrompel!

6 ’n Kultustitel van die godin Pallas.
7 Die gebruik, naamlik, om ’n wyoffer met respek te bejeën.
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LAOCOON (b)

In hierdie stadium word 'n ander, groter, en veel skrikwekkender 
voorteken aan ons in ons ellende voorgehou, en verontrus dit ons 200 
argelose harte. Laocoon, deur die lot verkose priester van 
Neptunus, was besig om ’n groot stier by die gebruiklike altare te 
offer. Kyk, egter, van Tenedos af, oor die kalme diepsee— ek 
sidder terwyl ek dit vertel— leun twee slange vooroor oor die 
seevlak, hewig kronkelend, en sy aan sy pyl hulle op die kus af. Die 
borsdele word tussen die bare verhef, en hul bloedrooi kamme 
steek hoog bokant die golwe uit. Agter stryk die res van hulle lywe 
oor die see, en krom die ontsaglike rugge in eindelose kronkeling.
'n Gedruis ontstaan terwyl die sout see skuim.

En nou was hulle besig om die kus te bereik, die vlammende oë 
belope met bloed en vuur terwyl hulle hul sissende bekke met 210 
trillende tonge lek. Bleek by die aanskouing hiervan vlug ons in 
alle rigtings uiteen. Doelgerig pyl hulle op Laocoon af. Eers 
omstrengel beide slange die klein liggaampies van sy twee seuns, 
wikkel hulleself styf daaromheen en byt en verslind hul rampsalige 
ledemate. Daarna gryp hulle vir Laocoon self toe hy sy kinders 
wapen in die hand te hulp snel, en in geweldige lusse knel hulle 
hom vas. Twee maal het hulle reeds om sy middel gestrengel, twee 
maal hul geskubde rugge om sy nek geslaan, maar nog toring hulle 
met kop en hoë nekke bokant hom uit. Sy hoofbande is deurdrenk 
van dooibloed en swart venyn, en met sy hande probeer hy die 220 
knope los skeur. Terselfdertyd stoot hy aaklige krete na die sterre 
uit: soos die gebulk van ’n gewonde stier wat die sleggemikte byl 
van sy nek afgeskud het en van die altaar af vlug. Maar die twee 
slange skuifel weg en ontvlug na die tempel daar bo en pyl af op 
die vesting van wrede Pallas. Aan die voete van die godin, onder 
die ronding van haar skild gaan hulle skuil.

Toe, voorwaar, sluip ’n nuwe vrees deur almal se sidderende harte, 
en hulle sê dat Laocoon tereg vir sy misdaad geboet het: hy het 230 
mos die heilige eikehoutperd met sy speer geskend, en sy 
misdadige lans teen sy rug geslinger! Soos een man skree hulle dat 
ons die beeld na die tuiste van die godin moet trek en haar godheid 
om genade moet smeek. Ons breek die mure oop en lê die geboue
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van die stad bloot. Almal omgord hulle vir die taak. Onder die 
pote bring hulle gladbewegende wiele aan en vlastoue word styf 
om die nek vasgetrek. Die noodlottige tuig, swanger aan wapens, 
verhef hom oor ons mure. Rondom sing seuns en ongehude 
dogters heilige himnes, en verlustig hulle daarin om die tou met 
die hand aan te raak. Nader kom dit, en dreigend rol dit die 240 
middestad binne. O vaderland, o Troje, huis van gode! O 
Trojaanse vestingmure, deuroorlog beroemd! Viermaal het dit net 
daar op die poortdrumpel vasgesteek, viermaal het die wapens in 
die buik gekletter. Sonder om aandag daaraan te gee, ja, blind van 
waansin gaan ons voort en ons plaas die onheilspellende gevaarte 
op die heilige burg. Selfs toe nog open Cassandra haar mond met 
voorspellings van die toekomstige noodlotsgebeure, ’n mond wat 
op bevel van die god nooit deur die Trojane geglo is nie. Ons 
rampsaliges — want vir ons sou daardie die laaste dag wees — oral 
deur die stad omkrans ons die heiligdomme van die gode met 
feestelike lower.

DIE LAASTE AAND IN TROJE

Intussen draai die hemelkoepel. Die nag snel uit die Oseaan op en 250 
hul aarde en hemel en die liste van die Grieke in ’n digte skadu. In 
rus ontspanne het die Trojane deur die stad heen stil geword; slaap 
omvou hul vermoeide ledemate. En reeds het die Griekse armada 
in geordende eskaders van Tenedos af begin terugvaar. Onder die 
vriendelike stilte van die swyende maan koers hulle na die 
bekende kus, toe die koninklike vlagskip ’n vuursinjaal hys, en 
Sinon, beskerm deur ’n lot vyandig teenoor ons, heimelik die 
dennehoutgrendels losmaak en die Grieke wat in die buik 
toegesluit was, bevry. Die geopende perd gee hulle aan die lug 
terug en verheug kom die aanvoerders Thessandrus en Sthenelus, 260 
en wrede Ulysses uit die hol eikehout te voorskyn. Hulle gly af met 
die tou wat na benede hang. Ook Acamas en Thoas en 
Neoptolemus, kleinseun van Peleus, en die hoofman Machaon, en 
Menelaus, en Epeos self, vervaardiger van die bedrieglike 
gevaarte. Hulle oorval die stad wat in slaap en wynroes versonke 
lê; die wagte word afgemaai, en deur die oopliggende poorte 
verwelkom hulle al hul kamerade en verenig so hulle medepligtige 
strydmagte.
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HECTOR

Dit was die uur waarop die eerste sluimer vir gekwelde sterwelinge 
’n aanvang neem, en alleraangenaams as geskenk van die gode oor 
hulle sluip. In my drome, kyk! het dit geskyn asof Hector in groot 270 
droefheid voor my staan en oorvloedige trane stort, soos hy 
destyds gelyk het toe hy deur die tweespan rondgesleep is, swart 
van bloeddeurweekte stof, sy geswelde voete met rieme 
deurpriem. Wee my, hoe het hy tog daar uitgesien! Hoe veel het hy 
verander van daardie Hector wat by sy terugkeer in Achilles se 
oorlogsbuit geklee was, of die keer toe hy die Trojaanse vuur op 
die Grieke se skepe geslinger het! Sy baard verwaarloos, sy hare 
gekoek van die bloed, en met daardie wonde wat hy in groot 
getalle om sy vaderlandse mure opgedoen het!

Terwyl ek self ween, het dit my geskyn, het ek die held eerste 
aangespreek en hierdie droewige woorde geuiter: ‘O lig van Troje, 280 
o betroubaarste hoop van die Trojane, watter lang oponthoud het 
jou weggehou? Van welke kuste kom jy, langverwagte Hector?
Hoe dankbaar sien ons vermoeides jou nou na die baie sterfgevalle 
van jou manne, na die verskillende beproewinge van ons mense en 
ons stad! Welke wrede oorsaak het jou kalm gelaat so geskend? Of 
waarom sien ek hierdie wonde?’ Hy antwoord niks en slaan ook 
geen ag op my nuttelose vrae nie, maar swaar sugtend uit die 
bodem van sy hart, sê hy: ‘Helaas! vlug, seun van ’n godin, en 
ontkom aan hierdie vlamme. Die vyand het ons mure in hulle mag; 290 
Troje stort van sy hoë kruin af neer. Genoeg is vir jou vaderland 
en vir Priamus geoffer: as Troje deur ’n regterhand verdedig kon 
word, sou dit ook deur hierdie hand van my verdedig gewees het.
Aan jou vertrou Troje sy heilige artikels en sy huisgode toe. Neem 
hulle as die metgeselle van jou lot, soek vir hulle ’n stad, ’n groot 
stad wat jy uiteindelik sal stig nadat jy oor die see heen geswerf 
het.’ So spreek hy, en met sy eie hande dra hy die beeld van die 
magtige Vesta met haar hoofbande, en die ewige vuur uit die aller- 
heiligste diep binne in haar tempel.

AENEAS ONTWAAK UIT SY  DROOM

Intussen is die stad in ’n wydverspreide beroering van geweeklaag,
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en hoewel my vader Anchises se huis afgesonder was en verskuil 300 
deur bome ver terug gestaan het, word die krygsrumoer ook daar 
al hoe duideliker en snel die ontsetting van wapens al hoe nader.
Ek skud my wakker uit die slaap, klim tot bo op die nok van ons 
huis se dak en staan daar met gespitste ore: soos wanneer vuur op 
’n koringland val onderwyl Suidewinde tier, of die bruisende vloed 
van ’n bergstroom die landerye platloop, die welige gesaaides, die 
arbeid van die osse platloop en bosse in dolle vaart meesleur; die 
herder wat die oorsaak nie ken nie staan oorstelp waar hy van die 
kruin van ’n rots af die gedruis verneem.

Toe, voorwaar, was die bewys vir my onmiskenbaar, en word die 
hinderlaag van die Grieke vir my duidelik. Reeds het die ruim 
woning van Deïphobus ineengestort onderwyl die Vuurgod dit 310 
oormeester; reeds staan die aangrensende huis van Ucalegon in 
ligte laaie; die breë seestraat van Sigeum flikker van die vuur. ’n 
Geskree van manne ontstaan, en ’n gesketter van trompette. Buite 
myself gryp ek my wapens. Veel sin is daar ook nie in om wapens 
op te neem nie, maar my hart brand om ’n bende vir die stryd 
byeen te bring en om saam met my makkers na die burg te snel. 
Waansin en woede dryf my gees blindelings voort, en dit skiet my 
te binne dat dit lieflik is om onder die wapen te sterf.

PANTHUS

Kyk, egter, Panthus het aan die wapens van die Grieke ontsnap, 
Panthus, die seun van Othrys, en priester van Phoebus se tempel 
op die burg. Met eie hand bring hy die gewyde gerei en die 320 
verslane gode en hardloop buite homself op my voordeur af terwyl 
hy sy jong kleinseun agter hom aan trek. ‘Hoe staan sake met die 
uitslag van die geveg, Panthus? Watter verdedigingspos hou ons?’ 
vra ek. Skaars het ek dit gesê of hy antwoord met ’n kreun: ‘Die 
laaste dag en die onontwykbare oomblik het vir Troje aangebreek.
Dis gedaan met ons Trojane, Troje bestaan nie meer nie, en ook 
nie die groot roem van die Teucriërs8 nie. Wrede Jupiter het alles

* Trojane.
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aan Griekeland oorgedra; die Grieke is baas in die brandende 
stad. Hoog staan die perd in die middel van ons stad waar dit 
gewapende manne laat uitstroom, en met ’n hoonlag steek 
seëvierende Sinon alles aan die brand. Voor die wydoop 
dubbelpoort staan party, soveel duisende as wat ooit van groot 330 
Mykene af gekom het. Ander het die nou strate met versperrende 
wapens beset. Met glinsterende punt staan die skerpte van die 
swaard getrokke, gereed vir moord; nouliks die voorste 
poortwagters knoop die geveg aan en bied weerstand in blinde 
stryd.’

AENEAS HAAS HOM NA DIE STRYD

Deur sulke woorde van die seun van Othrys, en deur die wil van 
die gode word ek die vlamme en stryd in gedryf, waarheen die 
aaklige Wraakgodin, waarheen die krygsgedruis, die geskree wat 
ten hemel styg, my roep. Rhipeus, en Epytus, uiters gedug in die 
stryd, sluit hulle as bondgenote by my aan toe ek hulle in die 340 
maanlig teëkom. Ook Hypanis en Dymas skaar hulle aan my sy, en 
die jongman Coroebus, seun van Mygdon — toevallig het hy in 
daardie dae na Troje gekom, aangevuur deur ’n waansinnige liefde 
vir Cassandra. As aanstaande skoonseun het hy hulp gebring aan 
Priamus en die Trojane, arme man, want hy het nie geluister na die 
waarskuwings van sy geïnspireerde verloofde nie!

Toe ek sien dat hulle in digte skaar brand vir die geveg, begin ek 
nog boonop met hierdie woorde; ‘Jongmanne, harte vergeefs vol 
heldemoed, as julle die vaste begeerte het om my te volg terwyl ek 
die uiterste aandurf ... julle sien hoe dit met ons sake gesteld is; al 350 
die gode deur wie hierdie ryk vasgestaan het, het hul heiligdomme 
en altare verlaat en uitgewyk; julle snel ’n brqndende stad te hulp.
Laat ons na die midde van die stryd storm, en sterf. Die enigste 
redding vir oorwonnenes is om op geen redding te hoop nie.’

So is daar woede by die moed van die jongmanne gevoeg. Soos 
wolwe op ’n strooptog in ’n swart mistigheid: rasend van ’n 
knaende honger is hul blindelings uitgedryf terwyl die agtergelate 
welpies met smagtende kele op hulle wag — so ruk ons hierna op, 
tussen wapens, tussen die vyand deur na ’n gewisse dood, en ons
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koers na die middestad; om ons sweef die swarte nag met sy 360 
omhullende skadu. Wie sou die ramp van daardie nag, wie sou die 
dodetol volledig kon weergee met sy verteliing? Of wie sou in staat 
wees om ons beproewinge met sy trane te ewenaar? My eeue-oue 
stad, heerser deur baie jare heen, kom tot ’n val; orals in die strate 
word groot getalle weerlose liggame neergevel; ook in die 
wonings, en op die heilige drumpels van die gode. Maar nie 
Trojane alleen boet met hulle bloed nie! By wyle word ook die 
oorwonnenes se harte weer met moed vervul, en dan sneuwel die 
seëvierende Grieke. Oral heers wrede rou, oral verskrikking en 
menige skrikbeeld van die dood.

ANDROGEOS

Heel eerste kom Androgeos ons tegemoet, vergesel van ’n groot 370 
troep Grieke. In sy onkunde dink hy ons is ’n afdeling bondgenote, 
en voordat ons kan praat, spreek hy ons met vriendelike woorde 
aan: ‘Haas julle, manne! Watter dralende getalm hou julle nou 
eintlik so lank op? Die ander is besig om die brandende Troje te 
plunder en te beroof. Kom julle nou eers van die hoë skepe af?’ Hy 
het gespreek, en terstond — want die antwoord wat aan hom 
gegee is, was ook nie heeltemal oortuigend nie — het hy bemerk 
dat hy in die midde van die vyand beland het. Verdwaas het hy 
gestaan, en gelyktydig sy treë en woorde ingehou. Net soos iemand 
wat met ferme tred aanstap en onverwags in die stekelrige struike 
op ’n slang trap; onthuts deins hy skielik terug as die reptiel 380 
woedend orent kom en opswel aan die blouswart nek; presies so 
het Androgeos sidderend die wyk probeer neem toe hy ons sien.
Ons storm in, en met wapens dig teenmekaar omsingel ons hulle.
Aan alle kante vel ons hulle neer want hulle ken die terrein nie en 
is van vrees bevange. Die noodlot begunstig ons eerste 
onderneming.

En in hierdie stadium sê Coroebus, uitgelate van sukses en moed: 
‘Kamerade, laat ons volg waar die noodlot heel aan die begin die 
pad van heil aanwys, en waar dit homself gunstig vertoon: laat ons 
skilde omruil en die onderskeidende wapenrusting van die Grieke 
aantrek. Lis of moed, wie sou daarna vra waar dit ’n vyand geld? 390 
Huile self sal aan ons wapens verskaf.’ So het hy gesê, en sit
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vervolgens Androgeos se gepluimde helm op, neem die skild met 
sy sierlike ontwerp en maak die Griekse swaard aan sy sy vas. Dit 
doen Rhipeus hom na, so ook Dymas self, en die hele 
jongelingskaar, blymoediglik: elkeen bewapen homself met die 
buit so pas gewen. Ons ruk aan, en onder leiding van ’n ongunstige 
goddelike mag meng ons met die Grieke. Ons raak slaags en deur 
die pikdonker nag knoop ons menige geveg aan; ons laat baie van 
die Grieke na die Onderwêreld afdaal. Sommige vlug uiteen na die 
skepe, en pyl ylings af op die vertroude kus. Ander klouter uit 
skandalige vrees weer teen die ontsaglike perd op en kruip in die 400 
bekende buik weg.

CASSANDRA

Helaas, niemand mag op teësinnige gode vertrou nie! Kyk! die 
dogter van Priamus, die maagd Cassandra, word aan haar 
loshangende hare uit die allerheiligste tempel van Minerva 
gesleep, haar brandende oë vergeefs na die hemel gerig, slegs haar 
oë, want kettings het haar tere hande weerhou. Coroebus, sy 
gemoed verwoed, het geweier om hierdie skouspel te verduur en 
homself in die midde van die troep gestort, vasbeslote om te sterf.
Ons almal volg en storm in met wapens dig teenmekaar. Hier word 
ons allereers oorweldig deur ons eie mense se werpwapens van die 410 
hoë dak van die tempel af, en ’n allerellendigste slagting ontstaan 
vanweë die bedrieglike voorkoms van ons wapenrusting en die 
Griekse helmpluime. Daarna storm die Grieke in ’n digte horde 
van alle kante af in met ’n kreet van woede oor die meisie wat 
hulle ontneem is — Ajax die woesste van almal, en die twee seuns 
van Atreus, en die hele leër van die Dolopiërs: soos winde soms 
tromp-op teen mekaar bots as die orkaan losgebars het, sowel die 
Weste- as die Suidewind, en die Oostewind, uitgelate op die rosse 
van die Daeraad; die woude druis en skuimbespat tier Nereus met 
sy drietand en woel die see van sy diepste bodem af om.

Ook hulle vir wie ons deur die donker nag in die duister met ons 420 
lis verslaan en deur die hele stad heen gejaag het, duik weer op.
Hulle is die eerste wat ons skilde en misleidende wapens herken, 
en op ons afwykende uitspraak wys. Dadelik word ons oorweldig 
deur hulle getalle, en heel eerste, by die altaar van die krygshaftige

58



godin, stort Coroebus vooroor neer, getref deur die hand van 
Peneleus. Ook Rhipeus sneuwel, hy wat verreweg die 
regskapenste onder die Trojane was en die grootste handhawer 
van geregtigheid — die gode wou dit anders. Hypanis en Dymas 
sterf ook, deur ons eie makkers deurboor! En jou ryke vroomheid, 
Panthus, het jou nie in jou val beskerm nie, ook nie die hoofband 430 
van Apollo nie. Asse van Troje, o lykvuur van my mense, ek roep 
u tot getuie dat ek in die uur van u ondergang vir geen wapens of 
gevare van die kant van die Grieke teruggedeins het nie, en as dit 
my lot was dat ek moes sneuwel, dat ek die dood deur my dade 
verdien het.

NA PRIAMUS SE PALEIS

Ons skeur ons weg vandaar, Iphitus en Pelias saam met my — van 
hulle was Iphitus reeds ietwat gevorderd in jare, Pelias ook nog 
gestrem deur ’n wond deur Ulysses toegedien — want dadelik is 
ons deur ’n geskreeu na Priamus se paleis opgeroep. Hier, 
voorwaar, sien ons ’n geweldige stryd, asof daar nêrens anders 
oorlog aan die gang was, asof niemand elders in die ganse stad aan 
die sterf was nie: so sien ons die ontembare Krygsgod, die Grieke 440 
wat na die paleis toe aanstorm, en die voorpoort beset deur ’n 
oprukkende skildedak9. Lere klou teen die mure vas, en vlak 
onder die dakbalke self beur hulle moeitevol met die sporte op.
Met die linkerhand hou hulle hul skilde voor as beskutting teen die 
werpwapens, en gryp met die regterhand die dakrand vas.

Die Trojane aan die ander kant, ruk die torings en die hele teël- 
bedekking van die paleis se dak af. Aangesien hulle bemerk dat die 
einde daar is, maak hulle gereed om hulleself met sulke 
werpwapens te verdedig, noudat hulle reeds die dood in die oë 
staar. Die vergulde balke, hoë sierade van ons vadere van ouds, 
slinger hulle na benede. Met getrokke swaard beset ander die

9 ’n Afdeling soldate in geslote formasie met hulle skilde op so ’n wyse bokant 
hulle koppe gehou dat dit ’n ondeurdringbare dak oor hulle vorm -  ook genoem 
’n skilpaddopformasie.
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deure daar onder, en dié bewaak hulle in rye dig op mekaar. My 450 
moed is hiernieu deur die begeerte om my koning se paleis te hulp 
te snel, om die druk op ons manne met my bystand te verlig, en om 
nuwe krag vir die oorwonnenes te bring.

Daar was ’n ingang, ’n versteekte deur en gang wat gebruik is om 
die wooneenhede van Priamus se paleis met mekaar te verbind, ’n 
onopgemerkte poort aan die agterkant. Solank die ryk nog bestaan 
het, het die arme Andromache die gewoonte gehad om nogal 
dikwels hierlangs, sonder geleide na haar skoonouers toe te stap 
en haar seuntjie Astyanax aan sy handjie na sy grootvader toe 
saam te trek. Hierlangs bereik ek die nok van die dak vanwaar die 
rampsalige Trojane flink besig was om vergeefs hulle werpwapens 
te slinger.

Direk oor die rand van die afgrond het daar ’n toring gestaan, 460 
hoog bokant die nok van die dak opgebou tot na aan die sterre. 
Daarvandaan het ons gewoonlik ’n uitsig geniet oor die ganse 
Troje, oor die skepe van die Grieke en die Griekse kamp. Met 
koevoete het ons hierdie toring rondom aangepak waar die 
boonste verdiepings onvaste lasplekke gebied het, dit van sy diep 
voetstuk af losgewoel en ’n stamp gegee. Plotseling kantel dit, stort 
met ’n knal slepend neer en val oor ’n wye gebied op die geledere 
van die Grieke. Dog andere neem hulle plek in, en intussen is daar 
geen afname in die reën van klippe en allerhande werpwapens nie.

PYRRHUS

Vlak voor die voorhof, by die voorste ingang, pronk Pyrrhus 
seëvierend, glansend in die koperskittering van sy wapens: soos 470 
wanneer ’n slang wat op giftige kruie geteer en vetgevreet deur die 
koue winter onder die grond bedek gehou is, in die daglig te 
voorskyn kom; nou nuut vervel en blinkend van jeug, lig hy sy bors 
hoog na die son toe op, kronkel sy gladde lyf en flits met 
drievoudig gesplete tong. By hom is forse Periphas, en die 
perdemenner en wapendraer van Achilles, Automedon; saam met 
hom ruk die hele Scyriese10 leër op na die paleis en hulle slinger

10 Die wapenbroers van Pyrrhus.
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vuur na die dak. Self onder die voorstes, gryp Pyrrhus sy 
tweesnydende byl, kap sy pad oop deur die taai deur en ruk die 
koperbeslane kosyne uit hul spil. Deur die planke van die deur 480 
stukkend te kap, het hy reeds ’n opening in die stewige eikehout 
gemaak, en ’n ontsaglike, wydgapende bres daarin geslaan. Die 
huis daarbinne word sigbaar en die lang suilegange strek voor hom 
uit. Die binnevertrekke van Priamus en die vorste van ouds word 
sigbaar, en hulle sien gewapende manne voor op die drumpel 
staan.

Maar verder na binne is die paleis in ’n verwarring van gekerm en 
deerniswekkende wanorde, en diep daarbinne weergalm die 
gewelfde woning van die jammerkrete van vroue; die geskree tref 
die goue sterre. Toe dwaal verskrikte moeders in die groot sale 
rond; hulle omarm die kosyne, klou daaraan vas en druk soene 490 
daarop. Pyrrhus dring voort met sy vader se geweld; nie die 
sluitbalke, nie die wagte self is in staat om hom te weerstaan nie.
Die deur wankel onder die herhaalde gebeuk van die stormram; 
die kosyne word uit hul spil geruk en stort neer. Met geweld word 
’n weg gebaan; die instormende Grieke forseer ’n toegang, vel die 
voorste Trojane neer en vul die omgewing oor ’n wye gebied met 
soldate. So woes gaan ’n rivier nie te kere wanneer dit skuimend sy 
walle deurbreek, uit sy bedding vloei, en die massas in sy pad met 
sy gekolk platloop nie; siedend rol dit in ’n vloedgolf op die 
saailande af en sleur vee en stalle saam oor al die vlaktes mee.

Vir Neoptolemus, rasend van moordlus, en die twee seuns van 500 
Atreus het ek self by die ingang gesien; Hecuba en haar honderd 
dogters het ek gesien, en vir Priamus tussen die altare, waar hy die 
vure wat hy self geheilig het met sy bloed besoedel. Daardie vyftig 
beroemde bruidsvertrekke, so ’n ryke vooruitsig vir ’n nakroos, 
daardie deure, trots met oosterse goud en oorlogsbuit, stort ineen.
Die Grieke beset waar die vuur faal.

PRIAMUS

Miskien wou u ook verneem wat Priamus se lot was. Toe hy die 
ondergang van die verowerde stad, die uitgerukte deure van sy 
woning en die vyand midde-in sy binnevertrekke sien, plaas hy,
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oud soos hy was, die wapenrusting waaraan hy lank nie meer 
gewoon was nie vergeefs om sy skouers wat bewe van ouderdom; 510 
hy gord sy nuttelose swaard aan en storm op die digte horde 
vyande af met die voorneme om te sterwe.

In die middel van die paleis, onder die blote hemel, was daar ’n 
reusagtige altaar en daarneffens, ’n oerou lourierboom wat oor die 
altaar geleun en die huisgode in sy skadu gehul het. Soos duiwe 
wat in ’n donker storm loodreg na onder afgepyl het, het Hecuba 
en haar dogters hier vergeefs om die altaar saamgebondel gesit en 
die beelde van die gode omklem. Toe sy egter vir Priamus in eie 
persoon sien nadat hy die wapens van sy jeug opgeneem het, sê sy: 
‘Watter aaklige opset, my arme, arme man, het jou aangedryf om 
jou met hierdie wapens te omgord? Of waarheen storm jy? Die 520 
geleentheid benodig nie dergelike hulp en ook nie súlke 
verdedigers nie, nee, selfs nie as my Hector nou hier was nie. Kom 
tog asseblief maar hierheen; hierdie altaar sal ons almal beskerm, 
of jy sal saam met ons sterwe.’ So het sy met haar mond gespreek, 
die bejaarde koning by haar geneem en hom op die gewyde plek 
langs die altaar laat sit.

Kyk egter, Polites, een van Priamus se seuns, ontsnap aan Pyrrhus 
se moordlus, vlug tussen die wapens, tussen die vyand deur, al met 
die lang suilegange langs, en deurkruis die leë sale — gekwes.
Vurig agtervolg Pyrrhus en dreig om hom ’n wond toe te dien; nou, 
ja nou lê hy sy hand op hom en steek hom met sy spies. Toe hy 530 
uiteindelik voor die oë en aangesig van sy ouers uitkom, val hy 
neer, en stort met ’n stroom bloed sy lewe uit. Hoewel reeds in die 
greep van die dood, het Priamus homself hier nie weerhou nie, en 
ook nie sy woorde getel of sy woede beheers nie. ‘Ai tog!’, roep hy 
uit, ‘mag die gode jou vir jou misdaad, vir sulke vermetelheid — as 
daar enige geregtigheid in die hemel is wat na sulke dinge 
omsien — waardige dank betaal en die verskuldigde vergelding 
laat toekom, jy wat gemaak het dat ek die dood van my seun voor 
my oë aanskou, jy wat die aangesig van ’n vader met die lyk van sy 
eie kind besoedel het. Ag, die beroemde Achilles, uit wie jy lieg 540 
dat jy gebore is, het nie so teenoor sy vyand Priamus opgetree nie.
Hy het immers eerbied betoon vir die regte en vertroue van ’n 
smekeling, die bloedlose liggaam van Hector aan sy graf
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teruggegee, en my na my koninkryk laat terugkeer.’ So het die ou 
man gesê, en sy onkrygshaftige speer sonder dryfkrag geslinger. 
Sonder meer is dit deur die heesklinkende brons afgeweer en 
sonder effek het dit bo-aan die skildknop bly hang. Aan hom sê 
Pyrrhus: ‘Nou ja, dan sal jy maar hierdie dinge rapporteer, en as 
boodskapper na my vader, seun van Peleus, gaan. Onthou om aan 
hom my aaklige dade te vertel, en dat Neoptolemus ontaard is. En 
nou, sterf!’ Terwyl hy dit sê, het hy die bewende grysaard gly-gly 550 
in die groot plas bloed van sy seun tot by die altaar gesleep, met 
die linkerhand sy hare vasgegryp, met die regterhand die 
flikkerende swaard omhooggehef, en dit tot aan die geves in sy sy 
weggedruk. Dit was die einde van Priamus se lewenslot, dit was die 
dood wat hom deur die wil van die noodlot weggeraap het terwyl 
hy Troje aan die brand en sy burg ineengestort gesien het, hy, 
eertyds met soveel volkere en lande die trotse heerser van Asië.
Op die seestrand lê sy ontsaglike romp, die hoof van die skouers 
afgeskeur, ’n liggaam sonder naam.

Maar toe, vir die eerste keer, het wrede vrees my omgewe. 
Oorstelp het ek gestaan: voor my gees het die beeltnis van my 560 
dierbare vader opgedoem toe ek die koning van gelyke ouderdom 
as hy, sy lewe sien uitasem van die wrede wond; voor my gees het 
die verlate Creiisa opgedoem, my geplunderde huis en die gevaar 
van klein Julus. Ek kyk om en skou in die rondte om te sien wat se 
troepemag om my is. Uitgeput het hulle almal my verlaat; met ’n 
sprong het hulle hul liggame na die grond laat afstort, of afgetob 
aan die vlamme prysgegee.

HELENA

En nou11 was ek inderdaad alleen oor, toe ek die dogter van 
Tyndareus12 bemerk waar sy swyend in ’n afgesonderde hoekie

11 Die egtheid al dan nie van vv. 567-588, die sg. Helena-episode, is een van die 
groot probleme van Vergiliusnavorsing. Vgl. R.G. Austin (P. Vergili Maronis 
Aeneidos liber secundus, ad loc.) vir ’n sinvolle uiteensetting van die literatuur 
rondom hierdie probleem.

12 Helena.
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skuil terwyl sy die deur van Vesta se tempel in die oog hou. Die 
helder brande verskaf aan my lig onderwyl ek ronddwaal en my 
blik oral oor alles heen laat gaan. Uit vrees vooraf vir die Trojane 570 
wat haar weens die ondergang van Troje vyandiggesind was, en vir 
wraak van die kant van die Grieke en die toom van haar versaakte 
eggenoot, het sy, gemeenskaplike verderf van Troje en haar eie 
vaderland, by die altare gesit en wegkruip, die haatlike vrou. Vure 
het in my gemoed ontvlam; ’n woedende drang stu in my op om 
my vallende vaderland te wreek en om straf vir haar misdaad uit te 
meet: ‘Sal hierdie vrou Sparta en haar Mykene waaragtig 
ongedeerd aanskou, en as vorstin paradeer in die triomfoptog wat 
sy gaan verkry? En sal sy onder geleide van ’n skaar Trojaanse 
vroue en Frigiese bediendes haar eggenoot en huis, haar ouers en 580 
kinders sien? Sal Priamus dan vir hierdie doel deur die swaard 
omgekom het? Sal Troje dáárvoor in vlamme opgegaan het? Die 
Dardaniese kus soveel kere van bloed deurweek gewees het? Nee, 
so sal dit nie wees nie! Want hoewel daar geen gedenkwaardige 
roem steek in straf aan ’n vrou nie, hou so ’n prestasie tog lof in: 
ek sal ten minste geloof word omdat ek ’n gruwel uitgedoof en 
verdiende straf uitgemeet het, en dit sal my genot verskaf om my 
siel met wrekende vuur13 te gevul, en aan die asse van my mense 
voldoening te gegee het.’

VENUS

Dergelike gedagtes het ek uitgegalm, en ek was besig om met 
rasende gemoed op haar af te storm, toe my weldadige moeder 
voor my oë verskyn, so helder soos nog nooit tevore nie. In suiwer 
lig het sy deur die nag gestraal en haar as ’n godin geopenbaar, in 590 
die skoonheid en gestalte waarin sy gewoonlik aan hemelbewoners 
verskyn. Met haar regterhand het sy my gegryp en teëgehou, en 
boonop met roserooie mond hierdie woorde toegevoeg: ‘My seun, 
watter ontsaglike verdriet verwek jou tomelose woede? Waarom 
gaan jy so rasend te kere? Of waarheen het jou liefde vir my

13 Hier lees ek/lammae, i.p.v.famam.
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gewyk? Gaan jy nie liewer kyk waar jy jou vader Anchises, afgemat 
van ouderdom, gelaat het nie? Of jou eggenote Creúsa nog lewe 
nie, en jou seun Ascanius? Aan alle kante dwaal die Griekse magte 
om hulle almal rond, en as my besorgdheid dit nie in die weg 
gestaan het nie, sou die vlamme hulle reeds weggevee, en die 
vyandelike swaard hulle verteer het. Glo my vry, dis nie die 600 
haatlike gesig van die Spartaanse dogter van Tyndareus of die 
owerspelige Paris nie: dis die onverbiddelikheid van die gode, ja, 
van die gode, wat hierdie mag van julle omverwerp en Troje van 
bo tot onder neervel. Kyk! — want die hele wolk wat nou jou oë 
versluier, wat jou sterflike blik verdof en klam en duister om jou 
hang, sal ek wegruk. Geen bevele van jou moeder hoef jy te vrees 
nie, en wees nie onwillig om haar voorskrifte te gehoorsaam nie — 
hier waar jy die uitmekaargeslingerde boumassas sien, rotse wat 
van rotse af losgeruk is, die golwende rook met stofwolke 
vermeng, hier skud Neptunus die mure en die losgewikkelde 610 
fondamente met sy yslike drietand en werp die ganse stad uit sy 
grondveste omver. Hier hou allerwreedaardigste Juno, vegtend 
aan die voorpunt, die Scaeïese poort in haar mag; tierend, met 
swaard omgord, roep sy haar bondgenoottroepe van die skepe af.
Reeds sit Tritoniese Pallas— kyk terug!— bo-op die burg, 
stralend vanuit haar newel en grimmig met die Gorgokop14. Die 
Vader15 self verskaf aan die Grieke moed en doeltreffende 
krag, hy self hits die gode aan teen die wapens van Troje. Vlug 
dadelik hier weg, my seun, en bring ’n einde aan jou swoeë. Nêrens 
sal ek jou versaak nie, en ek sal jou veilig op jou vader se drumpel 620 
plaas.’ Sy het gespreek, en haarself in die digte skadu’s van die nag 
verberg. Wrede gedaantes verskyn, die geweldige magte van die 
gode, vyandig teen Troje.

Toe, voorwaar, het dit my geskyn asof die hele Ilium in vuur 
versink, of Troje, stad van Neptunus, van sy grondveste af 
omgekeer word: net soos wanneer boere beurte maak en sonder 
verposing aanhou om ’n oeroue es op die bergtoppe, een wat reeds

14 Pallas het die kop van die Gorgo Medusa op haar skild aangebring.
15 Jupiter.
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deur die yster aangekap is, met snel opmekaarvolgende bylslae te 
vel; dit dreig aaneen om te val, en bewend knik hy sy blaretooi met 
skuddende kruin; langsamerhand word dit oorweldig deur wonde, 630 
totdat dit ’n laaste kreun gee en neerstort, losgeruk van die ruens 
af. Ek daal af, en onder goddelike geleide baan ek my weg sonder 
moeite tussen vuur en vyand deur: die wapens bied verbykomkans 
en die vlamme wyk.

ANCHISES

En toe ek reeds die drumpel van my ouerlike woning, ons ou huis, 
bereik het, weier my vader vir wie ek bowe alles begeer het om na 
die hoë berge op te dra en vir wie ek heel eerste opgesoek het, om, 
noudat Troje verdelg is, sy lewe verder te rek en ballingskap te 
verduur. ‘Julle wie se bloed onaangetas is deur die tyd,’ sê hy, ‘en 
wie se stewige kragte in eie gespierdheid staan, dink julle maar aan 640 
vlug. Indien die hemelbewoners wou hê dat ek my lewe verder 
moet lewe, sou hulle hierdie huis vir my bewaar het. Dit is genoeg, 
ja, meer as genoeg, dat ek een verwoesting aanskou en die 
verowering van ons stad oorleef het13. Ag, roep my liggaam wat so, 
ja, so geplaas is, vaarwel toe en gaan heen16. Ek self sal die dood 
vind deur iemand se hand; ’n vyand sal my wapenrusting begeer en 
medelye betoon. Die verlies van ’n graf is maklik te verduur. Lank 
reeds is ek haatlik vir die gode en hou ek nutteloos die jare teë, 
vandat die Vader van gode en Koning van mense my met die winde 
van sy bliksem aangeblaas en my met sy vuurstraal getref het17 18’.

Elierdie dinge het hy in herinnering geroep, voet by stuk gehou en 650 
onbeweeglik by sy besluit gebly. Ons daarenteë, het in trane 
uitgebars, sowel my vrou Creusa as Ascanius en die hele huis, en 
gesmeek dat my vader nie moet begeer om alles saam met hom te 
vernietig en ons benouende lot nog verder te verswaar nie.

16 Troje is tevore in Anchises se leeftyd deur Hercules verwoes.
17 Hulle moet hom soos ’n lyk behandel.
18 Jupiter het vir Anchises met ’n bliksemskig getref omdat hy oor Venus se liefde 

vir hom gespog het.

66



Hardnekkig weier hy; van sy voorneme wyk hy nie af nie, van sy 
stiplek af roer hy hom nie. Weer eens storm ek na die geveg, en in 
my diepe ellende begeer ek die dood. Want watter raad, watter 
kans is my nou nog gebied? ‘Het u gehoop, vader, dat ek ’n voet 
sou kon versit as u agtergelaat word, en ontval so ’n ontsaglike 
gruwel u vaderlike mond? Indien dit die gode behaag dat daar niks 
van so ’n groot stad oorbly nie, as hierdie besluit onwrikbaar in u 
gemoed lê en as dit u behaag om sowel uself as die uwe te voeg by 660 
Troje se ondergang, dan staan die deur tot daardie dood wat u 
soek wyd oop. Weldra sal Pyrrhus hier wees, van die groot plas 
bloed van Priamus af, hy wat die seun voor die oë van sy vader, en 
die vader by die altare vermoor. Was dit hiérvoor, genadige 
moeder, dat u my deur wapens, deur vure heen red, dat ek die 
vyand midde-in my eie huis, dat ek vir Ascanius en my vader, met 
Creusa daarby, die een in die bloed van die ander neergevel mag 
sien? Wapens, manne, bring my wapens! Die laaste dag roep die 
oorwonnenes op! Gee my aan die Grieke terug; laat my toe om 
terug te gaan en die geveg te hernieu. In geen geval sal ons almal 670 
vandag ongewreek sterwe nie!’

Hierna gord ek weer my swaard aan, en terwyl ek dit regtrek, het 
ek my linkerhand by die skildriem ingesteek en my na buite begin 
begewe. Kyk, egter, op die drumpel het my vrou my knieë omarm 
en vasgeklou en vir klein Julus na sy vader toe opgehou: ‘As jy 
weggaan met die doel om te sterwe, neem dan ook vir ons saam 
om elke gevaar aan jou sy te verduur. Maar as jy volgens jou 
ervaring nog enige hoop vestig op die wapens wat jy opgeneem 
het, beveilig dan allereens hierdie huis. Aan wie se sorg word die 
kleine Julus agtergelaat, aan wie jou vader, en ek, eens jou 
eggenote genoem?’

Dergelike woorde het sy uitgeroep, en die hele huis met haar 
geklaag gevul, toe daar skielik, wonderbaar om te sê, ’n voorteken 680 
verskyn. Want tussen die hande en gesigte van die bedroefde 
ouers, kyk! lyk dit of ’n ligte vuurtong van die kruin van Julus se 
hoof a f’n lig uitstraal, en of die vlam, onskadelik met sy aanraking, 
aan sy sagte hare lek en om sy slape wei. Ontsteld het ons van 
vrees gesidder en probeer om die vlammende hare uit te doof, om 
die heilige vuur met bronwater te blus. Maar my vader Anchises
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het sy oë bly na die sterre opgehef en sy handpalms saam met sy 
bede ten hemel gerig: ‘Almagtige Jupiter, as u enigsins deur 
gebede beïnvloed word, sien ons aan, slegs dit vra ek, en as ons dit 
deur pligsvervulling verdien, skenk van hierdie oomblik af u hulp, 690 
vader, en bevestig hierdie voorteken.’

Nouliks het die grysaard daardie woorde gespreek, of skielik 
donder dit met ’n gedreun aan die linkerkant, en in helder lig skiet 
’n vallende ster uit die hemel deur die duister neer en sleep ’n 
vuurbal agter hom aan. Ons sien hoe dit oor die nok van die dak 
seil, hoe dit sy baan afteken en homself in ligte laaie in die woud 
van Ida begrawe. Toe gloei die voor op sy lang baan nog, en ver in 
die rondte rook die omgewing van swawel.

In hierdie stadium, inderdaad oorreed, rig my vader hom op en hy 
spreek die gode aan en huldig die heilige ster: ‘Nou, ja nou is daar 700 
geen vertraging meer nie. Ek volg, en waar u lei, daar is ek by u, 
gode van my voorvaders. Behoed my huis, behoed my kleinseun!
Dis u voorteken hierdie, Troje is in u goddelike mag. Wat my 
betref, ek gee dit gewonne, my seun, en weier nie langer om as jou 
metgesel te gaan nie.’

Hy het gespreek; duideliker word die vuur deur die stad reeds 
gehoor, en al nader rol die brande die hittegolwe aan. ‘Kom dan, 
dierbare vader, plaas u op my nek. Ek self sal u op my skouers 
neem, en die vrag wat u uitmaak sal glad nie vir my swaar wees nie.
Wat ook al gebeur, vir ons albei sal daar een gemeenskaplike 
gevaar, of een redding wees. Laat klein Julus my vergesel, en laat 710 
my vrou op ’n afstand ons spoor volg. Julle, bediendes, skenk 
aandag aan wat ek sê! As julle die stad uitgaan, kry julle ’n 
heuweltjie en ’n ou tempel van die eensame Ceres, en daarneffens 
’n oerou sipres wat baie jare lank deur die eerbied van ons 
voorvadere gespaar gebly het; na hierdie een plek sal ons uit 
verskillende rigtings kom. U, vader, neem u die heilige voorwerpe 
en die voorvaderlike huisgode in u hand. Vir my wat uit so ’n groot 
oorlog en slagting van pas gelede kom, is dit heiligskennis om 
daaraan te raak, totdat ek my in stromende water sal gewas het.’ 720
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CREUSA

Nadat ek dit gesê het, bedek en my bree skouers en geboë nek met 
’n mantel, ’n geelbruin leeuvel, en ek buig onder my las in. Klein 
Julus het sy handjie aan my regterhand vasgestrengel en volg sy 
vader met korter treetjies; agter volg my vrou. Ons stap deur die 
skadukolle van die omgewing, en ek wat flus deur geen vliegende 
werpwapens, deur geen Grieke in opponerende menigtes 
saamgedrom ontstel is nie, vir my verskrik elke roersel van die 
wind nou, elke geluidjie verontrus my in my gespannenheid, 
tegelyk besorg om sowel my metgesel as my las. Ek het reeds die 
stadspoorte genader en dit het gelyk asof ek die hele pad in 730 
veiligheid afgelê het, toe ’n aanhoudende getrappel van voete my 
in die ore klink, en vader wat deur die duister vorentoe tuur, 
uitroep: ‘My seun, vlug, my seun! Hulle is aan die naderkom. Ek 
onderskei hulle blitsende skilde en glimmende koper- 
wapenrustings.’

In hierdie stadium het ’n onvriendelike godheid — ek weet nie 
watter een nie — my in my bevangenheid van my verwarde sinne 
beroof. Want terwyl ek ylings ’n padlose koers volg en van die 
bekende rigting van die paaie afwyk, helaas! ... het sy gaan staan, 
my vrou Creiisa, en is sy my, rampsalige, deur die noodlot ontruk?
... het sy van die pad af gedwaal? ... dalk het sy van vermoeinis 
gaan sit ... ek weet nie. Daarna het sy nie weer voor ons oë 740 
verskyn nie. Ek het ook nie na my verlorene omgekyk of weer aan 
haar gedink voordat ons by die heuweltjie van eeue-oue Ceres en 
haar gewyde tuiste aangekom het nie. Hier, ja eers hier, nadat 
almal byeengebring is, het sy alleen ontbreek, en het sy haar 
kamerade, haar seun en haar man in hulle verwagting teleurgestel.
Wie van sowel mense as gode het ek in my waansin nie beskuldig 
nie? Of wat het ek in my onvergewerpte stad gesien wat wreder 
was?

Ek vertrou Ascanius, my vader Anchises en die Trojaanse 
huisgode aan my geselle toe, en versteek hulle in ’n bogtige vallei.
Ek self koers weer na die stad en gord my glinsterende wapens 
aan, vasbeslote om alle toeval opnuut te trotser, om deur die ganse 750 
Troje terug te gaan en om nogmaals my lewe aan gevare bloot te
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stel. Allereers soek ek weer die mure en die donker ingang van die 
poort op vanwaar ek my skrede na buite gerig het. Ek kry my 
spore en volg hulle deur die nagduister terug; oral speur ek skerp 
rond. Aan alle kante oorval angs my hart, en die stilte self vervul 
my ook met vrees.

Vandaar af keer ek terug na my huis, in geval sy dalk daarheen 
gegaan het, in geval dalk! Die Grieke het dit reeds binnegestorm 
en die hele huis beset. Dadelik word die verterende vuur deur die 
wind na die nok van die dak aangerol; die vlamme slaan 
daarbokant uit; die hittegloed knetter die lug in op.

Ek gaan verder en besoek weer Priamus se paleis en die burg. In 760 
die verlate suilegange by die heiligdom van Juno het uitgelese 
wagte, Phoenix en die grimmige Ulysses, reeds die buit bewaak.
Van alle kante af word Troje se skatte wat uit die brandende 
allerheiligstes gegryp is hier byeengebring: tafels van die gode, 
mengvate van soliede goud, en buitgemaakte kledingstukke. Seuns 
en skrikbevange moeders staan in eindelose rye daar rondomheen. 
Ja-nee, ek het dit selfs gewaag om krete deur die duister heen uit 
te galm, en die strate met my geskree gevul. In my droefheid het 
ek Creusa se naam tevergeefs oor en oor herhaal, en weer en weer 770 
uitgeroep.

Terwyl ek soek en sonder ophou tussen die geboue van die stad 
voortstorm, het die bedroefde skim, die skadubeeld van Creusa 
self voor my oë verskyn, maar haar beeld was groter as die een wat 
ek geken het. Ek was lamgeslaan, my hare het orent gestaan en my 
stem het in my keel vasgesteek. Toe spreek sy my soos volg aan, en 
neem sy my sorge weg met hierdie woorde: ‘Wat baat dit, liewe 
eggenoot, om so seer aan waansinnige smart toe te gee? Hierdie 
dinge gebeur nie sonder die wil van die gode nie; die ewige wet, of 
die grote regeerder van hoë Olimpus laat nie toe dat jy vir Crëusa 
hiervandaan as jou gesellin meeneem nie. Lank is die ballingskap 
wat vir jou voorlê, en ontsaglik die seevlak wat jy moet deurklief. 780 
En jy sal by die land van die Aandster aankom, waar Lidiese Tiber 
met sagte stroming tussen ryk akkers van manne vloei. Dáár is vir 
jou voorspoed, heerskappy en ’n vorstelike gemalin verwerf; 
verdryf die trane oor jou geliefde Creúsa. Ek sal nie die trotse
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tuistes van die Myrmidone of Dolopiërs aanskou, of gaan om aan 
Griekse moeders slawediens te verrig nie, ek, ’n Trojaanse vrou en 
skoondogter van die goddelike Venus! Nee, die groot Moeder van 
die gode hou my terug aan hierdie kuste. En nou, vaarwel, en 
bewaar jou liefde vir ons twee se seun.’ Toe sy hierdie woorde gesê 
het, het sy my verlaat terwyl ek ween en nog baie dinge wou sê, en 790 
in die yl lug verdwyn. Driemaal het ek daar probeer om my arms 
om haar nek te slaan; driemaal het ek die beeld misgevat en het dit 
my hande ontglip, soos ligte winde en net soos ’n vlugtige droom.

So besoek en uiteindelik weer my makkers, na die nag verstreke 
was. En hier vind ek tot my verbasing dat ’n groot aantal nuwe 
makkers toegestroom het, sowel vrouens as mans, mense vir 
ballingskap versamel, ’n deerniswekkende skaar. Van alle kante af 
het hulle byeengekom, met harte en middele gereed om te volg na 
watter land ook al ek hulle oor die see na ’n kolonie sou wou lei. 800 
En nou het die Mórester oor die ruens van hemelhoë Ida verrys en 
die dag ingelei. Die Grieke het die poortingange beset gehou en 
geen hoop op hulp is ons gebied nie. Ek het berus, my vader op my 
skouers gelig en na die berge koers gevat.
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DIE DERDE BOEK

Aeneas se swerftog

Hy het  ons gehoor; orntjestoaai; en  of> die q e lu ïd  vah 
die sfaangep/ons arf adncjehom ...



ANTANDROS: AENEAS SE VLOOT 
VAAR NA BALLINGSKAP

“Nadat dit die hemelse gode behaag het om die mag van Asië en 
Priamus se onskuldige volk te gronde te rig, en die trotse Ilium 
geval het en die ganse Troje, stad van Neptunus, van die grond af 
bly rook, word ons deur voortekens van die gode gedryf om na 
veraf streke van ballingskap en onbewoonde lande te soek. In die 
onmiddellike omgewing van Antandros, aan die voet van die 
Idaberg in Frigië, bou ons ’n vloot, onseker waar die noodlot ons 
heen voer, waar dit ons gegun is om ons te vestig, en dáár bring ons 
ons mense saam. Nouliks het die vroegsomer aangebreek of vader 
Anchises gee ons opdrag om ons seile voor die noodlot te span.
Toe verlaat ek met trane die kuste en hawens van my vaderland, 10 
en die vlaktes waar Troje gestaan het. As balling vaar ek die 
diepsee in met my metgeselle en seun, met die Penate en die groot 
gode.

THRACIË: POLYDORUS SE GRAF

’n End weg lê die land van Mars met sy uitgestrekte vlaktes — 
Thraciërs ploeg dit — voorheen deur die onverbiddelike Lycurgus 
regeer. Van oudsher af het hierdie land gasvryheid aan Troje 
betoon en solank die noodlot ons begunstig het, was sy gode 
bondgenote van ons eie. Hierheen vaar ek en stig op die bogtige 
kus my eerste stad, ’n begin onder ’n vyandiggesinde noodlot. Vir 
my volk skep ek die naam Aeneadae, aan my eie naam ontleen.

Ek was besig om ’n heilige offer to bring aan my moeder, dogter1 
van Dione, asook aan die ander gode wat die taak wat ek 
onderneem het met guns bejeën, en om tot eer van die hoë Koning 20 
van die hemelbewoners ’n skitterwit stier op die strand te slag. 
Toevallig was dit langs ’n heuweltjie op die top waarvan kornoelie- 
bossies en ’n mirteboom gestaan het, stekelig met spiestakke dig

1 Venus.
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teenmekaar. Ek stap daarheen, en toe ek probeer om die groen 
groeisel van die grond af los te ruk sodat ek die altare met 
lowerryke takkies kon bedek, sien ek, wonderbaar om te vertel, ’n 
skrikwekkende voorteken. Want die eerste bossie wat met 
gebreekte wortels uit die grond gepluk word, van hom tap daar 
druppels swart bloed af, en dit bevlek die aarde met etter. ’n Koue 
rilling skud my ledemate en my bloed stol yskoud van vrees. Weer 30 
doen ek dit, en gaan voort om die taai hout van ’n tweede af te 
skeur; ek speur diep na die verskuilde oorsaak; swart bloed drup 
uit die bas ook van die tweede. Terwyl ek in my hart baie dinge 
oorweeg, het ek die landeiike r.imfe eerbiedig begin aanbid, ook 
vir vader Gradivus2 wat oor die Getiese velde3 regeer, dat hulle die 
verskyning op die regte wyse in ons guns moet keer, en die 
voorteken vir ons moet temper.

Maar toe ek met groter inspanning die derde bos spiestakke 
vasgryp en worstelend met my knieë teen die sand onder hulle 
beur — sal ek alles vertel of stilbly? — word daar uit die diepte van 
die die heuwel ’n jammerlike kreun gehoor, en ’n stem klink op en 40 
kom tot my ore: ‘Waarom, Aeneas, verskeur jy my in my ellende?
Spaar tog vir my wat hier begrawe lê en moenie jou vrome hande 
verder met misdaad bevlek nie. Troje het my nie as vreemdeling 
vir jou voortgebring nie, en hierdie bloed tap nie uit ’n boomstam 
nie. Helaas, vlug van hierdie wrede land af weg, vlug weg van 
hierdie gierige kus: want ek is Polydorus4. Hier het ’n digte 
menigte yster spere my deurboorde liggaam bedek en uitgegroei 
tot skerp spiestakke.’ Toe, voorwaar, het ek verdwaas gestaan, my 
verstand oorspoel deur ’n onbepaalbare vrees; my hare het orent 
gestaan en my stem het in my keel vasgesteek.

Destyds, toe hy reeds begin twyfel het aan Troje se wapens en hy 
gesien het dat sy stad deur ’n beleg omsingel word, het die arme 
Priamus hierdie Polydorus heimelik met ’n groot gewig aan goud 50

2 Mars.
3 Thracië.
* Een van koning Priamus van Troje se seuns -  ’n swaer dus van Aeneas.
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na die koning van Thracië gestuur om deur hom grootgemaak te 
word. Nadat die mag van Troje gebreek is en die geluksgodin 
gewyk het, kies daardie man Agamemnon en sy seëvierende leër 
se kant en verbreek elke heilige band: hy vermoor Polydorus en 
neem met geweld besit van die goud. Vervloekte gouddors, 
waartoe dwing jy tog die harte van sterwelinge!

Toe die angs my gebeente verlaat, rapporteer ek die gode se 
voortekens aan die gekose hoofmanne van die volk, allereers aan 
my vader, en ek vra hul hulle mening. Almal is dit eens dat ons uit 
die misdadige land moet padgee; ons moet die plek van 60 
besoedelde gasvryheid verlaat en ons seile voor die winde 
oopspan. Daarom voer ons opnuut ’n begrafnisritus vir Polydorus 
uit, en grond word hoog op sy grafheuwel opgestapel. Droef staan 
die altare vir sy skim met donkerblou linte en swart sipres, en 
daarrondom Trojaanse vroue, soos gebruiklik met loshangende 
hare. Ons dra skuimende bekers lou melk aan, en bokale vol 
heilige bloed; ons lê sy siel ter ruste in die graf en roep met luide 
stem die laaste vaarwelgroet.

DELOS: DIE ORAKEL VAN APOLLO

Sodra ons daarna die oseaan kon vertrou, toe die winde ’n kalm 
see bied en die Suidewind ons sag suisend na die diepsee nooi, 70 
sleep my makkers die skepe water toe en kom in ’n groot menigte 
op die strand byeen. Ons vaar die hawe uit, en lande en stede 
verdwyn in die verskiet. In die middel van die see lê daar ’n heilige 
land3, baie dierbaar vir die moeder* 6 van die Nereïde en Egeïese 
Neptunus. Terwyl dit langs kuste en strande heen rondgedobber 
het, het die pligsgetroue boogskuttergod7 dit aan die rysige 
Myconos en Gyaros vasgemaak en dit toegelaat om onbeweeglik 
te lê en die winde te minag. Hierheen vaar ek, en allervreedsaam 
ontvang hierdie eiland ons, moeg soos ons was, in ’n veilige hawe.
Ons ontskeep en betoon eer aan die stad van Apollo. Koning

s Die eiland Delos, geboorteplek van Apollo en Diana.
6 Doris.
7 Apollo.
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Anius, koning van mense en terselfdertyd priester van Phoebus, 80 
haas ons tegemoet, sy slape omkrans met linte en heilige lourier; 
hy het sy ou vriend, Anchises, herken. In vriendskap skud ons 
mekaar die hand en gaan onder sy dak in.

Eerbiedig het ek na die god se tempel van ou klip gestaar: ‘Skenk 
ons, god van Thymbra7, ’n eie tuiste. Skenk aan ons wat moeg is 
stadsmure, ’n nageslag en ’n stad wat sal bly bestaan. Bewaar Troje 
se tweede vesting, ons wat van die slagting deur die Grieke en 
hardvogtige Achilles oorgebly het. Vir wie moet ons volg? Of 
waarheen beveel u ons om te gaan? Waar moet ons ons tuiste 
vestig? Skenk ons, vader, ’n voorteken, en stort uself in ons harte.’

Nouliks het ek dit gesê of dit lyk asof alles skielik bewe, sowel die 90 
deure as die lourierboom van die god, en of die ganse berg rondom 
begin te skud. En toe die allerheiligste oopgegooi is, begin die 
orakeldrievoet loei. Ons kniel en buig op die grond neer, en ’n 
stem klink in ons ore: ‘Kinders van Dardanus8 wat soveel ly, 
dieselfde land wat eerste julle volk uit voorvaderlike stam 
voortgebring het, sal julle by julle terugkeer aan sy vrugbare 
boesem verwelkom. Soek julle moeder van ouds. Dáár sal die huis 
van Aeneas oor alle kuste heerskappy voer, die kinders van sy 
kinders, en die nakroos wat uit hulle gebore sal word.’

So het Apollo gespreek. Groot vreugde het ontstaan, gepaard met 
luide gejuig. Almal vra watter stad dit is waarheen Phoebus ons 100 
swerwers roep, en waarheen hy ons beveel om terug te keer. Toe 
sê my vader, terwyl hy die oorlewerings van die manne van ouds 
oordink: ‘Luister, hoofmanne, en verneem waarin julle hoop 
bestaan. In die middel van die oseaan lê die eiland van die groot 
Jupiter, Kreta, waar die Idagebergte troon en die wieg van ons ras 
staan. ’n Honderd groot stede bewoon hulle, uiters vrugbare ryke.
Ons vroegste voorvader, Teucer, — as ek die dinge wat ek gehoor 
het, reg onthou — het van daar af eerste na die kuste van

7 Apollo.
8 Trojane.
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Rhoeteum gevaar en ’n plek vir sy koninkryk gesoek. Ilium en die 
vestings van Pergamum het toe nog nie bestaan nie; die mense het 
onder in die valleie gewoon. Daarvandaan kom die moedergodin 110 
wat op Cybelus woon, die brons simbale van die Corybante en die 
bergwoud van Ida; daarvandaan die getrou bewaarde swye oor 
haar heilige ritusse, en die ingespande leeus wat die gebiedster se 
strydwa trek. Kom dan, en laat ons volg waar die bevele van die 
gode ons heen lei; laat ons die winde versoen en die koninkryk van 
Knossos opsoek. En dit lê ook nie ver van hier af nie. As Jupiter 
ons net bystaan, sal die derde daeraad ons vloot op die kuste van 
Kreta voor anker laat lê.’ So het hy gespreek en die vereiste 
offerandes op die altare geslag: ’n stier tot eer van Neptunus, ’n 
stier ter ere van U, skone Apollo, ’n swart skaap vir die Stormgod, 120 
en ’n witte vir die gunstige Westewinde.

KRETA: DIE PENATE SE WAARSKUWING

Die gerug is in omloop dat die aanvoerder Idomeneus verban is en 
uit die koninkryk van sy voorvadere gewyk het. Die kuste van 
Kreta lê glo onbewoon, die huise staan leeg, sonder ons vyand, en 
’n verlate tuiste wag vir ons daar. Ons verlaat die hawe van Ortygia 
en skeer oor die see heen, by Naxos verby waar Bacchusvreugde 
op die ruens weerklink; verby groen Donusa, Olearon en 
sneeuwitte Paros; verby die Cyclade wat oor die see heen versprei 
lê, en ons vaar deur engtes wat kook van riwwe dig op mekaar. ’n 
Geskree van die matrose klink op terwyl hulle op allerhande 
maniere teen mekaar wedywer. As makkers moedig hulle mekaar 
aan: ‘Laat ons die land van ons voorvaders soek— Kreta!’ Die 
wind steek van agter op en begelei ons op ons vaart, en uiteindelik 130 
gly ons nader na die eeue-oue kuste van die Curetes. Derhalwe 
begin ek gretig bou aan die mure van my begeerde stad, en noem 
dit Pergama. My volk is verheug oor hierdie naam en ek moedig 
hulle aan om hulle haarde lief te hê, en om ’n burg met rysige 
dakke te bou.

En nou, ongeveer, het die skepe op die droë strand gelê. Ons 
jongmense was besig met huwelike en nuwe ploeglande, ek om 
wette in te stel en huise toe te ken. Toe, skielik, daal daar vanuit 
’n besmette deel van die hemel ’n pes neer, ’n gety van die dood tot
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bederf van ons liggame, en tot jammerlike vernietiging van bome 
en gesaaides. Mense het die heerlike lewe gelaat of hulle siek 140 
liggame voortgesleep. Vervolgens het die Hondster die velde 
onvrugbaar gebrand; die gras het verdor, en die sieklike graan het 
geweier om voedsel voort te bring. My vader raai my aan om weer 
oor die see heen te vaar, om weer na Ortygia en die orakel van 
Phoebus toe te gaan: ek moet hom om genade gaan bid en 
verneem watter einde hy aan ons moeilike lot skenk. Waar, sê hy, 
moet ons bystand vir ons swaarkry probeer bekom? Waarheen 
moet ons ons koers wend?

Dit was nag, en op aarde het slaap alles wat lewe in sy mag gehou.
Soos ek daar lê en slaap, het dit gelyk asof die heilige beelde van 
die gode, die Frigiese Penate wat ek van Troje af uit die midde van 150 
die brandende stad met my saamgebring het, voor my oë staan, 
duidelik in helder lig waar die volmaan deur die ingeboude 
vensters stroom. Toe spreek hulle soos volg en neem my sorge weg 
met hierdie woorde: ‘Wat Apollo jou sal meedeel as jy Ortygia 
bereik, dit voorspel hy hier, en kyk! uit eie beweging stuur hy ons 
na jou drumpel. Ons wat jou en jou wapens gevolg het nadat Troje 
verbrand is, ons wat onder jou leiding die geswolle see in skepe 
deurkruis het, ons sal ook jou nakroos wat sal kom tot aan die 
sterre verhef, en aan jou stad heerskappy verleen. Trek groot 
stadsmure vir groot manne op, en ontwyk nie die langdurige 160 
beproewing van ballingskap nie. Jy moet julle woonplek verander!
Dis nie hierdie kuste wat Deliese Apollo aanbeveel het nie; hy het 
nie gesê julle moet julle in Kreta kom vestig nie. Daar is ’n plek, 
die Grieke noem dit Hesperië, ’n oerou land, magtig deur wapens 
en die vrugbaarheid van sy bodem; Oenotriërs het dit voorheen 
bewoon; nou wil die gerug dat ’n jonger geslag dit die naam Italië 
gegee het na die naam van hulle leier. Dit is ons blywende tuiste, 
hiérvandaan het Dardanus gekom, en vader Jasius, van wie ons 
volk oorspronklik afstam. Kom, staan op en bring met vreugde 
hierdie onbetwyfelbare boodskap aan jou bejaarde vader: hy moet 
die stad Corythus en die lande van Ausonië soek; Jupiter ontsê jou 170 
die velde van Dicte9.

’ Kreta.
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Verbyster deur so ’n gesig en die stem van die gode — en dit was 
geen droombeeld daardie nie, maar dit het my gelyk asof ek hul 
gelaatstrekke, hul lintdeurvlegte hare en gesigte tasbaar hier voor 
my oë herken; toe begin die koue sweet oor my hele liggaam 
afstroom— spring ek vinnig uit die bed, hef my hande met die 
palms na bo ten hemel tesame met my bede, en pleng ’n suiwer 
wygeskenk op die haard.

Toe die offerande voltrek is, lig ek bly vir Anchises in en ontvou 
stap vir stap aan hom die hele verhaal. Hy het ons dubbelsinnige 
herkoms en tweevoudige afstamming herken, en ingesien dat hy 180 
op ’n dwaalspoor gebring is deur ’n vreemde vergissing in verband 
met die ou lande. Toe vertel hy: ‘My seun, jy wat deur die 
onheilslot van Troje afgemat is, slegs Cassandra het dergelike 
lotsgebeure aan my voorspel. Nou onthou ek dat sy hierdie dinge 
verkondig het as dinge wat aan ons ras verskuldig is, en dat sy 
dikwels die naam Hesperië, dikwels die Italiaanse ryk genoem het.
Maar wie kon glo dat Trojane ooit die kuste van Italië sou bereik?
Of vir wie kon Cassandra se profesieë toe beïnvloed? Laat ons aan 
Apollo toegee en op sy raad die beter koers volg.’ So het hy gesê, 
en juigend gehoorsaam ons almal sy woord. Ons verlaat ook 
hierdie woonplek, en nadat ons ’n paar agtergelaat het, laat bol 190 
ons die seile en snel in ons hol skepe heen oor die ontsaglike see.

DIE STROPHADES: BOTSING MET  
DIE HARPYE

Nadat die skepe die diepsee bereik het en daar nou geen land meer 
sigbaar is nie — aan alle kante net lug, aan alle kante die see — toe 
verskyn daar bo my hoof ’n blouswart reënwolk wat nagduister en 
storm met hom saambring, en onder die skemering het die seevlak 
gesidder. Dadelik rol die winde die water aan en yslike golwe rys 
op. Ons word uiteengeslaan en op die ontsaglike draaikolk 
rondgeslinger. Stormwolke hul die dag in duisternis en ’n nat nag 
maak die hemel onsigbaar. Weerligstrale blits vinnig na mekaar uit 
die verskeurde wolke; ons word uit ons koers gebeuk en dwaal oor 200 
die donker golwe rond. Selfs Palinurus sê hy kan nie dag van nag 
onderskei in die lug nie, en die koers onthou hy te midde van die 
golwe nie. ’n Volle drie dae, uitsigloos vanweë ’n ondeursigtige
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mistigheid, dryf ons op die see rond, en net soveel sterlose nagte.
Op die vierde dag eers het ons op langelaas land sien opdoem; in 
die verte het berge verskyn en rook wat in die lug in opkrul. Af 
kom die seile en ons gaan staan regop teen die roeispane10; 
onverwyld woel die beurende matrose die skuimende water om en 
skeer oor die donkerblou see heen.

Nadat ek aan die golwe ontkom het, verwelkom die kuste van die 
Strophades my heel eerste. Die Strophades, genoem op hul 210 
Griekse naam, lê in die groot Ioniese see. Hulle is eilande wat deur 
die afgryslike Celaeno en die ander Harpye bewoon word sedert 
Phineus se huis vir hulle gesluit is, en hulle uit vrees hulle vroeëre 
tafels verlaat het. Geen aakliger monster as hulle, geen wreder pes 
of toorn van die gode het ooit uit die waters van die Styx verrys 
nie. Hulle is voëls met die gesigte van jong meisies; die uitwerpsel 
van hulle mae is uiters vies; hulle het kloue vir hande, en is 
ewigdurend bleek in die gesig van honger.

Toe ons hierheen aangeseil kom en die hawe binnevaar, kyk! sien 
ons pragtige kuddes beeste versprei oor die vlaktes, en 'n trop 220 
bokke sonder herder tussen die gras. Ons storm op hulle af met die 
swaard en nooi die gode om deel te hê aan die buit, ook vir Jupiter 
self. Daarna belaai ons die aanlêsofas ryklik op die bogtige strand 
en smul feestelik aan die heerlike voedsel. Maar skielik verskyn 
die Harpye in ’n skrikwekkende duikvlug van die berge af, klap 
hulle vlerke met luide geklepper, roof die voedsel en bevuil alles 
met hul onreine aanraking. So tussen die afskuwelike stank deur 
klink daar dan ’n afgryslike gekrys.

Andermaal dek ons die tafels, in ’n lang gleuf onder ’n uitgeholde 
rots, rondom ingesluit deur bome en trillende skadu’s,11 en plaas 230 
weer vuur op die altare. Andermaal, vanuit ’n teenoorgestelde 
hemelstreek en geheime skuilhoek, fladder die luidrugtige bende

10 As die roeiers hulself werklik inspan, gaan staan hulle met die terugswaai van die 
spane regop, sodat hulle by die inplons met die volle gewig van hul liggame op 
die roeibank kan neersak terwyl hulle beurend aan die spane trek.

11 Hierdie reël is blykbaar hier ingebring uit Bk. I, 311.
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met gekromde pote om die buit rond, en besoedel die voedsel met 
hulle monde. Toe gee ek aan my makkers opdrag om hulle wapens 
op te neem en dat daar oorlog gevoer moet word teen die 
afgryslike geslag. Hulle maak presies soos hulle beveel is, steek 
hulle swaarde hier en daar in die gras weg, en bêre hulle skilde 
waar dit onsigbaar sal wees.

Toe die voëls dus onder luide gekrys al met die bogtige kus langs 
aangevlieg kom, gee Misenus van sy hoë uitkykpos af die teken 
met sy hol kopertrompet. My makkers val aan en onderneem ’n 240 
vreemde geveg: hulle probeer om die afskuwelike voëls van die see 
met die swaard te vermink. Tog, hulle voel geen hou op hulle vere 
en ook geen wond up hul rúe nie, maar skiet in snelle vlug die lug 
in op en laat die halfgeëte buit en hul walglike spore agter.

Alleen Celaeno, die onheilsprofetes, gaan sit op ’n hemelhoë 
rotspiek en bars los met hierdie woorde uit haar hart: ‘Is dit sowaar 
oorlog, ter vergoeding van die beeste wat julle geslag en die stiere 
wat julle neergevel het, is dit oorlog, kinders van Laomedon12, wat 
julle gereed maak om teen ons te ontketen, en die onskuldige 
Harpye uit hul voorvaderlike koninkryk te verdryf? Neem dan 
hierdie woorde van my ter harte en prent hulle diep in jul geheue 250 
in, woorde wat die almagtige Vader aan Phoebus, en Phoebus 
Apollo aan my voorspel het, en wat ek as oudste Furie nou aan 
julle openbaar. Julle het die winde aangeroep, en met hulle hulp 
soek julle naarstiglik na Italië: julle sál na Italië gaan, en dit sál 
geoorloof wees om sy hawens binne te vaar. Maar julle sal nie jul 
beloofde stad met mure omring alvorens ’n afgryslike honger, en 
die onreg van hierdie moorddadige aanslag op ons, julle eers 
dwing om julle tafels rondom met die tande af te knaag en te 
verslind nie.’ Sy het gespreek, en weggedra op haar vlerke het sy 
weer die bos ingevlug.

Maar my makkers se bloed het koud geword en van plotselinge 
skrik gestol. Hulle moed het gesink, en hulle gebied my om nie 260

12 Trojane.
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langer met wapens nie, maar met geloftes en gebede vrede van 
hulle af te smeek, of dit nou godinne is hierdie wesens, of 
afgryslike, afskuwelike voëls. En met uitgestrekte hande roep 
vader Anchises die groot gode daar van die strand af aan en 
kondig die offerandes aan wat hulle toekom: ‘O gode, verhinder 
hierdie dreigemente! O gode, hou so ’n lot ver van ons! Wees 
welwillend en spaar die vromes.’ Toe gee hy ons opdrag om die 
vasmeerkabel van die strand af los te pluk, om die toue los te maak 
en die seile uit te rol. Die Suidewinde laat ons seile bol; oor die 
skuimende golwe vlug ons na waar wind en stuurman ons koers 
bepaal.

Reeds doem woudryke Zacynthos in die middel van die golwe op, 270 
en Dulichium en Same en Neritos met sy steil kranse. Ons vlug by 
die rotse van Ithaca verby, koninkryk van Laertes, en ons vervloek 
die geboortegrond van die wrede Ulysses. Spoedig verskyn ook die 
newelbedekte kruine van Leucatesberg en die Apollotempel, 
gevrees deur seelui. Moeg koers ons daarheen en nader die klein 
stadjie; die anker word van die boeg af gegooi; vas lê die 
agterstewens op die strand.

ACTIUM: ’N  RUSPLEK OP DIE REIS

Daar ons dus bo verwagting uiteindelik land bereik het, reinig ons 
onsself ter ere van Jupiter en laat die altare rook met wygeskenke.
Ons drom in groot getalle op die kus van Actium saam waar ons 280 
Trojaanse spele vier. Kaal en glibberig van die olie, beoefen my 
makkers hul tradisionele stoeigevegte. Hulle is in hulle skik dat 
hulle by soveel Griekse stede verbygeglip en hulle vlug tussen die 
vyand deur volgehou het.

Intussen wentel die son voort in sy magtige kringloop van ’n jaar, 
en die ysige winde maak die see onstuimig met noorderstorms. ’n 
Skild van gedrewe brons, eertyds deur die magtige Abas gedra, 
heg ek aan die suile van die voorgewel vas, en ek maak die 
geskenk kenbaar met die versreël: ‘Aeneas wy hierdie wapens wat 
hy van die Grieke, sy oorwinnaars, gebuit het.’ Toe gee ek hulle 
opdrag om op die roeibanke plek in te neem en die hawe te 
verlaat. Wedywerend beuk my makkers die see en skeer oor die 290
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watervlakte heen. Ons sien hoe die hemelhoë berge van die 
Phaeakers een na die ander verdwyn; ons vaar langs die kuste van 
Epirus verby, nader die hawe van Chaonië en bereik die rysige 
stad Buthrotum.

BUTHROTUM: (a) DIE ONTMOETING 
MET ANDROMACHE

Hier bereik ’n ongelooflike tyding van gebeurtenisse ons ore: 
Helenus, seun van Priamus, voer heerskappy oor Griekse stede 
nadat hy die vrou en septer van Pyrrhus, nakomeling van Aeacus, 
verkry het; Andromache het weer eens ’n man van haar eie ras ten 
deel geval. Verstom het ek gestaan, en my hart het gebrand van ’n 
ongewone verlange om met die man te praat en te hoor van sy 
hoogs merkwaardige lot. Ek vertrek van die hawe en laat die vloot 300 
en strand agter, toevallig net toe Andromache in ’n woud voor die 
stad besig was om langs die waters van ’n sogenaamde Simoïs ’n 
plegtige fees en rougeskenke aan die asse van Hector te offer. Sy 
nooi sy skim na die leë graf wat sy van groen sooie gebou, en 
waarnaas sy twee altare gewy het — ’n bron van trane.

Toe sy my sien aankom en met verbystering die Trojaanse wapens 
rondom my bemerk, het sy groot geskrik vir die geweldige 
voorteken. Terwyl sy nog staar het sy verstyf, het die hitte haar 
gebeente verlaat; sy syg neer, en uiteindelik, na ’n lang ruk, vind 
sy haar woorde: ‘Kom jy in ware gestalte, as werklike boodskapper 310 
na my, seun van ’n godin? Is jy lewendig? Of, as die heerlike 
lewenslig van jou gewyk het, waar is Hector?’ Sy het gespreek, in 
trane uitgebars en die hele omgewing met geweeklaag gevul.

Te midde van haar verbystering kry ek nouliks ’n paar kort 
antwoorde in, en in my verwarring stamel ek onsamehangende 
woorde: ‘Ek leef, inderdaad, en sleep my lewe deur alle gevare 
voort. Moenie twyfel nie, want wat jy sien, bestaan werklik. 
Helaas! watter nederige lot is jy nou deelagtig na jy so ’n eggenoot 
verloor het! Of watter geluk, jou volkome waardig, Andromache 
van Hector, is tans weer jou deel! Is jy nog met Pyrrhus getroud?’
Sy het haar oë neergeslaan en in ’n fluisterstem sê sy: ‘Gelukkiger 320
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as alle ander was die maagdelike dogter13 van Priamus, sy wat 
beveel was om by die graf van ’n vyand te sterf onder die hoë mure 
van Troje! Nooit is sy deur loting as buit uitgedeel nie en nooit het 
sy as gevangene die bed van ’n seëvierende baas aangeraak nie!
Nadat ons vaderland in vlamme opgegaan het, is ek oor afgeleë seë 
saamgeneem. Ek het die hooghartigheid en jeugdige trots van 
Achilles se seun verduur, en in slaweskap ’n kroos gebaar. Maar 
daarna het hy Hermione, kleindogter van Leda, en ’n Spartaanse 
huwelik nagejaag en my as diensmaag aan sy dienskneg Helenus 
oorhandig om te besit. Maar Orestes het gebrand van ’n felle hart- 
stog vir sy gesteelde vrou, en aangedryf deur die waansin veroor- 330 
saak deur sy misdade, oorval hy vir Pyrrhus onverhoeds en 
vermoor hom by sy vader se altaar. Met die dood van 
Neoptolemus14 het ’n deel van die ryk aan Helenus as sy reg- 
matige besit toegeval. Die vlaktes het hy die Chaoniese vlaktes 
genoem en die gebied in sy geheel, Chaonië, na Chaon van Troje, 
en op die ruens ’n Pergamus, hierdie Trojaanse burg gebou.

Maar nou, wat jouself betref, watter winde, watter noodlot het jou 
koers bepaal? Of welke god het jou sonder dat jy dit weet na ons 
kuste aangedryf? Hoe gaan dit met jou seun Ascanius? Leef hy, en 
asem hy nog die hemelse lug in? Vir hom, glo my, toe Troje 340 
reeds15... . Het die seun darem ’n bietjie liefde vir sy gestorwe 
moeder? En vuur sy vader Aeneas en sy oom Hector hom enigsins 
aan tot die ou deugde en mannemoed?’

Dergelike woorde het sy wenend uitgestort, en nog ’n lang ruk 
tevergeefs geweeklaag, toe die held Helenus, seun van Priamus, 
onder groot geleide van die stadsmure of aangestap kom. Hy 
herken sy mense, lei hulle met blydskap na die poort, en stort 
menige traan na elke woord. Ek stap verder en herken 'n klein 
Troje en ’n Pergamus wat soos die grote gebou is; ook ’n droë 
rivierbedding vernoem na die Xanthus, en ek omhels die pilare 350

13 Poluxena, wat deur Pyrrhus op Achilles se graf gedood is.
14 ’n Ander naam vir Pyrrhus.
15 Hierdie is die enigste onvoltooide vers in die Aeneïs wat nie sin maak nie.
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van die Scaeïese poort; my Trojane geniet ook die verwante stad 
saam met my. Die koning het hulle in die ruim suilegang ontvang; 
die geregte is in goue skottels voorgesit, en met beker in die hand 
het hulle in die middel van die voorhof plengoffers van wyn 
uitgegiet.

(b) HELENUS SE VOORSPELLING

En nou het die een dag na die ander verbygegaan; die briese nooi 
ons seile, en die linne bol van die suisende Suidewind. Met hierdie 
woorde nader ek die siener en rig die volgende versoek: ‘Seun van 
Troje, tolk van die gode, jy wat die goddelike wil van Apollo, jy 
wat die drievoet en lourier van die god16 van Claros verstaan, en 360 
die sterre, en die taal van voëls en die voortekens van die 
snelvliegense vlerk, kom, sê my — want elke uitspraak van die 
orakels het my reis vir my as gunstig verklaar, en al die gode het 
my met hulle openbarings aangeraai om na Italië te koers en 
verafgeleë lande te verken. Slegs die Harpy Celaeno voorspel ’n 
verontrustende voorteken, ja, ’n gruwel om te vertel, en sy dreig 
met grimmige woede en afskuwelike honger — welke gevare moet 
ek eerste vermy? Of deur watter plan te volg sou ek sulke 
geweldige beproewinge te bowe kon hom?’

Hierna slag Helenus volgens gewoonte eers jong stiere, en bid om 
die guns van die gode. Hy maak die linte van sy gewyde hoof los, 370 
en met sy eie hand, Apollo, lei hy my, gespanne van u magtige 
teenwoordigheid, na u drumpel, en toe profeteer hy, priester soos 
hy is, die volgende uit goddelike mond: ‘Seun van ’n godin — want 
daar is duidelike bewys dat jy die see onder beskerming van hoër 
magte deurvaar; so reël die koning van die gode jou noodlot en 
draai hy die wiel van verandering, so wentel daardie vaste orde van 
dinge voort — uit baie geheime sal ek vir jou slegs ’n paar in 
woorde uitlê, sodat jy met groter gerustheid die vreemde seë kan 
deurkruis en in ’n Italiaanse hawe tot rus kan kom. Want die 
Skikgodinne verhinder Helenus om die ander dinge te weet, en

16 Apollo.
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Juno, dogter van Saturnus, verbied hom om dit te sê. Allereers, die 380 
Italië wat jy nou dink naby is, en die nabygeleë hawens wat jy in 
jou onwetenheid gereed maak om binne te vaar, word weens lang 
stroke land deur ’n lang onbereisbare pad ver weg van jou geskei.
Eers moet jou roeispaan in die golwe van Sicilië buig, eers moet 
jou skepe die uitgestrektheid van die Ausoniese see deurkruis, by 
die mere van die onderwêreld verby en die eiland Aea wat aan 
Circe behoort, aleer jy jou stad in ’n veilige land kan stig. Ek sal 
jou sê wat die tekens sal wees, hou dit in jou hart weggebêre: 
wanneer jy eendag vol sorge langs die water van ’n afgeleë stroom 
’n ontsaglike sog onder die eike langs die oewer kry lê met ’n 390 
werpsel van dertig stuks so pas gebore, ’n wit sog wat op die grond 
lê en rus, en wit die kleintjies aan haar spene — dáár sal die plek 
vir jou stad wees, dáár die onbetwyfelbare rus na jou beproewinge.
En vrees nie die toekomstige afknaag van julle tafels nie: die 
noodlot sal ’n uitweg vind, en as Apollo aangeroep word, sal hy 
bystand bied.

Maar hierdie lande en hierdie streek van die Italiaanse kus17 
naaste aan ons en wat deur die branding van ons see bespoel word, 
moet jy vermy: al die stede word deur kwaadgesinde Grieke 
bewoon! Hier het die Locriërs uit Naryx ’n stad gebou, en 
Idomeneus van Lyctos18 het die Sallentynse vlaktes met sy soldate 400 
gekoloniseer. Hier lê die beroemde stadjie van Philoctetes, die 
Meliboeïese leier, klein Petalia wat staatmaak op sy muur. Verder, 
wanneer jou skepe die see oorgesteek het en voor anker lê, 
wanneer jy altare opgerig het en eindelik jou geloftes op die strand 
volbring, omhul en bedek dan jou hare met ’n purper sluier, sodat 
niks skadeliks gedurende die offerande aan die gode tussen die 
heilige vure voor jou oë verskyn en die voortekens versteur nie.
Laat jou makkers hierdie gebruik by offerandes in ere hou, en hou 
jy dit self in ere; laat jou nakroos met hierdie heilige verpligting 
rein bly.

17 Die Adriatiese kus.
18 ’n Stad in Kreta.
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410Maar wanneer jy daarvandaan vertrek en die wind jou na die kus 
van Sicilië gedryf het, en die versperrings van die Pelorus-engte 
geleidelik oopgaan, moet jy met ’n groot omweg na die land aan 
jou linkerkant en die see aan jou linkerkant koers: vermy die kus 
en waters aan jou regterkant! Hierdie gebiede, sê hulle, het eertyds 
toe die twee lande nog ’n ongebroke eenheid was uitmekaar 
gesplits, losgeskeur deur die geweld van ’n magtige katastrofe — 
soveel verandering kan die lang verloop van tyd teweegbring. Met 
geweld het die see toe daartussen ingespoel, met sy golwe die kus 
van Italië van Sicilië s’n afgesny, en in ’n smal seestraat 
deurgestroom tussen landerye en stede wat nou geskei van mekaar 
op die kuste gestaan het. Scylla bewaak die regterkant, die 
onversadigbare Charybdis die linkerkant. Op die bodem van haar 420 
kolkende afgrond slurp laasgenoemde drie maal per dag 
ontsaglike golwe loodreg die dieptes in, slinger dit weer telkemale 
in die lug op en tref die sterre met die water. Maar ’n grot hou vir 
Scylla in donker skuilhoeke ingekerker, vanwaar sy haar koppe 
uitsteek en skepe na haar rotse toe aansleep. Bolangs is haar 
voorkoms die van ’n mens, tot by die heupe ’n meisie met pragtige 
borste; onderlangs is sy ’n seemonster met ’n gedrogtelike lyf, met 
dolfynsterte vasgegroei aan ’n buik wat wolwe voortbring. Dit is 
beter dat jy sonder haas om die suidpunt van Sicilië, kaap 
Pachynus, vaar, beter om ’n wye draai daarom te stuur, as om 430 
eenmaal die wanstaltige Scylla in haar ontsaglike grot te sien, en 
die rotse wat weerklink van haar donkerblou honde.

Bowendien, as Helenus die siener enige voorkennis het, as hy 
enigsins geglo kan word, as Apollo sy gees met waarheid vervul, 
dan sal ek jou, seun van ’n godin, hierdie een ding, ja, een ding 
voor alles anders vooraf sê, en by herhaling weer en weer aanraai: 
vereer allereers die goddelike mag van grote Juno in jou gebed, sê 
bereidwillig aan Juno geloftes toe, en wen die magtige heerseres 
met die geskenke van ’n smekeling. So sal jy Sicilië uiteindelik 
agterlaat en triomfantelik na die grense van Italië gestuur word. 440

Warmeer jy daar aangeland het, en die stad Cumae en die heilige 
mere en Avernus met sy ruisende woude nader, sal jy die besete 
profetes sien wat diep in haar rotsgrot die noodlot aankondig en 
haar tekens en simbole aan blare toevertrou. Elke voorspelling wat
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die maagd op die blare neergeskryf het, rangskik sy in volgorde en 
laat dit eenkant afgesonder in die grot lê. Roerloos lê hulle daar op 
hulle plekke en verander nie van volgorde nie. Maar tog, wanneer 
die skarnier draai en ’n ligte windjie het hulle geroer en die 
oopmaak van die deur het die tere blare deurmekaargewaai, dan 
doen sy nooit daarna die moeite om hierdie voorspellings wat deur 
die hol rotsgrot rondfladder, weer op te vang en hulle op hul 450 
plekke terug te plaas of om die verse weer saam te voeg nie.Sonder 
antwoord vertrek die mense wat haar kom raadpleeg dan, en haat 
die tuiste van die Sibille. Laat geen tydsverlies hier vir jou van 
soveel belang wees — al sou jou makkers teen jou uitvaar, al sou 
jou reis die seile dringend na die diepsee nooi en jy hulle voue met 
gunstige winde kon vul — dat jy nie die priesteres nader en 
smekend versoek dat sy met eie mond die orakels verkondig en 
goedgunstiglik haar woorde en mond ontsluit nie. Sy sal jou 
meedeel van die volke van Italië en die oorloë wat op jou wag, en 
op watter wyse jy elke nood kan vermy of trotseer, en as sy 
eerbiedig versoek word, sal sy jou ’n voorspoedige reis verleen. Dit 460 
is die dinge waaroor jy deur my stem gewaarsku mag word. Gaan 
nou heen en verhef Troje in grootheid tot aan die hemel deur jou 
dade.’

(c) DIE AFSKEID

Nadat die profeet so met vriendelike mond gespreek het, gee hy 
vervolgens opdrag dat swaar geskenke van goud en gebeeldhoude 
ivoor na die skepe toe gebring moet word. In die ruime laai hy ’n 
massa silwer en ketels soos die van Dodona, ’n drie-laag pantser 
met goue skakels aanmekaargevleg, ’n opmerklike spitshelm met 
’n perdehaar helmbos— die wapens van Neoptolemus. Vir my 
vader is daar ook persoonlike geskenke. Hy gee nog perde, en 
voeg ook loodse by; hy vul die roeiers aan tot die vereiste aantal 470 
en rus terselfdertyd my makkers met wapens uit.

Intussen het Anchises ons opdrag gegee om die vloot met seile toe 
te rus sodat ’n gunstige wind nie verspeel sou word nie. Hom 
spreek die tolk van Apollo met groot respek aan: 'Anchises, u wat 
die trotse huwelik met Venus waardig is, u oor wie die gode hulle 
bekommer, wat twee maal uit die ruïnes van Troje gered is, kyk!
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voor u lê die land van Italië: seil daarheen en neem dit haastig in 
besit. Maar tog moet u by die duskantse kus verbyvaar: ver weg lê 
daardie deel van Italië wat Apollo openbaar. Gaan heen’, sê hy, ‘o 
man geseën met die pligsgetroue liefde van ’n seun. Waarom hou 480 
ek aan praat en vertraag deur my woorde die opstekende winde?’

Net so verdrietig oor ons laaste afskeid, bring Andromache 
kledingstukke met gouddraad geborduur, en vir Ascanius ’n 
Frigiese mantel — ten opsigte van eregeskenke staan sy nie terug 
nie — en belaai hom met presente van weefwerk en sê: ‘Neem ook 
hierdie geskenke, my seun, om vir jou ’n herinnering te wees aan 
my handewerk, en om van die blywende liefde van Andromache, 
vrou van Hector, te getuig. Neem hierdie laaste geskenke van jou 
mense, jy, beeltnis van my eie Astyanax, en al wat vir my van hom 
oorbly. So het sy oë gelyk, so sy hande, so sy gesig; en nou sou hy 490 
saam met jou aan die opgroei gewees het, net so oud soos jy.’

Toe ek vertrek, het daar trane in my oë geskiet, en ek het aan hulle 
gesê: ‘Leef gelukkig, o julle wie se eie lotswisselinge reeds deurleef 
is: ons word steeds van die een lotsbestemming na die ander 
geroep. Julle het rus verkry en hoef geen seevlak te deurploeg, of 
te soek na die akkers van Italië wat altyd maar terugwyk nie. Julle 
aanskou ’n weergawe van die Xanthus en ’n Troje wat julle eie 
hande gebou het — met beter bystand van die gode, hoop ek, en 
mag dit minder blootgestel wees aan die Grieke! As ek ooit die 
Tiber bereik, die aangrensende akkers van die Tiber betree en die 500 
stadsmure sien wat aan my volk toebedeel is, dan sal ons eendag 
ons stede susters maak, ons volke bloedverwante: Italië ’n 
bondgenoot vir Epirus — want albei het vir Dardanus as een en 
dieselfde voorsaat, en een en dieselfde verhaal van rampspoed — 
ja van die twee sal ons een Troje in die gees maak. Laat dit die taak 
wees wat op ons nakroos wag.’

Ons vaar oor die see neffens die nabygeleë Cerauniaberg, vanwaar 
die tog na Italië en die roete oor die golwe die kortste is. Intussen 
gaan die son onder en die skaduryke berge word in duisternis 
gehul. Deur loting ken ons die roeibeurte toe en ons strek ons op 
die skoot van die diepbegeerde land uit, na aan die water. Oral 
rond op die droë strand verkwik ons ons liggame, en slaap spoel 510
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ons vermoeide ledemate binne.

En Nag, voortgedryf deur die ure, het nog nie die middel van sy 
baan genader nie of die ywerige Palinurus staan van sy bed af op, 
speur elke wind na en luister aandagtig hoe hulle waai. Hy neem 
al die sterre waar soos hulle in die stille hemel voortgly: Arcturus, 
die reënryke Hyades, en die tweeling Bere, en hy kyk om na Orion 
wat met goue wapens omgord is. Toe hy sien dat alles in die regte 
posisie is aan ’n helder hemel, gee hy ’n luide teken van sy skip se 
agterstewe af. Ons breek kamp op, sit ons reis voort en ontplooi 520 
die vlerke van ons seile.

En reeds het die Daeraad die sterre op vlug gejaag en rooi begin 
gloei, toe ons in die verte deinserige berge sien, en laag teen die 
horison— Italië! ‘Italië!’ roep Achates eerste uit, en met ’n 
juigkreet groet my makkers: ‘Italië!’ Toe vleg vader Anchises ’n 
blomkrans om ’n groot mengvat wat hy met wyn vul. Hy gaan 
staan op die hoë agterstewe en roep die gode aan: ‘Gode van see 
en land, gebieders van die storms, skenk ons ’n gemaklike vaart 
voor die wind, en blaas welwillend in ons seile.’ Die verlangde 
winde steek sterker op en die hawe, nou nader, begin voor ons 530 
uitstrek, en op ’n heuwelpiek verskyn die tempel van Minerva. My 
makkers haal die seile in en swaai die boeë in die rigting van die 
strand.

Die hawe is deur golwe uit die Ooste boogvormig uitgehol en die 
rotse voor die ingang skuim in ’n sout sproeireën. Maar die 
eintlike hawe lê verskuil: toringhoë rotse skiet hulle uitlopers soos 
’n muur aan albei kante na benede, en die tempel staan ’n end van 
die strand af terug. Hier het ek die eerste voorteken gesien: op die 
grasveld wei daar vier perde, wit soos sneeu en ver oor die vlakte 
versprei. Toe roep vader Anchises uit: ‘Dis oorlog wat jy bring, o 
land bestem om ons te ontvang. Vir oorlog word perde opgetuig, 540 
dis oorlog waarmee hierdie trop ons bedreig! Maar nogtans is 
hierdie selfde viervoetiges soms geoefen om die strydwa te trek, en 
om onder die juk die stang in eensgesindheid te verduur: daar is 
ook hoop vir vrede.’ Daarop aanbid ons die heilige almag van die 
wapenkletterende Pallas, sy wat ons eerste in ons uitbundige 
blydskap verwelkom het. Voor haar altaar omsluier ons ons
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hoofde met ’n Frigiese kleed, en in ooreenstemming met Helenus 
se opdragte, dié wat hy as die allerbelangrikste gegee het, offer ons 
plegtig die vereiste brandoffers tot eer van Juno van Argos.

Sonder verwyl, direk nadat ons ons geloftes na behore volvoer het, 
draai ons die horings van die seilbedekte ra’s teen die wind, en ons 
verlaat die wonings van die Grieke en die akkers wat ons nie 550 
vertrou nie. Hierna verskyn die baai van Tarentum, gegrondves 
deur Hercules — as die gerug waar is — en daarteenoor verrys die 
tempel van die godin van Lacinium,19 die torings van Caulon, en 
Scylaceum wat skepe verbrysel. Dan doem Siciliese Etna in die 
verte uit die golwe op en ons hoor ver weg ’n geweldige gedreun 
van die see, ’n gebeuk teen die rotse en ’n onderbreekte gedruis al 
met die kus langs. Die water skiet die lug in op, die sand meng met 
die branding. Toe sê vader Anchises: ‘Ongetwyfeld is dit die 
berugte Charybdis dié: hierdie kranse, hierdie skrikwekkende 
rotse het Helenus voorspel. Red julleself, kamerade, en beur gelyk 560 
teen die roeispane.’ Hulle maak presies soos hulle beveel is, en 
heel eerste swaai Palinurus sy knarsende boeg na die golwe links; 
na links beur die hele konvooi met roeispaan en seil. ’n Geweldige 
golfberg lig ons tot aan die hemel op, en dan, met die wegsak van 
die golf, sink ons weer neer tot op die bodem van die 
Onderwêreld. Drie maal het die kranse tussen die hol rotse gebrul, 
driemaal het ons gesien hoe die skuim hemelwaarts spat, hoe die 
sterre daarvan drup. Intussen het die wind ons saam met die son 
verlaat, moeg soos ons was, en die roete byster, dryf ons na die 
kuste van die Siklope.

SICILIË: (a) ETNA

Die hawe lê rimpelloos, buite bereik van die aanslag van die 570 
winde, en is in sigself groot. Maar vlak daarnaas donder Etna met 
skrikaanjaende verwoesting: soms laat dit ’n swart wolk die hemel 
in voortbars, vol kolkende, pikagtige rook en gloeiende as, of skiet 
vuurballe op en lek aan die sterre; soms braak dit rotse uit en

19 Juno.
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slinger die losgeskeurde ingewande van die berg die lug in, spuit 
massas gesmelte rots met ’n gedreun hemelwaarts, en borrel van sy 
diepste diepte af op. Hulle vertel dat Enceladus se liggaam, 
halfverskroei deur die bliksem, deur hierdie massa vasgedruk 
word. Die enorme Etna wat bo-op hom gestapel is, skiet glo die 
vlamme by oopgebarste oonde uit, en elke keer as die reus moeg 580 
word en op sy ander sy draai, bewe die hele Sicilië van die gedreun 
en word die hemeltrans in rook gehul.

Daardie hele nag lank skuil ons in die bosse en trotseer die 
verskriklike verskynsel, maar ons sien nie wat die geluide 
veroorsaak nie. Want sterlig was daar nie, die hemel nie verhelder 
deur ’n sterbesaaide uitspansel nie: die lug was toegetrek van 
donker newels en die gure nag het die maan in reënwolke gehul 
gehou.

(b) ACHAEMENIDES
En nou was die nuwe dag besig om saam met die vroeë mórester 
te verrys, en het Aurora reeds die klam skaduwees van die hemel 
af verdryf, toe die vreemde gestalte van ’n onbekende man skielik 590 
uit die bosse te voorskyn kom. Hy was uitgeteer van maerte en 
bejammerenswaardig geklee, en smekend strek hy sy hande na die 
strand toe uit. Ons kyk om. Hy was afgryslik vuil, sy baard woes, 
sy kleed met dorings vasgesteek. Maar owerigens ’n Griek, een 
wat eens op ’n tyd onder sy land se wapens na Troje gestuur is.

Toe hy van ver af die Trojaanse kleredrag en wapens bemerk, 
steek hy by die sien daarvan ’n oomblik onthuts vas en loop nie 
verder nie. Maar spoedig storm hy ylings strand toe en smeek met 
trane in die oë: ‘Ek besweer u by die sterre, by die gode daar bo, 
en by hierdie hemelse lug wat ons inasem, Trojane, neem my tog 600 
aan boord. Voer my weg na watter land u ook al wil — dit sal vir 
my genoeg wees. Ek besef ek is iemand van die Grieke se vloot af, 
en ek erken dat ek Troje se huisgode in oorlog aangeval het. As die 
skuld van my misdryf so groot is, kan u my daarvoor maar stuk vir 
stuk in die golwe strooi, of in die ontsaglike see verdrink. As ek 
sterf sal dit vir my ’n genoeë wees om deur die hand van mense te 
gesterf het.’ Dit het hy gesê, sy arms om my knieë geslaan, en aan
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my knieë vasgeklou terwyl hy heen en weer rol. Ons spoor hom 
aan om te sê wie hy is, uit watter bloed hy gebore is en vervolgens, 
om openhartig te vertel van die bose lot wat hom agtervolg. My 
vader Anchises steek na ’n kort aarseling self sy hand na die 610 
jongman uit en met so ’n duidelike waarborg van hulp stel hy sy 
gemoed gerus.

Toe hy eindelik sy vrees laat vaar, antwoord hy dit: ‘My vaderland 
is Ithaca, en ek was ’n makker van die ongelukkige Ulysses. My 
naam is Achaemenides, en omdat my vader Adamastus arm 
was— ag, mag my lot maar so gebly het!— het ek na Troje 
vertrek. Toe my makkers vreesbevange van die wrede ingang af 
weggevlug het, het hulle skoon vergeet van my en my hier in die 
enorme grot van die Sikloop agtergelaat. Dit is ’n woning daardie 
van dooibloed en bloederige feesmale, donker binne, ontsaglik 
groot. Hy self is reusagtig en stamp teen die hoë sterre aan — o 
gode, hou so ’n verderflike wese van die aarde weg! Elkeen wat 620 
hom sien, word met huiwering vervul, en niemand waag dit om ’n 
woord met hom te praat nie. Hy leef van die vlees en donker bloed 
van sy rampsalige slagoffers. Ek self het gesien hoe hy in die 
middel van die grot op sy rug uitgestrek lê en twee manne van ons 
groep met sy reusehand gryp en teen die rots verbrysel. Hoe die 
vertrek bespat word en van bloed stroom! Ja, ek het gesien hoe hy 
knabbel aan hul ledemate waarvan donker ontbinde bloed afdrup.
Hoe hulle louwarm vlees onder sy tande dril.

Maar sy straf het hy gekry! Ulysses het sulke dade nie geduld nie; 
die man van Ithaca het in so ’n groot krisis kop gehou. Want sodra 
die Sikloop hom dik gevreet het aan sy feesmaal, het hy bedwelm 630 
van die wyn sy slap nek ter ruste neergevly. Met sy geweldige 
liggaam het hy daar uitgestrek in die grot gelê, en in sy slaap braak 
hy dooibloed en stukke vleis en bloederige wyn, alles deurmekaar. 
Dadelik het ons tot die groot gode gebid. Deur loting bepaa! ons 
elkeen se taak en ons gaan staan in ’n kring om hom. Met ’n 
skerppuntige wapen boor ons sy ontsaglike oog uit wat alleen 
onder sy grimmige voorkop verskuil gesit het — so groot soos ’n 
Griekse skild, of soos die lamp20 van Apollo. Met blydskap wreek

20 Die son.
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ons eindelik die skimme van ons makkers. Maar vlug, ag 
rampsaliges, pluk die meertoue los van die strand en vlug! Want 640 
oral aan hierdie bogtige kuste woon daar ’n honderd ander 
monsteragtige Siklope. Hulle dwaal op die hoë berge rond en is 
net so afskuwelik en groot soos Polyphemus wat sy woldraende 
kuddes in sy ontsaglike grot in ’n kraal jaag en hulle uiers uitmelk.

Reeds vir die derde keer vul die horings van die maan hulleself 
met lig sedert ek my lewe in die bosse begin voortsleep het tussen 
eensame hole en die skuilplekke van wilde diere; sedert ek die 
enorme Siklope van ’n rotspiek af dophou en sidder vir die 
gedonder van hul voetval en stem. Karig is die voedsel wat die 
boomtakke my verskaf: bessies en klipharde kornoelies; en kruie 
wat ek uittrek, voed my met hulle wortels. Ek was gedurig na alle 650 
kante op die uitkyk, maar u vloot hier was die eerste ding wat ek 
die kus sien nader het. Aan daardie vloot, wat dit ook al sou blyk 
te wees, het ek myself oorgegee: vir my is dit genoeg dat ek die 
goddelose volk ontvlug het. Neem u maar liewer hierdie lewe van 
my met enige dood wat u mag behaag.’

(c) POL YPHEMUS

Nouliks het hy dit gesê of ons bemerk die reus in lewende lywe op 
die bergtop, die herder Polyphemus, waar hy met sy kolossale 
liggaam tussen sy kuddes stap, op koers na die welbekende strand:
’n afskuwelike monster, misvorm, enorm, met sy oog hom 
ontneem. ’n Kaalgekapte dennestam rig sy hand en stut sy treë, sy 
woldraende skape vergesel hom — die enigste vreugde, die enigste 660 
troos in sy rampspoed. Toe hy die diep golwe bereik en by die 
oopsee aanland, skep hy water op en spoel daarmee die bloed af 
wat uit sy leë oogholte sypel: hy kners op sy tande en kreun. Nou 
waad hy reeds deur die oopsee, maar nog het die golf nie sy hoë 
sye natgemaak nie.

Ons neem so ’n verdienstelike smekeling aan boord, sny in stilte 
die meertou los en vlug beangs in aller yl ver weg vandaar. 
Vooroor geleun beur ons aan die spane en woel die seevlak om. Hy 
het ons gehoor, omgeswaai, en op die geluid van die spaangeplons 
af aangekom. Maar toe daar vir hom geen geleentheid gebied
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word om ons skip met sy hand raak te gryp nie, en hy ook nie in 670 
staat is om in sy agtervolging by te hou by die golwe van die 
Ioniese see nie, hef hy ’n geweldige geskree aan. Die see en al die 
golwe het daarvan gesidder, die land van Italië is diep na die 
binneland verskrik, en in sy kronkelende spelonke het Etna geloei.

Maar die volk van die Siklope is uit hulle rus opgeskrik. Hulle 
storm uit die bosse en van die hoë berge af na die hawe toe en 
staan in groot getalle op die strand. Ons sien hulle daar staan, 
magteloos, met grimmige blik, die Etna-broers, hulle koppe hoog 
die hemel in gelig, ’n huiweringwekkende skaar: soos wanneer 
hemelhoë eike of keëldraende sipresse op ’n verhewe kruin 680 
bymekaar staan — ’n hoogslanke bos van Jupiter of heilige woud 
van Diana. Felle vrees dryf ons om in aller yl die toue los te maak, 
om die seile uit te rol en hulle voor die gunstige winde te span, 
maak nie saak waarheen nie.

Aan die ander kant waarsku Helenus se bevele my teen die roete 
tussen Scylla en Charybdis, want aan beide kante is dit met slegs 
’n geringe speling ’n pad van die dood as ek nie my koers hou nie.
Ons besluit dus om terug te vaar. Maar kyk! Die Noordewind wat 
van die Pelorus-engte af gestuur is, bereik ons: ek vaar by die 
Pantagiasmonding, gevorm uit natuurlike rots, by die baai van 
Megara en laagliggende Thapsus verby. Dergelike plekke het 
Achaemenides, makker van die ongelukkige Ulysses, aan my 690 
uitgewys terwyl hy weer terugvaar langs die kuste waar hy 
rondgeswerf het.

Uitgestrek voor ’n Siciliese baai, reg teenoor ontstuimige 
Plemyrium, lê daar ’n eiland. Die mense van ouds het dit Ortygia 
genoem. Die gerug lui dat die Alpheus, ’n rivier van Elis, heimelik 
sy weg hierheen onder die see deur gebaan het, en dat hy nou by 
jou bron, Arethusa, met die waters van Sicilië meng. Soos beveel, 
aanbid ons die magtige gode van die plek, en ek vaar vervolgens by 
die buitengewoon vrugbare grond van die moerasagtige 
Helorusrivier verby. Van daar af skuur ons om die hoë riwwe en 
vooruitspringende rotse van kaap Pachynus. Ver weg verskyn 
Camerina wat op bevel van die noodlot nimmer gesteur moes 700
word nie, en die vlaktes van die Gelarivier, en die stad Gela,
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genoem na sy woeste stroom. Daarna vertoon steil Acragas, 
eertyds ’n teler van vurige perde, sy magtige stadsmure in die 
verte. Met die winde my gegun, laat ek jou agter, palmbegroeide 
Selinus, en vleg my pad deur die ondieptes van Lilybaeum, 
gevaarlik vanweë die blinde rotsriwwe. Daarna ontvang die hawe 
van Drepanum en sy vreugdelose kus my.

Hier, nadat ek deur soveel storms op see voortgedryf is, helaas! 
verloor ek my vader, ja, vir Anchises, my troos in al my sorge en 
ongeluk. Hier, allerbeste vader, laat u my in die steek, moeg soos 710 
ek was, helaas! vergeefs deur my gered uit sulke groot gevare! En 
hoewel die siener Helenus my oor baie skrikwekkende dinge 
gewaarsku het, het hy hierdie rou nie aan my voorspel nie, die 
afgryslike Celaeno ook nie. Dit was my swaarste beproewing, hiér 
die eindpaal van my eindelose reise. En toe ek daarvandaan 
vertrek, het die god my na u kuste aangedryf.”

So het vader Aeneas, middelpunt van almal se gespanne aandag, 
die verhaal van sy godgewilde lot vertel en hulle sy togte 
meegedeel. Ten slotte het hy geswyg, en nadat hy hier aan die 
einde gekom het, het hy gerus.
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