
DIE AGSTE BOEK

Aeneas besoek die bouterrein 
van die toekomstige Rome

/

XX\'̂

,e )

\&,/ • .O fib liu m  I  Csa, ,

%

*\\V

, ■ 'n 'Skie/ike iMDnchrfekem lAJond&ibaa'i 
^ ^ k o u ... 1

OIM



ONRUS IN LATIUM

Toe Turnus die oorlogsvaandel van Laurentum se burg af omhoog 
hef en die waldhorings met hees geskal sketter, toe hy sy vinnige 
perde aanwakker en sy wapens kletter, is die volk se harte dadelik 
onstuimig. In opgewonde onrus neem die hele Latium gelyktydig 
die eed van getrouheid, en waansinnig tier die jeug. Die hoofleiers 
Messapus en Ufens, en ook Mezentius, veragter van die gode, 
versamel troepe van heinde en ver, en stroop die uitgestrekte 
velde van hul bewerkers. Ook word Venulus na magtige Diomedes 
se stad gestuur om hulp te gaan soek en aan te kondig dat die 
Trojane besig is om hulle intrek in Latium te neem; dat Aeneas 10 
met sy vloot aangeland het en sy oorwonne Huisgode inbring 
terwyl hy beweer dat hy deur die noodlot as hul koning opgeëis 
word; dat talle volke by die Trojaanse held aansluit en dat sy naam 
wyd en syd oor Italië aan die toeneem is. Wat hy met hierdie begin 
beoog, en welke gevolge hy met die stryd begeer indien die 
noodlot met hom meegaan, is vir Diomedes duideliker te sien as 
vir koning Turnus of koning Latinus self.

ANEAS SE DROOM OP DIE OEWER 
VAN DIE TIBER

So het dit dwarsdeur Latium gegaan. Die held van Troje sien al 
hierdie dinge en dobber rond op die magtige gety van sorge. Hy 
verdeel sy vlugge gees nou hierheen, dan daarheen, stuur dit snel 20 
in verskillende rigtings en laat dit oor elke moontlikheid gaan: soos 
wanneer ’n bewende skynsel deur die beeld van die son of die 
stralende maan uit brons vate water teruggekaats word; wyd heen 
deurflikker dit die hele omgewing, styg weldra in die lug op en tref 
die panele van die hoë plafon.

Dit was nag, en deur alle lande heen het diepe slaap die vermoeide 
diere en elke soort voël en vee in sy mag gehou, toe vader Aeneas, 
sy hart verontrus deur die aaklige oorlog, hom op die oewer onder 
die koue hemelpool neerlê en ’n late rus aan sy ledemate gun. 30 
Voor hom tussen die populierblare, so het dit gelyk, verrys die 
bejaarde god van die plek in eie persoon, Tiberinus met die lieflike 
stroom— ’n blougrys mantel van deursigtige linne het hom
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beklee, en skaduryke riet het sy hare bedek. Toe sê hy soos volg en 
neem Aeneas se sorge met hierdie woorde weg:

“Spruit uit die geslag van gode, jy wat ons Trojaanse stad1 uit die 
hand van die vyand weer na ons terugbring en Pergamum 
onsterflik bewaar, jy wat deur die bodem van Laurentum en die 
Latynse velde verwag is, hier is jou tuiste veilig — moenie 
terugdeins n ie— en veilig jou huisgode. Moet ook nie afgeskrik 
word deur die dreigemente van oorlog nie, want al die drif en 40 
woede van die gode het bedaar. En kyk, sodat jy nie moet dink dat 
’n droom hierdie dinge betekenisloos versin nie, sal jy weldra 
onder die eike op die strand ’n ontsaglike sog kry lê met ’n werpsel 
van dertig stuks so pas gebore, ’n wit sog wat op die grond lê en 
rus, en wit die kleintjies aan haar spene2. [Daar sal die plek vir jou 
stad wees, daar die sekere rus na jou ontberinge3]. En in 
ooreenstemming daarmee sal Ascanius na dertig wentelende jare 
’n stad stig met ’n heerlike naam — Alba. Ek voorspel geen 
onsekere dinge nie!

Hoe jy dit wat voor die deur staan seëvierend kan deurvoer — let 
op — sal ek in ’n paar woorde aan jou verduidelik. Aan hierdie 50 
kuste het die Arcadiërs, ’n volk ontspruit uit Pallas, en wat koning 
Evander vergesel en sy vaandels gevolg het, ’n plek gekies en in die 
berge ’n stad gestig genoem Pallanteum na Pallas, die naam van 
hulle voorvader. Hierdie mense voer onophoudelik oorlog teen 
die Latynse volk; neem hulle as bondgenote in jou kamp op en 
knoop verdrae met hulle aan. Ek self sal jou tussen my oewers 
reguit teen my stroom op lei, sodat jy in jou vaart na die binneland 
die opponerende stroming met roei te bowe kan kom. Kom, staan 
op, seun van ’n godin, en as die eerste sterre begin daal moet jy 
soos gebruiklik gebede tot Juno rig, en sowel haar toorn as 60 
dreigemente met smeekbedes vermurwe. Aan my sal jy ten volle

1 Dardanus, stigter van Troje, het oorspronklik van Italië gekom.
2 Vgl. Bk. 3, 390-393.
3 Hierdie vers (46) ontbreek in twee van die beste manuskripte, en is eintlik 

oorbodig na vers 39.
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jou eer betoon wanneer jy oorwin het. Ek is hy wat jy hier sien, 
waar ek met vol stroom liggies aan my oewers raak en deur die 
aarde sny — Tiber, die donkerbloue, lieflingstroom van die hemel.
Hier is my grootse woning, en van hoogliggende stede af stroom 
my bron.4”

AENEAS SE GEBED

So het die riviergod gesê, hom hierop in sy diep kuil verberg en na 
die bodem afgeduik. Die nag en slaap het van Aeneas gewyk. Hy 
staan op, rig sy blik op die dagende lig van die hemelse son, hou 
volgens gebruik water uit die rivier in sy hande omhoog, en stort 70 
hierdie gebed aan die hemel uit: “Nimfe, Laurentiese Nimfe uit 
wie riviere gebore word, en u, Tiber, o vader, met u heilige stroom, 
ontvang Aeneas, en beskerm hom op langelaas teen gevare. In 
welke bron u kuile u ook al huisves, u wat medelye betoon met ons 
beproewinge, en uit welke aarde ook al u in al u lieflikheid 
voortvloei, immer sal u verheerlik word deur my eerbetoon, 
immer met geskenke, o horingdraende stroom, heerser oor 
Westerse waters. Ag, staan my slegs by en bevestig u goddelike 
openbaringe kragdadiger.” So sê hy, en kies uit die vloot twee 
tweedekker skepe, rus hulle toe met spanne roeiers en voorsien 80 
tegelyk sy makkers van hulle benodigdhede.

DIE WONDER TEKEN VAN DIE SOG

Maar kyk! ’n Skielike wonderteken, wonderbaar om te aanskou: 
glansend wit deur die bome, met ’n werpsel net so wit, het daar 
voor hulle oë op die groen oewer uitgestrek gelê — ’n sog! Goeie 
Aeneas bring die heilige gerei en offer haar inderdaad aan u, ja, 
aan u, oppermagtige Juno, en saam met haar werpsel plaas hy haar 
voor u altaar. Daardie hele lange nag het Tiber sy snellende vloed 
gekalmeer, teruggestroom, en só stil met geluidlose rimpeling bly

4 Die betekenis van hierdie vers kar. nie presies bepaal word nie. 'n Ander 
vertaling is: “Hier verrys my groot woning, die hoof van magtige nasies.”
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staan, dat hy die oppervlakte van sy water soos by ’n vreedsame 
kuil of rustige moeras gelyk gestryk het en die roeispaan nie met 
die golwe te worstel gehad het nie.

Onder gejuig haas hulle dus voort op die reis waarmee hulle begin 90 
het. Die pikbestrykte dennekiel gly deur die waters; verbaas is die 
golwe, verbaas die woud wat die manne se blitsende skilde daar 
ver op die rivier, en ook dat skepe op die water dryf, vreemd vind.
Dag en nag roei hulle sonder rus voort en vaar lang bogte verby; 
onder die beskutting van veelsoortige bome sny hulle deur die 
groen bosse in die kalme watervlak. Vlammend het die son reeds 
na die middel van die hemelboog opgestyg toe hulle in die verte 
die mure en burg en die enkele huisdakke gewaar wat tans deur 
die mag van Rome tot aan die hemel in grootheid verhef is, maar 100 
toe deur Evander as sy skamele ryk besit is. Vinnig swaai die boeë 
landwaarts en nader die stad.

DIE TROJANE LAND BY PALLANTEUM

Daardie dag was die Arcadiese koning5 juis besig om in ’n heilige 
bos voor die stad, die gebruiklike offer tot eer van Amphitryon se 
magtige seun6 en die ander gode te bring. Saam met hom het sy 
seun Pallas, saam het al die mees vooraanstaande jongmanne en 
die arm senaat offers van wierook gewy, en voor die altare het die 
louwarm bloed gedamp. Toe hulle die rysige skepe bemerk, en 
manne wat stilweg deur die skaduryke woud nadergly terwyl hulle 
oor die spane buig, word hulle verskrik deur die skielike 
verskyning en almal verlaat die tafels en spring op. Onbeskroomd 110 
verbied Pallas hulle om die heilige handelinge te onderbreek, gryp 
sy spies, snel die aankomelinge self tegemoet, en van ’n bultjie af 
roep hy van ver: “Jongmanne, welke rede het julle gedryf om 
onbekende weë te beproef? Waarheen is julle op pad? Wat is julle 
ras? Van welke woonplek af? Bring julle vrede hierheen, of 
oorlog?”

! Evander.
6 Herculus.

230



Toe sê vader Aeneas soos volg van sy hoë agterstewe af terwyl hy 
’n olyftakkie wat vrede verkondig in sy hand uithou: “Kinders van 
Troje sien jy, en wapens vyandig teenoor die Latyners — ballinge 
vir wie hulle hooghartig met oorlog aangeval het. Ons soek na 
Evander. Dra hierdie boodskap oor en sê dat verkose leiers van 
Troje gekom het en om ’n wapenverbond vra.’’ Verbluf het Pallas 120 
gestaan, oorstelp deur so ’n magtige naam. “Wie u ook al is,” sê 
hy, “kom aan wal, gaan praat met my vader van aangesig tot 
aangesig, en betree ons huis as gas.” Met ’n handdruk het hy hom 
verwelkom, Aeneas se hande met albei syne omvat en dit lank 
vasgehou. Hulle stap voort, laat die rivier agter en nader die 
heilige bos.

DIE ONTMOETING MET EVANDER

Toe spreek Aeneas die koning aan met vriendelike woorde: “O 
edelste seun van die Griekse volk, tot wie die Noodlot wou hê dat 
ek my smeekbede rig en die lintomvlegte takke uithou, waarlik, ek 
was nie danig bevrees by die gedagte dat u ’n Griekse vors en 
Arcadiër is, en omdat u deur afstamming verwant is aan die twee 130 
seuns van Atreus nie. My eie moed en die heilige orakels van die 
gode, ons verwante voorvaders en u roem wat oor die aarde 
verbrei is, het my aan u verbind en deur die beskikking van die 
noodlot wat ek gewillig aanvaar, hierheen gevoer.

Dardanus, die oorspronklike voorvader en stigter van die stad 
Troje, gebore uit Atlas se dogter Electra— soos die Grieke 
beweer— het na die Trojane toe geseil. Oppermagtige Atlas wat 
die hemelgewelf op sy skouers verhef, het vir Electra verwek. U 
voorvader is Mercurius, aan wie stralende Maia op die ysige kruin 
van Cyllene geboorte geskenk het. Maar Maia, indien ons enigsins 140 
glo wat ons gehoor het, is deur die einste Atlas verwek wat die 
hemelse sterre dra. So vertak ons albei se geslagte uit een bloed. 
Hierop vertrouend, het ek u nie eers deur gesante of met 
diplomasie probeer pols nie. Ek het my, ja, ek self het my en my 
lewe voor u gestel en as smekeling na u drumpel gekom. Dieselfde 
Dauniese7 volk wat u met wrede oorlog vervolg, vervolg ook vir

7 Die Rutuliërs, want Turnus was die seun van Daunus.
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ons. As hulle ons verdryf, glo hulle, sal dit niks skeel nie of hulle 
onderwerp die hele Italië geheel en al aan hulle juk, en beheer die 
seë wat bo en onder teen hulle kuste aanspoel8. Neem aan ons 
erewoord, en gee u s’n. Vir oorlog het ons dapper harte, en ons het 150 
moed, en jongmanne deur veldslae beproef.”

Aeneas het sy woorde beëindig. Terwyl hy gepraat het, het 
Evander geruime tyd al sy gesig en oë en sy hele gestalte betrag.
Toe antwoord hy kortliks soos volg: “Met watter genoeë, o 
dapperste onder die Trojane, verwelkom en herken ek jou! Hoe 
herinner ek my die woorde en stem en gelaat van jou vader, groot 
Anchises! Want ek onthou dat Priamus, seun van Laomedon, op 
reis na Salamis by sy suster Hesione se koninkryk besoek afgelê, 
en direk vandaar voortgereis het om die ysige grense van Arcadië 
te besoek. Destyds het prille jeug my wange met dons beklee, en i^o 
ek het my verstom aan die Trojaanse leier, my verstom ook aan 
Laomedon se seun self; maar soos Anchises daar gestap het, was 
hy langer as al die ander. My hart het van jeugdige verlange 
gebrand om die held aan te spreek en om regterhand aan 
regterhand in ’n verbond te sluit; ek het nader gestap en hom 
gretig na die mure van Pheneus gebring.

By sy vertrek het hy my ’n merkwaardige koker met Lyciese pyle 
geskenk, asook ’n mantel met gouddraad deurstik en twee goue 
tooms wat nou in my Pallas se besit is. Daarom is ook die hand wat 
jy soek reeds deur my in verbond gesluit,9 en sodra die daeraad 170 
móre na die aarde terugkeer sal ek julle heenstuur in blydskap, en 
julle met my hulp en middele bystaan. Vier intussen, aangesien 
julle in vriendskap gekom het, hierdie jaarlikse fees wat dit ’n 
sonde is om uit te stel, in toegeneë stemming saam met ons, en 
raak reeds nou al bekend met die tafels van julle bondgenote.”

8 Die Adriatiese en Etruriese of Tirreense seë respektiewelik, d.w.s. Italië van 
kant tot kant.

9 D.w.s. met Anchises.
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DIE OFFERFEES

Toe hy dit gesê het, beveel hy dat die voedsel en bekers wat reeds 
opgeruim was, weer op tafel gesit moet word, en self plaas hy die 
manne op sitplekke van grassooie. Vir Aeneas nooi hy na ’n troon 
van ahornhout en ontvang hom met onderskeiding op ’n bank 
waaroor ’n ruigharige leeuvel gesprei is. Toe dra uitgelese 
jongmanne en die priester van die altaar wedywerend gebraaide 
vleis van bulle aan, hoop die geskenke van Ceres10 wat hulle 180 
voorberei het in mandjies op en bedien wyn van Bacchus. Aeneas 
en die jongmanne van Troje saam met hom, smul aan die lang 
rugstring van ’n bees, en aan die hartslag, die soenoffer van die 
gode.

DIE VERHAAL VAN CACUS

Nadat hulle honger gestil en die drang na voedsel bevredig is, sê 
koning Evander: “Hierdie jaarlikse offerande, hierdie gebruiklike 
fees en hierdie altaar van so ’n magtige godheid is nie deur holle 
bygeloof, onbekend met die gode van ouds aan ons opgelê nie: 
gered van wrede gevare, o gas van Troje, voer ons dit uit en 
hernieu ons jaarliks die verskuldigde offerdiens. Kyk nou eers na 
hierdie krans met sy oorhellende rotsblokke, hoe die klipmassas 190 
ver uitmekaar geslinger lê, hoe ’n verlate bergwoning daar staan 
waar die rotse in ’n magtige verwoesting neergestort het. Hier was 
vroeër ’n grot wat tot diep in die berg gestrek het, bewoon deur die 
afgryslike gestalte van die half-mens Cacus, en ontoeganklik vir 
die strale van die son. Gedurig was die grond louwarm van vars 
slagting, en vasgespyker aan die hovaardige voordeur het daar 
mensegesigte gehang, bleek van jammerlike verrotting. Hierdie 
monster se vader was Vulcanus: sý swart vure het hy uit sy mond 
gebraak terwyl hy met kolossale liggaam voortstap.

Ook vir ons wat daarom gebid het, het die tyd op langelaas hulp 200

10 Brood.
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gebring met die aankoms van ’n god. Want die oppermagtige 
wreker, Alcides,11 trots op die dood en buit van driestaltige 
Geryon het opgedaag, en sy ontsaglike stiere seëvierend hierlangs 
aangejaag terwyl sy beeste die vallei en rivier vol loop. Maar om 
geen skurkagtigheid of bedrog ongewaag en onaangeraak te laat 
nie, keer die waansinnige hart van die dief Cacus vier stiere van 
uitmuntende gestalte, en net soveel verse van onoortreflike 
skoonheid uit hul krale af. En om te voorkom dat daar hoefspore 
sou wees wat in die regte rigting wys, het die rower hulle aan hul 
sterte die spelonk ingesleep, so die tekens van hulle rigting 210 
omgedraai en hulle in die donker rotsgrot weggesteek. Vir iemand 
wat na hulle sou soek, het geen spoor na die spelonk toe gelei nie.

Intussen, toe die seun van Amphitryon reeds besig was om sy 
dikgevrete kuddes uit die krale te jaag en om voorbereidings te 
tref vir die vertrek van daar af, het die beeste by hul afskeid 
gebulk, die hele woud met klaagtone vervul en die heuwels met 
luide geroep agtergelaat. Een van die verse het die geroep 
beantwoord, van onder uit die geweldige grot gebulk en, hoewel 
bewaak, Cacus se hoop verydel. Hierop, voorwaar, het Hercules 
se toorn in sy swart gal van woede ontvlam. Met sy hand gryp hy 
sy wapens en eikeknuppel, swaar van die knoeste, en hardloop op 220 
volle vaart na die steiltes van die berg wat hom hoog in die lug 
verhef. Toe, vir die eerste maal, het ons mense vir Cacus 
vreesbevange en met ontsteltenis in sy oë gesien. Onmiddellik vlug 
hy, vinniger as die Oostewind, en pyl op sy grot af; vrees het vlerke 
aan sy voete verleen.

Net toe hy hom toegesluit en deur die kettings af te ruk ’n yslike 
rotsblok neergeslinger het wat deur die kuns van sy vader altyd 
aan yster bokant die ingang gehang het12, en hy die deurposte met 
daardie versperring gestut en verskans het, kyk! daag die Tiryntiër 
op, sy gemoed verwoed. Tandeknersend neem hy elke toegang op

11 Hercules, kleinseun van Alceus. Hy was die swerwende ridder van die ou tyd wat 
reuse en monsters bestry en onreg gewreek het.

12 Iets soos ’n valpoort of valbrug van ’n middeleeuse kasteel.
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en wend sy blik nou hierheen, dan daarheen. Siedend van toorn 230 
hardloop hy drie maal rondom die hele Aventinusberg, drie maal 
probeer hy vergeefs die rotsingang, drie maal gaan sit hy vermoeid 
in die kioof.

Daar het ’n spits granietrots gestaan, die kante rondom 
weggevreet. Op die rug bokant die grot het dit hom verhef, 
geweldig hoog om te sien, en ’n baie geskikte woning vir die 
kleintjies van voëls wat die voorbodes van onheil is. Hierteen het 
hy kragtig van die regterkant af gebeur soos dit van die rug af 
vooroor gehel het na die rivier aan die linkerkant, dit geskud, van 
sy diepste wortels af geskeur en los gewikkel, en toe skielik na 
benede gestoot: van hierdie stoot dreun die hemel in al sy 
grootheid, spring die oewers weg van mekaar en deins die rivier 240 
doodverskrik terug.

Maar Cacus se grot en ontsaglike paleis het ontbloot voor die oë 
verskyn, en diep na binne het sy donker hool sigbaar gelê: net asof 
die aarde van een of ander geweld diep na onder oop gaap, en 
daardeur die onderaardse wonings blootlê en die bleek 
skimmeryk, haatlik vir die gode, ontsluit. Die onpeilbare afgrond 
word van bo af aanskou en die Skimme sidder van die instromende 
lig-

Op hom wat skielik deur die onverwagte lig oorval is en ingehok in 
die hol rots brul soos nooit tevore nie, laat Hercules dus 
werpwapens van bo af neerreën. Die held benut iedere moontlike 
wapen en bring hom in die nou met boomtakke en yslike 250 
rotsblokke. Cacus, egter, want daar was nou geen ontvlugting aan 
die gevaar meer oor nie, braak uit sy kake — wonderbaar om te 
sê — digte rook, en hul sy woning in ’n ondeursigtelike newel wat 
die uitsig aan die oë ontruk. Onder in sy grot pak hy ’n 
rookbelaaide nag saam in duisternis vermeng met vuur.

In sy ontembare moed het Hercules dit nie geduld nie. Met ’n 
halsoorkop sprong het hy hom deur die vuur gewerp waar die 
golwende rook die digste aangerol kom, en waar die ontsaglike 
grot in ’n swart newel warrel. Hier gryp hy vir Cacus waar hy in die 
duisternis vergeefs vuur uitbraak, knoop sy arms om sy nek en 260
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wurg hom met ’n stewige greep tot sy oë uitpeul en sy keel sonder 
’n druppel bloed is.

Dadelik word die deure afgeruk en die pikdonker skuilgat 
oopgegooi; die gesteelde beeste en die diefstal wat onder eed 
ontken is, word aan die hemel getoon; aan sy voete word die 
afsigtelike lyk voortgesleep. Die mense kan hulle harte nie 
versadig kyk aan die half-dier se skrikwekkende oë, die gesig, die 
bors, ruig van stekelige hare, en die mond waarvan die vure vir 
ewig geblus is nie.

Sedertdien word die offerfees gevier en het die nageslagte die dag 
blymoedig gehou. Potitius, die oorspronklike stigter, en die huis 
van die Pinarii, die instandhouer van Hercules se erediens, het 270 
hierdie altaar in die bos opgerig, wat altyd deur ons die 
“Magtigste13” genoem sal word, en wat inderdaad altyd vir ons 
die magtigste sal wees. Kom dus, jongmanne, omkrans julle hare 
met lower by die offerfees ter herdenking van sulke loflike dade, 
en hef die bekers in julle regterhand omhoog. Roep ons gemeen- 
skaplike god aan en sprinkel die wyn van ganser harte.” Hy het 
klaar gepraat. Toe bedek die tweekleurige populiertakkie sy hare 
met skadu dierbaar vir Hercules; met die loof in sy hare ingevleg 
het dit neergehang, en die heilige drinkbeker het sy regterhand 
gevul. Haastig pleng almal blymoedig op die tafel en bid tot die 
gode.

DIE PRIESTERS SING ’N LOFLIED 
TOT EER VAN HERCULES

Intussen het die hemel gedaal en kom die Aandster nader. En nou 280 
het die priesters, op tradisionele wyse met velle omgord en met 
fakkels in die hand aangekom, Potitius heel voor. Hulle hernieu 
die feesmaal, dra welkom gawes vir die tweede deel van die 
maaltyd aan en belaai die altare met opgehoopte skottels. Toe 
gaan staan die Saliërs14 rondom die aangesteekte altare om te sing,

13 ’n Verwysing na die Ara Maxima, Hercules se heiligdom te Rome.
14 Die “springende” priesters van Mars.
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hulle slape omkrans met populiertakkies -  aan die een kant ’n 
koor van jeugdiges, aan die ander kant een van ou manne -  en 
met gesang verkondig hulle Hercules se lof en dade: hoe hy sy 
eerste monsters, die twee slange deur sy stiefmoeder15 gestuur, met 
sy hande gedruk en verwurg het; hoe hy ook voortreflike stede, 290 
Troje en Oechalië, in oorlog verwoes het; hoe hy onder koning 
Eurystheus ’n duisend netelige take ten gevolge van die 
beskikkinge van wrede Juno volvoer het. “U, onoorwinlike, met u 
hand dood u die dubbelstaltige seuns van die wolke16, Hylaeus en 
Pholus, ja, u dood die ondier van Kreta17 en die verskriklike leeu 
onder die rots van Nemea18. Vir u het die waters van die Styx19 
gesidder, vir u die deurwagter van die Onderwêreld waar hy op ’n 
hoop halfgevrete bene in sy bloeddeurweekte grot lê. Geen 
afgryslike gedaante het u verskrik nie, selfs nie Typhoeus self wat 
wapen in die hand hoog die lug in getoring het nie. Toe die draak 
van Lerna u met sy menigte koppe omsingel het, was u nie sonder 300 
raad nie. Heil, waaragtige spruit van Jupiter, u wat as sieraad tot 
die gode bygevoeg is! Nader ons en u heilige ritus genadiglik met 
heilbringende tred.” Dergelike dade verheerlik hulle in hul 
liedere. As toppunt van alles voeg hulle ’n lied oor Cacus se grot 
en die vuurademende monster self by. Die hele bos weergalm en 
die heuwels weerklink van die gedruis.

DIE WANDELING DEUR PALLANTEUM

Onmiddellik na voltooiing van die heilige handelinge keer almal 
terug na die stad. Gebuk onder die las van jare het die koning 
voortgestap met Aeneas en sy seun langs hom as metgeselle van sy 
wandeling, en met ’n gesprek vol afwisseling die pad verkort. Met 
verwondering rig Aeneas sy opmerksame oë op alles om hom 310

1J Juno.
16 Kentoure.
17 ’n Woeste bul uit die see wat die velde van Kreta verwoes het en wat hy lewendig 

moes vang.
18 Die leeu waarvan hy die vel dra.

Vgl. Bk. 6, 385-397.
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heen. Hy word bekoor deur die omgewing, en dit verskaf hom 
vreugde om uit te vra na elke afsonderlike ding en te verneem van 
die monumente van vergange helde.

Toe vertel koning Evander, stigter van die burg van Rome: “In 
hierdie bosse het eertyds inheemse Saters en Nimfe gewoon, en ’n 
menseras gebore uit boomstamme en harde eikehout. Geen wet of 
beskawing het hulle gehad nie, en hulle het ook nie geweet hoe om 
stiere in te span of voorrade op te berg of om dit wat hulle verkry 
het, spaarsaam te gebruik nie. Maar boomtakke en die moeite- 
volle broodwinning van die jag het hulle onderhou.

Heel eerste het Saturnus uit hemelse Olimpus gekom, verban uit 
sy ontrukte koninkryk, ’n vlugteling voor die wapens van Jupiter. 320 
Hy het die onbeskaafde ras wat op die hoë berge versprei was, 
byeengebring, vir hulle wette gemaak, en verkies dat die land 
Latium20 genoem word omdat hy aan hierdie kuste in veiligheid 
kon skuil. Onder sy bewind het die goue eeu geheers waarvan die 
mense vertel. So het hy die volke in rustige vrede regeer totdat ’n 
minderwaardiger eeu met ’n dowwer kleur, en oorlogswaansin en 
hebsug geleidelik daarop gevolg het.

Toe het die bendes van Italië en die stamme van Sicilië opgedaag, 
en het die land van Saturnus heel dikwels van naam verwissel21.
Toe het konings te voorskyn getree, en ruwe Thybris met sy 330 
ontsaglike liggaam, na wie ons Italiane later ons rivier, die Tiber, 
vernoem het: die Albula van ouds het sy regte naam verloor. 
Verdryf uit my vaderland en op soek na die uiteindes van die see, 
is ek deur die almagtige Noodlot en die onontwykbare lots- 
beslissing in hierdie omgewing geplaas. Ook die gedugte 
waarskuwings van my moeder, die nimf Carmentis, en die god 
Apollo wat haar inspireer, het my hierheen gedryf.”

Nouliks het hy dit gesê of so in die loop wys hy na die altaar en die

20 Latium dus afgelei van lalere = om te skuil.
21 O.a. Italië, Ausonië, Hesperië, Oenotrië.
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stadspoort wat die Romeine die poort van Carmentis noem, ’n 
eerbetoon uit die goeie ou dae aan die nimf Carmentis, die 
waarsêer-profetes wat eerste die toekomstige grootheid van 340 
Aeneas se kinders en die roem van Pallanteum voorspel het.

Vervolgens wys hy hom ’n ontsaglike woud wat deur dapper 
Romulus ’n plek van Asiel22 gemaak is, en aan die voet van ’n ysige 
rots die Lupercal23, so genoem na die Arcadiese tradisie van 
Lycaeïese Pan. Hy wys hom ook die woud van heilige Argiletum, 
roep die plek tot getuie24 en vertel van sy gas Argus se dood.

Vandaar lei hy hom na die Tarpeïese woning25, en die 
Capitolium -  nou in goud getooi maar voorheen stekelig van 
bosagtige kreupelhout. Reeds toe al het die huiweringwekkende 
heiligheid van die plek die bang landelike volk verskrik, reeds toe 
al het hulle gesidder vir die bos en die rots. “In hierdie woud,” sê 350 
hy,“op hierdie heuwel met sy blaarryke kruin woon daar ’n god -  
dog welke god weet ons nie. My Arcadiërs glo hulle het Jupiter 
self dikwels daar gesien wanneer hy sy donker skild met sy 
regterhand skud en die stormwolke opjaag. Verder sien jy in 
hierdie twee stede met hulle vernietigde mure die oorblyfsels en 
monumente van die helde van ouds. Hierdie burg het vader Janus 
gebou, en Saturnus daardie een; hierdie een is Janiculum26 
genoem, en daardie een Saturnia26.”

A1 geselsend in dergelike trant het hulle die woning van arm 
Evander genader, en oral in Rome se Forum en deftige Carinae27 360

22 Die Asylum in Rome, ’n plek wat deur Romulus vir vreemde drosters en ballinge 
oopgestel is om die klein bevolking van sy stad aan te vul. Vgl. die “vrystede” 
van die Ou Testament.

23 D.w.s. “Wolfsgrot”, so genoem omdat Pan in Arcadië as ’n wolfsgod in grotte 
vereer is.

24 Nl. dat hy geen skuld dra i.v.m. Argus se dood nie.
25 Die Capitolinus, voorheen ook bekend as Mons Tarpeius.
26 Die twee kruine van die Mons Capitolinus.
27 D.w.s. die plek in Pallanteum waar die hístoriese forum en deftige buurt van 

Carinae sou ontstaan.

239



bulkende kuddes opgemerk. Toe hulle by sy huis aankom, sê hy:
“Na sy oorwinning het Hercules hierdie drumpel betree; hierdie 
paleis was groot genoeg vir hom. Toon die moed, my gas, om 
rykdom te versmaai, vorm jou om ook goddelikheid waardig te 
wees en kom nie onverdraagsaam na my nederige koninkryk nie.”
So het hy gesê, groot Aeneas onder die dak van sy skamele woning 
ingelei, en hom op ’n matras van blare en die vel van ’n Libiese 
berin laat lê. Nag storm aan en hul die aarde in sy donker vlerke.

VENUS VERSOEK VULCANUS OM VIR 
ANEAS WAPENS TE VER VAARDIG

Maar Venus se moederhart was nie sonder rede hewig ontstel nie. 370 
Onthuts deur die dreigemente en gevaarlike opstand van die 
Laurentyne, spreek sy vir Vulcanus aan, adem goddelike liefde in 
haar woorde en begin aldus in die goue slaapvertrek van haar 
eggenoot: “Terwyl Griekse konings gedoemde Troje en sy vestings 
wat bestem was om deur vyandelike vuur ineen te stort met oorlog 
verwoes het, het ek geen hulp en geen wapens van jou vaardigheid 
en vermoë vir die arme mense gevra nie. En, dierbaarste eggenoot, 
ek wou my ook nie sonder goeie rede op jou of jou moeite beroep 
nie, hoewel ek uiters veel aan Priamus se seuns verskuldig was en 
dikwels trane gestort het om Aeneas se drukkende nood. Op bevel 380 
van Jupiter het hy hom nou aan die kuste van die Rutuli gevestig, 
en daarom kom ek dan tog as smekeling, en van die godheid wat 
ek respekteer, versoek ek wapens -  ’n moeder wapens vir haar 
seun. Vir jou kon die dogter van Nereus28, vir jou kon die eggenote 
van Tithonus29 met hul trane beweeg. Kyk net welke volke in ’n 
verbond verenig, welke stede hulle poorte sluit en teen my en tot 
verdelging van my volk die swaard slyp!”

Dit het sy gesê, en terwyl hy nog aarsel, troetel die godin sy hele

28 Die seenimf Thetis, die moeder van Achilles vir wie Hephaestus (Vulcanus) ook 
wapensgemaak het. (Vgl. Homerus //. 18,428 e.v.)

29 Aurora het Vulcanus versoek om wapens vir haar seun Memnon (vgl. Bk. 1,489) 
te maak.
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wese in die sagte omhelsing van haar sneeuwit arms. Plotseling het 
liefdespassie soos gewoonlik in hom ontvlam, het die bekende 
vuur sy murg ingedring en deur sy weekgeworde gebeente gesnel: 390
net soos wanneer ’n skitterende skeur van vuur soms onder 
gedonder te voorskyn breek en met trillende lig deur die 
stormwolke snel. Sy eggenote het dit gemerk, en bewus van haar 
skoonheid behae geskep in haar lis.

Vasgeketting deur ’n ewige liefde, antwoord die vader toe: 
“Waarom haal jy vergesogte redes op? Waarheen het jou vertroue 
in my gewyk, godin? As jy destyds dieselfde begeerte gekoester 
het, sou dit toé ook vir my geoorloof gewees het om die Trojane te 
bewapen. En die almagtige Vader of die noodlot het nie verbied 
dat Troje bly staan en Priamus nog tien jaar langer bly leef nie. En 
nou, as jy gereed maak om oorlog te voer en dit jou voorneme is, 400 
al die aandag wat ek in my kuns kan belowe, alles wat uit yster of 
gesmelte electrum30 vervaardig kan word, alles wat vuur en lug31 
vermag -  hou op om deur smeekbedes jou eie mag te wantrou!”
Na hierdie woorde het hy die verlangde omhelsing gegee, hom aan 
sy eggenote se bors gevly en in elke ledemaat na rustige slaap 
gereik.

Sodra die eerste rus vervolgens die slaap verdryf het, toe die reeds 
afdalende32 Nag halfpad om sy baan was, die uur waarin die 
huisvrou op wie die taak gelê is om haar lewe met spinstok en 
eenvoudige handearbeid draaglik te maak, die kole en smeulende 410 
vuur opwek -  sy bring die nag vir haar dagtaak by en hou haar 
bediendes by lamplig besig aan die nimmereindigende weefwerk 
om haar eggenoot se bed kuis te hou en haar klein kindertjies te 
kan opvoed: net so vroeg en flink staan die Beheerser van Vuur uit 
sy sagte bed op vir die werk in sy smidswinkel.

30 ’n Goudallooi wat 20%-25% silwer bevat het.
32 Uit blaasbalke.
32 Net soos die Son ry die Nag (ek lees ’n hoofletter) ook met ’n strydwa deur die 

hemelruim.
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Langs die kus van Sicilië en Aeoliese Lipare verrys ’n eiland, styl 
van rokende rotse. Onder hom dreun ’n grot en tonnels soos dié 
van Etna, uitgehol vir die Siklope se smeltoonde. Op die 
aambeelde word kragtige houe gehoor wat ’n gedreun laat 
weerklink; ysterstawe33 sis in die koelbakke en in die smeltoonde 420 
hyg die vuur -  die woning van Vulcanus, Vulcanië die land se 
naam. Hierheen het die Beheerser van Vuur toe uit die hoë hemel 
neergedaal.

DIE SIKLOPE SE SMIDSWINKEL

In hulle yslike grot was die Siklope besig om yster te smee -  
Donder en Weerlig en Vuur-Aambeeld met sy naakte liggaam. In 
hulle hande was daar ’n weerligstraal soos dié wat die Vader in 
groot getalle van orals uit die hemel na die aarde neerslinger, nog 
maar ru gevorm, die een deel reeds gepoleer terwyl die ander deel 
onafgewerk gebly het. Drie strale neerkletterende hael het hulle 
reeds daaraan toegevoeg, drie strale wolkbreuk, drie van rooi- 
glimmende vuur en drie van gevleuelde Suidewind. Nou was hulle 430 
besig om skrikwekkende blitse en donder en vrees en woede met 
sy agtervolgende vure by hulle skepping in te pas.

Op ’n ander plek het hulle ywerig gewerk aan ’n strydwa vir Mars, 
vlieënde wiele waarmee hy mense, waarmee hy stede aanhits. 
Wedywerend was hulle verder besig om die vreesaanjaende skild, 
die wapen van Pallas in haar toorn, te poleer en dit met goue 
slangskubbe te versier; ook die deureengevlegte slanghare, en op 
die godin se bors die Gorgo self met afgekapte nek en rollende oë. 
“Staak alles!” skree hy “Neem die werkstukke waarmee julle 
begin het hier weg, Siklope van Etna, en gee julle aandag hier: 440 
wapens moet vir ’n dapper held gemaak word! Nou is daar krag 
nodig, nou vlugge hande, nou al julle meesterlike kuns. Haastig 
weg met alle oponthoud!”

33 Lett.: stawe van die Chalybes- ’n volk aan die Swartsee bekend om 
ysterbewerking.
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Meer het hy nie gesê nie. Maar hulle het die taak gelykop verdeel 
en gou het almal ywerig aan die werk gespring. Brons en goue 
metaal vloei in stroompies, en in die ontsaglike hoogoond smelt 
yster wat wonde toedien. Hulle vorm ’n reuseskild, een teen al die 
wapens van die Latyners, en smee dit sewevoudig, laag op laag.
Met die hygende blaasbalk trek party die lug op en blaas dit weer 450 
uit; ander doop die sissende brons in die koelbak; die grot kreun 
onder die gewig van die aambeelde wat op sy vloer opgestel is.
Met alle mag lig hulle hul arms ritmies om die beurt en keer die 
metaalmassa om en om met die vasgrypende tang.

AENEAS EN EVANDER BESPREEK 
DIE BONDGENOOTSKAP

Terwyl die beskermer van Lemnos34 hierdie werk haastig op 
Aeolië se kuste van stapel stuur, roep die vriendelike lig en die 
móresang van voëls onder die dakrand vir Evander uit sy nederige 
woning. Die grysaard staan op, trek ’n wol onderkleed aan, en 
bind Tirreense sandale35 om sy voete vas. Toe gord hy ’n Arcadiese 
swaard aan sy sy en skouers, en slaan die luiperdvel terug wat aan 459 
sy linkerkant neergehang het36. En ook die twee waghonde draf 
van die hoë voordeur af voor hom uit en vergesel hulle baas terwyl 
hy voortstap.

Gedagtig aan hulle gesprek en aan sy beloofde diens was die held 
op pad na die afgesonderde verblyfplek van Aeneas. Nie minder 
vroeg nie het Aeneas ook aangestap gekom. Pallas, sy seun, het 
saam met Evander gestap, en Achates saam met Aeneas. Toe hulle 
bymekaar kom, skud hulle hand, gaan sit te midde van die huise37 
en geniet op langelaas die gesprek wat hulle gegun is. Só begin die 
koning eerste:

34 Vulcanus is op Lemnos vereer.
35 Tirreense (Etruriese) sandale het hout sole en vergulde rieme gehad.
36 D.w.s. die vel word na regs teruggeslaan sodat dit nie oor die swaardgeves aan 

die linkerkant hang nie.
33 In die ope lug.
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“Magtigste leier van die Trojane -  solank jy lewe sal ek gewis nie 
erken dat Troje se mag en ryk oorwin is nie -  na verhouding met 
jou groot naam is ons kragte om hulp in oorlog te bied gering. Aan 
hierdie kant word ons ingehok deur die Etruriese rivier, aan 
daardie kant druk die Rutuliër en kletter hy onder wapen om ons 
mure. Maar ek is van plan om magtige volke en ’n laer, ryk aan 
koninklike kontingente, met jou te verbind. ’n Onverwagte toeval 
toon hierdie weg tot redding: jy kom as geroepene van die noodlot.

Op ou rots gegrondves, word die stad Agylla nie ver hiervandaan 
nie bewoon. ’n Lydiese volk, hoogs beroemd in oorlog, het hulle 
eertyds daar op die Etruriese hooglande gevestig. Baie jare lank 
het dit floreer totdat koning Mezentius dit met hovaardige 
heerskappy en wrede wapengeweld in sy mag gehou het. Waarom 
sou ek sy afgryslike moorde opnoem, waarom die wreedaardige 
dade van die tiran? Mag die gode vergelding vir sy eie hoof en 
geslag bewaar! Hy het selfs lyke aan lewende mense vasgebind 
deur hand teen hand en gesig teen gesig te plaas -  sy metode van 
foltering -  en hulle so, druipend van etter en sugvog in jammerlike 
omhelsing met ’n langsame dood vermoor.

Maar op die ou end het sy burgers moeg geword vir die 
waansinnige met sy onuitspreeklike gruweldade. Hulle neem die 
wapen op en omsingel die man, homself en die paleis; hulle maai 
sy volgelinge af en slinger vuur op sy dak. Onderwyl die slagting aan 
die gang is, ontsnap hy en vlug na die velde van die Rutuliërs, en 
word beskerm deur die wapens van sy gasvriend Turnus. Daarom 
het die hele Etrurië in geregverdigde woede in opstand gekom, en 
met ’n dreigement van onmiddellike oorlog eis hulle hul koning op 
vir sy straf.

Ek sal jou as generaal by hierdie duisende voeg, Aeneas. Want 
langs die hele kus wemel en rumoer hul skepe, en hulle eis dat daar 
tot die aanval oorgegaan moet word. Maar hul bejaarde waarsêer 
hou hulle teë met ’n profesie van die noodlot: ‘O keurbende van 
die Lidiese jeug, blom en mannemoed van die ou helde, julle wat 
deur geregverdigde verontwaardiging teen die vyand gevoer word 
en vir wie Mezentius tot billike woede aanvuur, geen Italiaan mag 
oor so ’n magtige volk gesag voer nie: kies vreemde leiers!’
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Verskrik deur die waarskuwings van die gode het die Etruriese 
linies toe rustig op die vlakte hier38 laer getrek. Tarchon het 
persoonlike gesante met die kroon en septer van hulle ryk na my 
gestuur, en hy bied my die kentekens van gesag aan met die 
versoek dat ek in die laer verskyn en die Tirreense troon moet 
bestyg. Maar my ouderdom, stram en koud en deur jare uitgeput, 
en my kragte wat nie meer toereikend is vir dapper dade nie, 
misgun my die oppergesag. Ek sou my seun daartoe aangespoor 
het as dit nie was dat hy deur sy Sabynse moeder van gemengde 510 
afkoms is, en van haar ’n deel van sy vaderland verkry het nie. Jy 
wie se jare en afkoms deur die noodlot begunstig word, jy vir wie 
die hemel opvorder, aanvaar jou taak, o allerdapperste leier van 
die Trojane -ja , nou ook van die Italiane! Boonop sal ek my Pallas 
hier, my hoop en vertroosting, aan jou verbind. Laat hom onder 
jou leiding leer om krygsdiens en die moeitevolle taak van 
oorlogvoering te verduur; laat hom jou dade sien en jou van sy 
vroegste jare af bewonder. Aan hom sal ek tweehonderd 
Arcadiese ruiters gee, die keur van ons manskappe se krag, en 
Pallas sal net soveel in sy eie naam vir jou bydra.”

DIE WAPENVOOR TEKEN

Nouliks het hy dit gesê, of Aeneas, seun van Anchises, en troue 520 
Achates het met oë strak op die grond gerig menige bedrukkende 
gedagte in eie bedroefde hart oordink. En hulle sou daarmee 
aangehou het as Venus nie ’n teken uit die wolklose lug gegee het 
nie. Want onverwags kom daar uit die hemel ’n trillende blits met 
donder gepaard, en skielik lyk dit of alles ineenstort, en die 
gesketter van ’n Tirreense trompet39 skal deur die lug. Hulle kyk 
omhoog, en weer en weer dreun ’n magtige gerommel. In ’n helder 
deel van die hemel sien hulle wapens, deur wolke omgewe, rooi 
glimmend onder die hemelblou en donderend teen mekaar 
gebeuk.

38 Waar hulle aanvanklik saamgetrek het, nie ver van Pallanteum af nie.
39 Die Tirreners (Etruriërs) was waarskynlik die uitvinders van die trompet.
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Oorstelp was die ander in hul hart, maar die held van Troje het die 530 
geluid en die beloftes van sy godin-moeder herken. Toe verklaar 
hy: “Vra voorwaar nie, my gasheer, vra beslis nie welke 
gebeurtenis deur die voortekens voorspel word nie: ek word deur 
Olimpus opgeroep. My goddelike moeder het voorspel dat sy 
hierdie teken sou stuur as die oorlog dreig, en dat sy vir my wapens 
deur Vulcanus vervaardig deur die lug tot hulp sou bring. Wee my! 
watter ontsettende slagting wag daar op die rampsalige 
Laurentiërs! Watter vergelding, Turnus, sal jy aan my betaal! 
Hoeveel skilde en helms en liggame van helde sal u onder u golwe 
aanrol, vader Tiber! Laat hulle om stryd roep en hulle verdrae 540 
verbreek!”

Na hierdie woorde staan hy van sy hoë troon af op, en allereerste 
laat ontvlam hy die altaar waarop die vuur vir Hercules gesmeul 
het, en stap blymoedig na die Lar40 van gister, en na die nederige 
huisgode. Terselfdertyd slag Evander, en terselfdertyd ook die 
Trojaanse stryders uitgesoekte tweejaar-oud skape.

Hiervandaan stap hy vervolgens na die skepe en besoek weer sy 
makkers. Van hulle kies hy die uitnemend dapperes om hom na die 
oorlog te volg; die res vaar met die stroom mee en dryf sonder 
inspanning stroom af om aan Ascanius die boodskap van sy vader 550 
en sy omstandighede te bring. Aan die Trojane op pad na 
Tirreense velde, word perde verskaf; vir Aeneas lei hulle ’n 
buitengewoon pragtige dier nader, geheel bedek deur 'n geelbruin 
leeuvel, skitterend met vergulde kloue.

EVANDER NEEM AFSKEID VANPALLAS

Plotseling vlieg die gerug en verbrei hom deur die klein stadjie, dat 
ruiters haastig op weg is na die Tirreense koning. In angs 
verdubbel die moeders hul gebede, vrees beweeg nader na die

40 Die beskermgod van die huis waar hy gasvryheid geniet, en wat hy waarskynlik 
die vorige dag vereer het.
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gevaar toe as wat hulle werklik is, en groter doem die beeltnis van 
die Oorlogsgod reeds op. Toe omklem vader Evander sy seun wat 
op vertrek staan se hand, hou dit styf vas terwyl hy onbedaarlik 
ween en sê hierdie woorde: “Ag, as Jupiter tog my vervloë jare 560 
wou teruggee, soos ek was toe ek die voorste linie dig onder die 
mure van Praeneste neergevel het, en seëvierend hope skilde aan 
die brand gesteek, en met hierdie hand vir koning Erulus na die 
Doderyk laat afdaal het, hy, aan wie sy moeder Feronia, afgryslik 
om te vertel, by sy geboorte drie lewens en drie stelle wapens 
geskenk het om te hanteer, en wat driemaal in die dood neergevel 
moes word -  maar tog het hierdie hand van my hom daardie dag 
al sy lewens ontneem en hom net soveel kere van sy wapenrustings 
beroof -  dan sou ek nooit nou van jou heerlike omhelsing geskeur 
gewees het nie, my seun, en sou Mezentius nooit sy buurman, my 
persoon, bespot het, en soveel wrede sterfgevalle met die swaard 570 
veroorsaak, en ons stad van soveel burgers beroof het nie.

Maar u, o gode, en u, Jupiter, oppermagtige heerser van die gode, 
ek smeek, toon medelye met die Arcadiese koning en hoor ’n 
vader se gebede. As u goddelike wil, as die noodlot Pallas vir my 
ongeskonde bewaar, as ek bly lewe om hom weer te sien, hom 
weer te ontmoet, dan bid ek om my lewe en getroos ek my om 
enige swaar te verduur. Maar, Noodlot, as u met een of ander 
onuitspreeklike lted dreig, laat dit my geoorloof wees om nou, ja, 
nou die wrede lewe te beëindig terwyl my vrees nog twyfel, terwyl 
my toekomsverwagtinge nog onseker is, terwyl ek jou, liewe seun, 580 
my laat en enigste vreugde, in my omhelsing hou, en laat geen 
ernstiger tyding my ore verwond nie.” Hierdie woorde het die 
vader by hulle laaste afskeid uitgespreek; hy het ineengestort en sy 
bediendes het hom die huis in gedra.

DIE RUITERS VERTREK VANPALLANTEUM

En nou het die ruiters inderdaad reeds by die oop poorte uitgery, 
Aeneas en die troue Achates onder die voorstes, en daarna die 
ander vorste van Troje. Pallas self ry in die middel van die troep, 
opvallend met sy mantel en beskilderde skild: soos wanneer die 
Mórester, vir wie Venus meer as al die sterrevure bemin, druipend 590 
van die golwe van die Oseaan sy heilige gelaat na die hemel hef en
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die duisternis laat versmelt. Beangs staan die moeders op die mure 
en volg met hul oë die stofwolk en die troep in koperskittering. 
Gewapen ruk hulle aan deur die kreupelhout waar die kortste pad 
na hul bestemming langs lei. ’n Bevel word uitgeskree, die kolonne 
word gevorm en die hoefslag laat die krummelende vlakte bewe 
van galopperende gedreun.

Naby die ysige Caererivier is daar ’n ontsaglike heilige bos, wyd 
heen geheilig deur die godsdienssin van die voorvadere. Heuwels 
wat ’n dal vorm, sluit dit aan alle kante in en omsoom die woud 
met donker denne. Die legende lui dat die ou Grieke wat eertyds 
die gebied van Latium eerste bewoon het, die heilige bos en ’n 600 
feesdag gewy het tot eer van Silvanus, die God van landerye en 
kuddes. Nie ver hiervandaan nie het Tarchon en die Etruriërs in ’n 
beskutte omgewing laer getrek, en van ’n hoë heuwel af kon die 
hele leërskaar nou gesien word, gelaer oor die wye velde. 
Hierheen ry vader Aeneas en die jongmanne wat vir die oorlog 
gekeur is; moeg versorg hulle hul perde en verkwik hulle liggame.

VENUS OORHANDIG VULCANUS SE WAPENS AAN 
AENEAS

Maar Venus, die stralende godin, het genader en tussen hemelse 
wolke haar geskenke saamgebring. En toe sy van ver af haar seun 
eenkant in ’n afgesonderde dal by die ysige stroom gewaar, het sy 610 
hom met hierdie woorde aangespreek terwyl sy uit eie beweging 
voor hom verskyn: “Siedaar! die geskenke wat deur my eggenoot 
se beloofde kuns voltooi is. In die toekoms, my seun, moet jy nie 
aarsel om die trotse Laurentiërs of heftige Turnus tot die geveg te 
daag nie.” Die godin van Cythera het gespreek, haar seun omhels 
en die vonkelende wapens voor hom onder ’n eikeboom neergesit.
Sy hart is vervul van vreugde oor die godin se geskenke en oor so 
’n groot eer, en hy kan nie genoeg daarna kyk nie. Oor elkeen 
afsonderlik laat hy sy oë dwaal en vol bewondering draai hy die 
vlamstralende helm, skrikwekkend met sy pluime, om en om 620 
tussen hande en arms. Ook die dodelike swaard en die stywe koper 
borswering, bloedrooi en ontsaglik groot, soos wanneer ’n 
blouswart wolk onder die strale van die son begin gloei en van ver
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af skitter. Dan die blink skeenplate van electrum en suiwer goud, 
en die spies, en die onbeskryflike samestel van die skild.

DIE SKILDBESKR YWING

Op die skild het die Heer van Vuur, geensins onbekend met die 
voorspellings van die waarsêers of onkundig aangaande die 
komende geslagte nie, die verhaal van Italië en die segetogte van 
Rome uitgebeeld; daarop die hele afstamming van Ascanius se 
toekomstige geslag, en die oorloë wat hulle geveg het, die een na 
die ander.

Hy het ook die wolvin uitgebeeld waar sy in die groen grot41 van 630 
Mars uitgestrek lê pas nadat sy gejong het, met die tweeling 
seuntjies wat aan haar spene hang en om haar rond speel en sonder 
vrees aan hulle moeder suig. Sy buig haar slanke nek om, troetel 
hulle om die beurt en fatsoeneer hul lyfies met haar tong.

Nie ver daarvandaan nie het hy Rome bygevoeg, en die Sabynse 
vroue wat wederregtelik uit die sitplekke van die teater geskaak is 
onderwyl die groot Sirkusspele42 aan die gang was. Ook ’n nuwe 
oorlog wat skielik tussen die seuns van Romulus43 en die grysaard 
Tatius met sy streng Cures44 uitbreek. Daarna het dieselfde 
konings, na beëindiging van hulle onderlinge stryd, met wapen en 
offerskaal in die hand voor Jupiter se altaar gestaan en langs ’n 640 
geofferde swyn ’n bondgenootskap gesluit.

Nie ver van daar af nie het die vinnige vierspanwaens reeds vir 
Mettus45 uitmekaar geskeur- maar jy, man van Alba, moes jou

41 Die sg. Lupercal.
4! Die ludi circenses, ook bekend as ludi magni, of ludi Romani. Vgl. Livius 1, 9 vir 

die skaking van die Sabynse vroue.
4J Die Romeine.
44 Titus Tatius was ’n koning van die Sabyne. Hulle stad, Cures, was bekend om die 

streng eenvoudige lewe van sy inwoners.
45 Mettus Fufetius van Alba, wat verraad gepleeg het teen die Romeinse koning 

Tullus Hostilius, is op hierdie wyse gestraf. Vgl. Livius 1, 27 e.v., veral 1, 28, 10.
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woord gehou het! -  en het Tullus die verraaier se lyk ylings deur 
die bos gesleep, terwyl die bespatte doringstruike drup van die 
bloed.

Ook Porsenna was daar. Hy beveel hulle46 om die verbanne 
Tarquinius weer in hulle geledere op te neem en bring die stad met 
’n swaar beleëring in die nou onderwyl die kinders van Aeneas ter 
wille van vryheid na die swaard storm. Hom sou jy kon sien, 
presies asof hy woedend is, presies asof hy dreig omdat Cocles dit 
gewaag het om die brug af te kap, en Cloelia haar boeie verbreek 650 
en die rivier in geswem het.

Aan die bokant47 het Manlius, die bewaker van die Tarpeïese 
vesting, voor die tempel gestaan en die rysige Capitolium teen die 
vyand gehou; die paleis was ru en vars met sy strooidak van 
Romulus48. En hier het die silwer gans49 in vergulde suilegange 
rondgefladder en verkondig dat die Galliërs op die drumpel staan. 
Beskerm deur die skadu’s en die guns van die donker nag het die 
Galliërs tussen die kreupelhout deur opgedaag en was reeds binne 
bereik van die vesting. Goudkleurig is hulle hare, en goudkleurig 
hul klere; hulle skitter in kort gestreepte mantels en hul melkwit 660 
nekke is met goud omvleg; elkeen swaai twee Alpynse werpspiese 
in die hand en beskerm hul liggame met lang skilde.

Hier het hy die huppelende Salii uitgebeeld en die naakte Luperci 
en die puntmusse50 waaraan woldrade hang, en die skilde wat uit

“  Die Romeine. Vgl. Livius 2, 10 e.v. vir Lars Porsenna se aanval op Rome; ook 
Macaulay se Lays ofAncient Rome.

47 Van die skild.
4* Op die Capitolium was daar ’n huis van Romulus (casa Romuli) met 'n strooidak. 

Hierdie dak was glo deur Romulus gemaak en is gedurig in stand gehou deur dit 
met vars strooi te dek.

49 In 390 v.C. het die Galliërs die Capitolium aangeval, maar hulle is teruggedryf 
deur Manlius wat net betyds deur die gesnater van ganse gewek is.

50 Spitspuntige musse is deur die Saliërs gedra; ’n olyftakkie was met ’n draad wol 
daaraan vasgebind.
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die hemel geval het; deur die stad heen het kuise moeders11 in 
waens met sagte kussings uitgevoer, die gewyde optog gehou.

’n Endjie weg hiervan voeg hy ook die Onderwêreldse wonings by, 
die hoë poorte van Dis, die strawwe vir misdade, en vir jou, 
Catilina,51 52 waar jy vasgeketting aan ’n dreigende krans hang en 
sidder vir die gesigte van die Wraakgodinne; ver eenkant, ook die 670 
vromes, en Cato53 wat vir hulle wette maak.

Tussen hierdie tonele deur het ’n uitbeelding van die bruisende see 
oor ’n breë strook geloop, in goud, maar die donkerblou water het 
met grys golwe geskuim, en rondomheen het dolfyne, glansend 
van silwer, al in die rondte oor die see met hulle sterte gevee en die 
branding deurklief. In die middel was daar bronsbeslane skepe te 
sien -  die slag van Actium. Jy sou die ganse Leucates kon sien 
krioel van die opgestelde strydmagte, en die golwe skitterend in 
goud. Aan die een kant staan Augustus Caesar op die hoë 
agterstewe van sy skip en saam met die Senaat, die Volk, die 
Huisgode en die Groot Gode voer hy die Italiane tot die stryd aan. 
Vreugdevol straal sy slape twee vlamme uit, en op sy hoof verskyn 680 
sy vader se ster54. Elders toring Agrippa hoog die lug in, en 
begunstig deur gode en winde voer hy sy kolonne aan; om sy slape 
glans die snawels van die skeepskroon55 -  trotse onder- 
skeidingsteken van see-oorloë.

Aan die ander kant is Antonius met oosterse prag en veelsoortige 
troepemag na sy oorwinnings oor die volke van die Daeraad en

51 Na die inname van Veii (+ 392 v.C.) het die vroue van Rome al hulle goud en
juwele aan Camillus uitgelewer om sy beloofde tempel tot eer van Apollo te bou. 
As beloning vir hulle offervaardigheid is vroue toegelaat om in waens te ry 
tydens optogte na heilige handelinge.

53 Die berugte Romeinse samesweerder van 63 v.C.
53 Die Jongere, Stoïsynse prototipe van regverdigheid en deugdelikheid.
54 Die komeet wat na die moord op Julius Caesar verskyn het, en as bevestiging 

van sy vergoding beskou is.
33 ’n Diadeem met goue skeepsnawels, ’n baie seldsame onderskeiding wat Agrippa 

te beurt geval het na sy oorwinning in die seeslag teen Sextus Pompeius in 36 v.C.
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oor die kus van die rooi56 see. Hy bring Egipte en die krag van die 
Ooste en die mees afgeleë Bactra met hom saam, en hy word 
gevolg- o, skande! -  deur sy Egiptiese vrou57. Almal storm gelyk 
aan en die ganse seevlak skuim, omgewoel deur terugswaaiende 690 
spane en driepuntige boegsnawels. Hulle haas na die diepsee; jy 
sou kon dink dat die Cyclades losgeskeur is en op die see ronddryf, 
of dat hoë berge met berge bots: in getoringde skepe van so ’n 
reuse-omvang haas die manne na die geveg. Brandende vlasbolle 
en gevleuelde yster werptuie word met die hand oral rond 
geslinger; die akkers van Neptunus58 word rooi van die vars 
slagting.

Te midde van haar leërskares roep die koningin hulle op met haar 
vaderlandse tamboeryn, en slaan tot nog toe geen ag op die twee 
slange59 agter haar nie. Gedrogte van allesoortige gode en die 
blaffende Anubis hou hulle wapens teen Neptunus en Venus, en 
teen Minerva getrokke. Uit yster gedrewe tier die Oorlogsgod 700 
midde-in die geveg, en vanuit die lug tier die toornige 
Wraakgodinne. Verheug oor haar geskeurde60 mantel stap 
Tweedrag daar rond en háár volg Bellona met ’n bloedbesmeerde 
gésel.

Toe Apollo van Actium dit sien, het hy sy boog vanuit die hoogte 
gespan; uit vrees hiervoor het die hele Egipte, al die Indiërs, al die 
Arabiere en al die Sabaeërs op vlug geslaan. Die koningin self was 
te sien waar sy die winde aanroep en onder seil gaan, op die punt 
om enige oomblik die losgemaakte seiltoue uit te rol. Háár het die 
Heer van Vuur uitgebeeld waar sy bleek van die dood wat op 
hande is midde-in die slagting deur die golwe en die wind van 710

56 Nie die huidige Rooisee nie, maar die Persiese Golf en deel van die Indiese 
Oseaan.

57 Cleopatra.
ís Die seewater.
59 Die simbool van die dood. Vgl. Bk. 2. 203; 7.450; 8.289. Cleopatra het haar self 

uiteindelik ook deur ’n adder laat pik om te sterwe.
60 Simbool van tweedrag en twis.
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Iapyx61 voortgedra word. En direk teenoor haar die reuse- 
gestalte van die treurende Nyl wat die voue van sy kleed oopgooi 
en die oorwonnenes met sy hele kleed nooi na sy donkerblou skoot 
en beskermende strome.

Maar Caesar het die mure van Rome in drievoudige triomftog62 
binnegery, en aan die gode van Italië sy onsterflike offergeskenk 
gewy: driehonderd magtige altare dwarsdeur die stad. Van vreugde 
en spele en gejuig het die strate weerklink; in elke tempel was daar 
’n koor van moeders, in elkeen altare; voor die altare het geslagte 
stiere die grond bedek. Hy self sit by die sneeuwit ingang van 720 
stralende Phoebus63, besigtig die geskenke van die volke en hang 
dit aan die trotse deurposte. In ’n lang optog stap die oorwonne 
nasies verby, so verskillend van kleredrag en wapens as van taal.
Hier het Mulciber64 die Nomadervolk en die losgegordelde 
inwoners van Afrika, daar die Leleges en Cariërs en pyldraende 
Geloni uitgebeeld. Die Eufraat wat nou met nederiger golwe 
gevloei het was ook daar, en die Morini, die mees afgeleë van alle 
mense, en die Ryn met sy twee horings65, en die ontembare Dahae 
en die Araxesrivier, verontwaardig oor sy brug.66.

Met bewondering kyk hy na hierdie tonele op Vulcanus se skild, 730 
die geskenk van sy moeder, en hoewel hy nie die feite ken nie, 
skep hy behae in hul uitbeelding, en hy lig die roem en lot van sy 
nageslag op sy skouer.

61 Die NWN -  wind wat van die Iapyx-voorgebergte in die hak van Italië af waai, 
en haar in haar vlug na Egipte sou aanhelp.

“ In 29 v.C. het Augustus op drie agtereenvolgende dae ’n triomftog gevier na sy 
oorwinnings in Dalmasië, Actium en Alexandrié.

63 Dit verwys na die wit marmer tempel wat Augustus in 28 v.C. op die Palatinus 
tot eer van Apollo gewy het.

64 Bynaam van Vulcanus as bedwinger van vuur en brand.
61 Die twee horings is die twee mondinge, nl. die Ryn en die Waal.
66 Alexander die Grote het ’n brug oor die sterkvloeiende Araxes gebou. Dit is 

egter weggespoel en dit was sonder ’n brug totdat Augustus weer een daaroor 
laat bou het.
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DIE NEGENDE BOEK

Turnus se aanval 
op die Trojaanse laer

ítíanneer hulle eencfaq hulle tsak volbrma h e f... sgl ek 
hal sterjhke /iqqpme ~b>rfneem en beve&l om qpdmne 
vsn cf/e watfHýe see fe  ujees .



JUNO STUUR IRIS OM TURNUS OP TE SWEEP

En terwyl dié gebeurtenisse1 hulle ver weg in ’n ander deel van die 
land afspeel, het Juno, dogter van Saturnus, vir Iris uit die hemel 
neergestuur na die vurige Turnus. Juis op daardie oomblik het 
Turnus in sy voorvader Pilumnus se heilige bos in ’n gewyde dal 
gesit. Hóm het die dogter van Thaumas2 met roserooie mond soos 
volg aangespreek: “Turnus, wat geeneen van die gode sou waag 
om jou ten antwoord op jou gebede te belowe nie, kyk! dit het die 
blote verloop van tyd ongevraag vir jou gebring. Aeneas het sy laer 
en makkers en vloot verlaat, en hy is op pad na die koningstad van 
Evander op die Palatinus3. En dis nie al nie! Hy het deurgedring tot 10 
die mees afgeleë stede van Corythus en is besig om ’n bende 
Lidiërs4, boere wat hy saamgetrek het, te bewapen. Wat aarsel 
jy? Nou is die tyd om te roep om jou perde, nou om jou 
strydwaens. Draal nie langer nie, stig verwarring in sy laer en neem 
ditin.”

Dit het sy gesê, haar op gebalanseerde vlerke die lug in verhef, en 
in haar vlug ’n reuseboog onder die wolke beskryf. Die jongman 
het haar herken, albei sy hande na die hemel opgehef en die 
wegylende godin met hierdie woorde nageroep: “Iris, sieraad van 
die hemel, wie het u op wolke voortgedra en na my hier op die 
aarde neergebring? Vanwaar hierdie skielike stralende helderheid 
in die lug? Ek sien die hemel in die middel oopgaan, en die 20 
dwalende sterre aan die uitspansel. So ’n gunstige voorteken volg 
ek, wie u ook al is wat my tot die stryd oproep.” So het hy gesê, na 
die rivier gestap, onder menige gebed tot die gode water bo uit die 
stroom opgeskep en die hemel met geloftes belaai.

1 Aeneas se ervarings te Pallanteum in Bk. 8.
2 Iris, boodskapster van die gode.
J Die bekende heuwel in Rome.
4 Etruriërs.
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TURNUS SE LEËR RUK OP TEEN 
AENEAS SE LAER

En nou was sy leër oor die oop vlaktes op mars, ryk aan perde, ryk 
aan geborduurde kledingstukke en goud. Messapus hou die 
voorste linies in toom, Tyrrhus5 se seuns die agterhoede, en 
Turnus voer bevel in die middel van die kolonne: soos die Ganges 
wat deur sy sewe kalm systrome gevoed word en stilweg hoog styg, 30 
of die Nyl wat met bevrugtende vloed uit die vlaktes eb en nou in 
sy bedding teruggesak het.

In hierdie stadium sien die Trojane ’n wolk swart stof skielik in die 
Weste saampak en dat duisternis oor die vlaktes verrys. Van die 
voorkant van die skutswal af roep Caïcus die eerste: “Burgers, 
watter saamgepakte massa kom daar in digte duisternis aangerol?
Gou! Bring die swaard! Gee aan die wapens! Klim op die mure!
Die vyand is op ons! Kom aan!” Onder luide geroep soek die 
Trojane beskutting deur al die hekke en beman die borswerings.
Want so het Aeneas, voortreflike krygsman, by sy vertrek opdrag 40 
gegee: as daar intussen een of ander noodtoestand sou ontstaan, 
moes hulle dit nie waag om ’n slaglinie op te stel en die oop vlakte 
te vertrou nie; hulle moes slegs die laer en die mure wat deur die 
verskansing beskut is, verdedig. Hoewel eergevoel en woede hulle 
aanpor om slaags te raak, versper hulle dus nogtans die hekke en 
voer sy opdragte uit; in die omhullende verdedigingstorings wag 
hulle onder wapen die vyand in.

Soos Turnus vergesel van twintig uitgelese ruiters haastig voor die 
stadig bewegende marskolonne uitgery het, verskyn hy ook 
onverwags voor die laer. Hy ry ’n witgespikkelde Thraciese perd, 
en ’n goue helm met ’n rooi bos beskerm sy hoof. “Manne, wie 50 
gaan eerste saam met my teen die vyand...kyk!” sê hy, en hy swaai 
sy spies en slinger dit die lug in -  die aanvang van die geveg -  en 
fier ruk hy aan oor die vlakte. Sy makkers neem die kreet op en

! Kyk Bk. 7,484e.v.
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volg hom met ’n afgryslik klinkende krygsgeskree. Hulle is 
verwonder oor die lamsakkigheid van die Trojane, oor die feit dat 
hulle hul nie aan die gelyk vlakte toevertrou nie, nie soos manne 
wapen in die hand die vyand tegemoet gaan nie, maar veilig in die 
laer bly.

Onstuimig ry hy heen en weer om die mure en soek na 'n toegang 
waar daar geen toegang is nie. Soos wanneer ’n wolf by ’n vol 
skaapkraal op die loer lê; wind en weer verduur hy en teen 60
middernag kom snuffel hy by die openinge in die omheining; 
aaneen blêr die lammers, veilig onder hul moeders, terwyl hy woes 
en roekeloos van woede te kere gaan teen hulle wat buite bereik 
is; sy knaende honger, lank reeds ongestil, en sy bek wat dors na 
bloed folter hom: net so ontvlam die woede in die Rutuliër terwyl 
hy die laer en die mure beskou, en toornige frustrasie brand in sy 
stewige gebeente.

Watter plan moet hy maak om toegang te probeer verkry? Watter 
metode sal die ingeslote Trojane van die skutswal af uitdryf en 
hulle na die gelyk vlakte laat uitstroom? Op die vloot storm hy af 
waar dit vlak teen die kant van die laer verskuil gelê het, rondom 70 
ingesluit deur skanse en die stromende rivier. Hy skree aan sy 
juigende makkers om vuur te bring en driftig vul hy sy hand met ’n 
vlammende fakkel. Toe, voorwaar, spring hulle ywerig aan die 
werk -  Turnus se teenwoordigheid spoor hulle aan -  en die hele 
leërskaar bewapen hulle met rokende fakkels. Ineens het hulle die 
haarde kaal gestroop: smeulende fakkels werp ’n pikagtige gloed; 
vonke meng daarmee en word deur die Vuurgod na die sterre 
gevoer.

Watter god, Muses, het so ’n verskriklike vuur van die Trojane 
afgeweer? Wie het sulke magtige vlamme van die skepe af verdryf? 
Sê my dit. In die gryse verlede lê die waarborg vir die waarheid van 
die feit, maar die verhaal leef voort.
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CYBELE PLEIT BY JUPITER
VIR DIE BEHOUD VAN DIE SKEPE

Daar word vertel dat die Berecyntiese Moeder6 van die gode in die 
dae toe Aeneas op die Idaberg van Troje die eerste keer begin 80 
vorm gee het aan sy vloot, en voorbereidings getref het om die 
dieptes van die see op te soek, in eie persoon vir magtige Jupiter 
met hierdie woorde aangespreek het: “Skenk ter voldoening aan 
my versoek, my seun, dit wat jou dierbare moeder van jou vra, 
noudat jy oor Olimpus heers.7 Ek het ’n dennewoud gehad, baie 
jare lank dierbaar vir my, en op die hoogste top ’n bergwoud, 
skemeragtig van donker denne en stamme van ahornhout, 
waarheen die mense altyd vir my offerandes gebring het. Húlle het 
ek met plesier aan die Trojaanse jongman geskenk toe hy ’n vloot 
nodig gehad het, maar nou kwel ’n beklemmende vrees my 
besorgde hart. Verdryf my vrees, vergun jou moeder om dít met 90 
haar smeekbedes te kan bereik, naamlik, dat hulle op geen seetog 
en ook nie deur werwelgeweld van die wind verbrysel en 
oorweldig word nie: laat dit vir hulle tot voordeel wees dat hulle op 
ons berge ontspruit het.”

Hierop antwoord haar seun haar, hy wat die sterre van die heelal 
laat wentel: “Moeder, waartoe ontbied u die noodlot? Of wat 
beoog u met daardie versoek van u? Moet kiele wat deur sterflike 
hande gebou is dan die voorreg van onsterflikheid hê? En sal 
Aeneas in sekerheid onsekere gevare deurmaak? Aan welke god is 
so ’n groot mag verleen? Nee, wanneer hulle eendag hulle taak 
volbring het en hulle eindpaal, die hawens van Italië, bereik, sal ek 
elkeen wat aan die golwe ontkom en die Trojaanse leier na die 100 
akkers van Laurentum gedra het, hul sterflike gestalte ontneem, 
en beveel om godinne van die magtige see te wees, soos Nereus se 
dogter Doto, en Galatea, wat die skuimende oseaan met hul bors

6 Die godin Cýbele.
7 Cýbele het vir Jupiter beskerm toe Saturnus sy kinders wou opeet, en hom ook 

gehelp tydens die opstand van die Titane. Sy kon dus aanspraak maak op sy 
vergunning want sy het hom terdeë gehelp om heerser van Olimpus te word.
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deurklief.” Hy het gespreek, en dit met ’n knik van sy hoof 
bekragtig deur te sweer by die strome van sy broer in die 
Onderwêreld, by die oewers waarlangs die kokende pikstroom met 
donker draaikolke vloei, en met sy knik het hy die ganse Olimpus 
laat bewe.

DIE TROJANE SE SKEPE VERANDER IN NIMFE

Die beloofde dag was dus nou daar en die Skikgodinne het die 
bestemde tyd reeds volbring, toe Turnus se beoogde skending die 
Moeder gemaan het om die fakkels van die heilige skepe te weer.
In dié stadium het ’n vreemde lig allereers op hulle oë geskyn, en 110 
daar is gesien hoe ’n reusewolk en die reie van Ida8 van die 
Daeraad af oor die hemel snel. Toe bars daar ’n verskriklike stem 
deur die lug en deurdring die geledere van Trojaan en Rutuliër:
“Y1 nie beangs heen en bewapen nie julle hande om my skepe te 
verdedig nie, Trojane! Turnus sal eerder toegelaat word om die see 
te verbrand as my heilige skepe van dennehout. Gaan heen, julle, 
julle is vry! Gaan heen, julle is godinne van die see! Julle Moeder 
beveel dit.” En dadelik ruk elke skip sy vasmeertou van die oewer 
los, en soos dolfyne plons hulle hul boegsnawels onder water en 
duik af na die bodem van die see. Daarvandaan -  seldsame 
wonder! -  kom net soveel maagdelike gestaltes te voorskyn, en 120 
hulle beweeg oor die see.

TURNUS BEMOEDIG SY LEËR DEUR 
DIE TROJANE TE KLEINEER

Die Rutuliërs se harte was verbyster; Messapus self was 
lamgeskrik, sy perde onthuts. Onder ’n hees gedruis stuit ook die 
rivier sy stroom, en Tiberinus vloei terug van die diepsee af. Maar 
onverskrokke Turnus se moed het hom nie begewe nie. Meer nog!
Hy beur hulle op met sy woorde en berispe hulle nog bowendien: 
“Hierdie wonderteken is op die Trojane gemik! Jupiter het self

8 Cýbele se gevolg.
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aan hierdie mense hulle gewone bystand ontruk en nie gewag9 vir 
Rutuliese wapens en vuur nie. Die seë is dus nou vir die Trojane 130 
ontoeganklik, en hoop om te vlug is daar niks! Die een deel10 van 
die aarde is hulle ontneem, die land daarenteen is in ons hande -  
soveel duisende van die Italiaanse ras11 is onder wapen. Die gode 
se noodlotorakels, as die Trojane dalk met sulke goed spog, maak 
my nie in die minste bang nie. Aan die noodlot en aan Venus is 
daar nou genoeg gegun, in soverre die Trojane by die akkers van 
vrugbare Italië aangeland het. Ook ek het my eie noodlot as 
teenvoeter vir hulle s’n, naamlik om die misdadige ras met die 
swaard te verdelg, noudaí my bruid van my gesteel is. Daardie 
verbittering raak nie net die seuns van Atreus nie, en dis nie 
Mykene alleen wat daaroor wapens mag opneem nie. Maar, sal die 
mense sê, dat hulle eenmaal te gronde gegaan het, is genoeg. Hulle 140 
vorige misdaad soú genoeg gewees het, as hulle net nie die hele 
vrouegeslag hartgrondig gehaat het nie.12

Hier het ons ’n volk aan wie moed verskaf word deur die vertroue 
wat hulle plaas op die skutswal tussen ons, en deur die vertraging 
wat gragte meebring -  wat ’n klein treetjie van die dood af! Het 
hulle dan nie gesien hoe Troje se vestings, deur Neptunus se hand 
gebou, in vuur versink nie? Maar julle, keurbende van my, wie van 
julle maak gereed om hul skutswal met die swaard aan stukke te 
kap en wie bestorm hul beangste laer saam met my? Ek het nie 
Vulcanus se wapens, nie ’n duisend skepe13 nodig teen die Trojane 
nie. A1 die Etruriërs kan hulle maar onverwyld as sy bondgenote 150 
byvoeg. Hulle hoef nie bang te wees vir die donker en ’n onkryg- 
haftige diefstal13 van die Pallasbeeld nadat die bewakers van die

9 Ek lees hier expectans, i.p.v. expectant. Vgl. R.D. Williams, The Aeneid of Virgil, 
books 7-12 ad loc.

10 Die see.
11 Ek leesgenrii. i.p.v. gentes. Vgl. R.D. Williams ad loc.
12 Die betekenis is waarskynlik dat die Trojane Helena 'n onreg aangedoen het, en 

daarom is hulle vernietig. En nou kom hulle presies weer dieselfde ding doen 
teen Lavinia -  daarom gaan hy hulle weer vernietig. Dis in ieder geval 'n "locus 
conclamatus.”

13 Achilles het van Vulcanus (Hephaestus) wapens verkry om teen die Trojane mee 
te veg. Vir die duisend skepe waarmee die Grieke na Troje gevaar het, en die 
diefstal van die Pallasbeeld vgl. Bk. 2, 198; 162-175.
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vesting wyd en syd neergevel is nie, en ons sal ook nie in ’n 
houtperd se donker buik gaan wegkruip nie: ek is vas beslote om 
hulle mure openlik in die daglig met vuur te omsingel. Ek sal 
toesien dat hulle besef hulle het nie te make met Danaers14 en 
Pelasgiese14 troepe wat deur Hector tot die tiende jaar op hulle 
plek gehou is nie. Vir die huidige, aangesien die beste deel van die 
dag verby is, moet julle die res daarvan gebruik om najulle fisiese 
welstand om te sien, manne, wel tevrede dat dinge goed verloop 
het. En koester julle maar die verwagting dat die slag voorberei 
word.”

DIE ITALIANE OMSINGEL DIE LAER

Intussen word aan Messapus die taak opgedra om die hekke met 160 
brandwagposte te beset, en die laer met vure te omsingel. Veertien 
Rutuliërs word gekies om die mure met troepe te bewaak, en 
elkeen lei ’n honderd jongmanne met purper pluime en skitterend 
van goud. Flink haas hulle heen en weer as hulle die wagbeurte 
wissel, en uitgestrek op die gras doen hulle hul toe goed aan wyn, 
en laat die koper kruike kantel. Helder blink die vure; met 
dobbelspel rek die wagters die nag sonder slaap uit.

DIE TROJANE SE VOORSORGMAATREËLS

Bo van die skutswal af waar hulle onder wapen die hoë skanse 
beset, aanskou die Trojane hierdie dinge. Met vervaarde haas 
inspekteer hulle die hekke, verbind die skanse met valbrue en dra 170 
werptuie aan. Mnestheus en dapper Serestus druk hierdie werk 
aan -  die twee wat vader Aeneas aangestel het om, indien 
teenspoed hulle in een of ander stadium daartoe sou roep, leiding 
te gee aan die jongmanne en aan hulle voor te skryf wat om te 
doen. Nadat daar geloot is vir die gevaarpunte, staan die hele 
legioen al met die mure langs op wag. Om die beurt kom hulle aan 
diens, en elkeen verdedig wat van hom verwag word om te 
verdedig.

14 Grieke.
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NISUS EN EURYALUS BESLUIT OM 
AENEAS OOR DIE GEVAAR TE GAAN INLIG

Nisus, die seun van Hyrtacus, was die hekwag -  ’n allervurigste 
vegter. Blitsig was hy met werpspies en ligte pyle, en daarom het 
die jagteres Ida'5 hom as makker vir Aeneas gestuur. Langs hom 
was sy vriend Euryalus, die mooiste15 16 van die seuns van Aeneas en 180 
van hulle wat die Trojaanse wapenrusting gedra het, ’n seun wie se 
ongeskeerde wange die eerste spore van ’n manlike leeftyd 
vertoon het. Hierdie twee was een in hulle liefde, en het altyd sy 
aan sy die geveg ingestorm. Ook by hierdie geleentheid het hulle 
saam waggestaan en die hek bewaak.

Nisus sê: "Is dit die gode wat hierdie vurige verlange in mense se 
harte plaas, Euryalus, of word elke mens se eie ontsettende 
begeerte vir hom ’n god? Lank reeds beplan my hart om ’n geveg 
of een of ander roemryke daad aan te durf: met rustige stilte is dit 
nie tevrede nie. Jy sien watter vertroue in die huidige toestand die 
Rutuliërs besiel: hier en daar flonker ligte, in slaap en wynroes 
ontspanne het hulle hul neergevly, en wyd lê die stilte oor die 
omgewing. Hoor nou waaroor ek wonder en welke idee daar nou 190 
in my gees opkom. Almal, sowel die gewone volk as die raads- 
manne verlang dringend dat Aeneas ontbied word, en dat manne 
gestuur word om amptelik die gebeurde aan hom te rapporteer. As 
hulle aan jou belowe wat ek eis -  want vir my is die roem van die 
daad genoeg -  lyk dit my kan ek onder dáárdie hoogtetjie langs 
my weg na die mure en skanse van Pallanteum vind.”

Euryalus was stomgeslaan, oorweldig deur ’n intense verlange na 
roem, en dadelik spreek hy sy gretige vriend met hierdie woorde 
aan: “Nisus, weier jy dus om my as makker aan jou sy te neem in 
’n onderneming van die hoogste belang? Sou ek jou dan alleen in 200 
sulke groot gevare instuur? Só het my vader Opheltes, oorlogs-

15 Die bergnimf van die Idaberg by Troje.
16 Vgl.Bk. 5, 295; 343-344.
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veteraan, my nie geleer nie, grootgemaak soos ek was te midde 
van die Griekse terreur en die beproewinge van Troje. Só het ek 
my ook nie gedra terwyl ek aan jou sy grootmoedige Aeneas en die 
uiterste noodlotsbestemming gevolg het nie. Hier is daar 'n hart -  
ek sê jou daar is -  wat die lewenslig minag, en wat glo dat daardie 
roem waarna jy streef, nie te duur gekoop word teen die prys van 
die lewe self nie.”

Hierop antwoord Nisus: “Ek het voorwaargeen vrees van daardie 
aard in jou verband gekoester nie, want dit sou sonde wees: so mag 
groot Jupiter, of wie ook al hierdie dinge met regverdige oë 
aansien, my nie17 triomfantlik aan jou terugbesorg nie. Maar 
indien -  soos jy dikwels in ’n kritieke oomblik van gevaar sien -  210 
indien een of ander toeval of god my in die verderf stort, sou ek 
wou hê dat jy behoue bly: jou jeugdigheid verdien eerder om te bly 
lewe. Laat daar iemand wees om my liggaam uit die geveg te raap 
of teen ’n prys los te koop en aan die aarde toe te vertrou. Of as 
die Noodlot dalk die gewone ritusse verbied18, om lykoffers aan 
my te bring in my afwesigheid en my met ’n gedenksteen op ’n leë 
graf te vereer. En mag ek ook nie vir jou arme moeder ’n bron van 
sulke groot verdriet wees nie, sy, ou seun, die enigste van baie 
moeders wat die durf gehad het om jou tot die einde te volg en niks 
omgee vir magtige Acestes19 se stad nie.”

Maar die jongman sê: “Jy versin nou redes wat nie steek hou nie; 
my oortuiging bly onverander en verflou nie. Laat ons gou maak!” 220
Terselfdertyd maak hy die wagte wakker. Hulle neem oor en hou 
verder wag. Hy verlaat sy pos, stapsaam met Nisus voort, en hulle 
soek die prins20 op.

17 M.a.w. hy bied sy veilige terugkeer as waarborg vir die waarheid van sy woorde. 
Vgl. ook R.D. Williams, ad loc. vir opheldering van die betwiste punktuasie in 
v.208.

18 Ek stem saam met R.D. Williams e.a. om id in vers 214 te skrap as 'n 
kantaantekening.

19 Vgl.Bk. 5,767 e.v.
20 Ascanius.
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NISUS EN EURYALUS SE SENDING

Oor die hele aarde was alle ander wesens besig om hulle sorge in 
slaap te verlig, hulle harte van beproewinge onbewus. Maar die 
opperbevel van die Trojane, die keur van hulle weermag, het nog 
beraad gehou oor allerbelangrikste staatsake, naamlik, wat hulle 
te doen staan, of wie die boodskapper na Aeneas sou wees. In die 
middel van die oop ruimte21 in die laer staan hulle op hul lang 
spiese aangeleun, skild in die hand. Toe versoek Nisus, en tegelyk 230 
ook Euryalus, gretig om sonder versuim tot die vergadering 
toegelaat te word: die saak is belangrik, sê hulle, en sal vir die 
oponthoud vergoed.

Julus het die eerste die opgewonde twee manne verwelkom en vir 
Nisus beveel om te praat. Toe sê die seun van Hyrtacus so: 
“Manne van Aeneas, luister met welwillendheid en laat ons 
voorstel nie aan ons jare geoordeel word nie. Die Rutuliërs het stil 
geword, in slaap en wynroes ontspanne. By die tweesprong wat na 
die hek naaste aan die see toe lei, het ons self ’n plek gesien om 
deur te glip. Die kring van die wagvure is daar onderbreek en 
swart rook styg op na die sterre. As u ons toelaat om die gawe kans 240 
te benut om Aeneas en die mure van Pallanteum te gaan soek, sal 
u ons spoedig weer hier terug sien met buit, nadat ons ’n groot 
slagting aangerig het. En ons is goed bekend met die weg wat ons 
moet volg: tydens ons voortdurende jagtogte het ons van onder uit 
die dale die buitewyke van die stad bemerk, en die hele loop van 
die rivier leer ken.

Aletes, gebuk onder die jare en ryp van oordeel, sê hierop: “Gode 
van ons vadere, onder wie se goddelike beskikking Troje nog altyd 
staan, dan wil u nieteenstaande alles tog nie die Trojane geheel en 
al verdelg nie, wanneer u vir ons jongmanne geskenk het met so 'n 
gees en sulke vasberade harte.” Terwyl hy so praat, het hy beide 250 
se skouer en hand vasgegryp terwyl die trane oor sy gelaat en

21 Die oop ruimte om die generaalstent.
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wange stroom. “Watter belonings, manne, watter waardige 
belonings moet ek meen kan aan julle betaal word vir die 
roemryke dade wat julle beoog? Die skoonste sal allereers deur die 
gode en die bewustheid van eie verdienste verskaf word. Dan sal 
die pligsgetroue Aeneas dadelik die res skenk, en ook Ascanius 
wat in die fleur van sy lewe staan en nooit sulke groot dienste 
vergeet nie.”

“Nee,” neem Ascanius die woord, “ek, wie se enigste redding 
geleë is in my vader se terugkeer, ek besweer julle voor ons 
magtige Huisgode, Nisus, voor die Lar van Assaracus en die altaar 
van gryse Vesta, my hele lot en al my vertroue op die toekoms lê 260 
ek in julle hand. Bring my vader terug en stel hom weer voor ons 
oë; as hy teruggehaal is, is daar geen somberheid meer nie. Ek sal 
twee bokale gee, uit silwer vervaardig en ru van figuurtjies in 
reliëf, wat my vader as buit geneem het tydens die verowering van 
Arisba; en twee drievoete, twee groot talente goud en ’n antieke 
mengkom, ’n geskenk van Dido van Sidon. Voorwaar, indien dit 
my te beurt val om Italië te verower, om as oorwinnaar die 
heerskappy te verkry en die uitloting van die buit voor te skryf -  
jy het gesien op watter perd, en in watter uitrusting Turnus gery 
het, geheel in goud: daardie einste perd, die skild, en die rooi 270 
helmbos sal ek uit die loting uithou, reeds nou al jou beloning,
Nisus. Daarbenewens sal my vader twaalf vrouens van aller- 
keurigste skoonheid skenk, en twaalf manlike gevangenes, elkeen 
met sy eie wapens. By hierdie dinge nog boonop al die vaste 
eiendom van Latinus persoonlik. Vir jou, eerbiedwaardige seun 
aan wie ek nader staan wat ouderdom betref, jou neem ek nou 
reeds met my hele hart aan, en ek lê beslag op jou as metgesel vir 
elke lotgeval. Sonder jou sal daar na geen roem vir my onder- 
nemings gesoek word nie: of ek my met vrede of oorlog besig hou, 
in woord en daad sal my grootste vertroue in jou wees.”

Hom antwoord Euryalus soos volg: “Geen dag sal my 280 
onopgewasse vir sulke heldemoed bewys nie; mag die noodlot vir 
my slegs gunstig uitval, en nie ongunstig nie. Maar bo al u 
geskenke, versoek ek een ding: ek het ’n moeder uit die oerou 
geslag van Priamus, arme mens wat nóg deur die land van Troje, 
nóg deur koning Acestes se stad weerhou is om saam met my weg
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te vaar. Háár laat ek nou agter, onbewus van hierdie gevaar, wat 
ook al die aard daarvan, en ongegroet -  die nag en u regterhand 
is my getuie -  omdat ek die trane van ’n ouer nie sou kon verduur 
nie. Maar u, ek smeek dit, moet haar troos as sy radeloos is en 290 
bystaan in haar eensaamheid. Vergun my om hierdie verwagting 
van u te koester, en ek sal elke ongeval stoutmoediger tegemoet- 
gaan.”

Die Trojane was diep getref en het trane gestort, veral mooi Julus; 
die beeltnis van sy eie liefde vir sy vader het sy hart geroer. Toe sê 
hy dit: “Wees verseker van alles wat jou loflike onderneming 
verdien. Want sy sal vir my ’n moeder wees, en slegs die naam 
Creiisa sal ontbreek; op haar wat so ’n seun gebaar het, wag daar 
geen geringe dank nie. Wat ook al die uitslag van jou daad, ek 
sweer by hierdie hoof waarby my vader gewoonlik in die verlede 300 
gesweer het: wat ek aan jou belowe as jy in gelukkige omstandig- 
hede terugkeer, daardie selfde beloftes sal ook van krag bly vir 
sowel jou moeder as jou nageslag.”

Wenend sê hy dit; terselfdertyd maak hy sy vergulde swaard van sy 
skouer af los, die een wat Lycaon van Kreta met wonderbare kuns 
gemaak en vir gerieflike gebruik met ’n ivoor skede toegerus het.
Aan Nisus gee Mnestheus ’n vel -  ruie buit van ’n leeu geneem.
Troue Aletes ruil sy helm om vir dié van Nisus. Dadelik stap hulle 
gewapen voort. Terwyl hulle aanstap, begelei die hele leierskorps, 
jonk en oud, hulle met geloftes na die hekke. So het ook mooi 
Julus, voor sy jare al bedeel met die gees en verantwoordelikheid 310 
van ’n man, aanhoudend opdragte gegee wat aan sy vader 
oorgedra moes word. Maar die winde verstrooi dit alles, en gee dit 
verydel aan die newels.

NISUS EN EURYALUS IN DIE VYANDELIKE 
KAMP

Hulle kom buite, klouter deur die gragte, en in die skadu’s van die 
nag stap hulle na die kamp van hul verderf -  bestem, egter, om 
eers baie ander se verderf te wees. Orals op die gras sien hulle 
liggame in slaap en wynroes uitgestrek lê; strydwaens op die 
strand, disselboom in die lug; manne tussen die tuie en wiele; langs
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hulle lê hulle wapens, langs hulle die wynkruike. Nisus sê die 
eerste soos volg: “Euryalus, ons hand moet dit waag: nou roep die 320 
geleentheid self. Hierlangs lê ons pad. Hou jy wag en bly op die 
uitkyk, ver voor jou uit, sodat ’n hand hom nie van agter teen ons 
kan lig nie. Hier gaan ek verwoesting saai en jou op ’n breë baan 
langs lei.”

Dit sê hy, onderdruk sy stem, en met die swaard val hy 
terselfdertyd vir trotse Rhamnes aan, wat juis op ’n hoë stapel 
spreie gelê het, besig om die slaap met sy hele bors uit te blaas. Hy 
was self ’n koning, en die gunsteling waarsêer van koning Turnus, 
maar sy verderf kon hy met waarsêery nie afweer nie. Nisus oorval 
drie knegte wat sommer langs Rhamnes tussen hulle wapens lê, en 
Remus se wapendraer, en die wadrywer wat hy jou werklik onder 330 
die perde aantref; met sy swaard kap hy hulle slap neerhangende 
nekke af. Daarna onthoof hy hulle baas self en laat die romp agter, 
roggelend in stootslae bloed. Die grond word lou van donker 
bloed, en die matrasse raak deurweek. Ook Lamyrus en Lamus 
bring hy om, en die jongman Serranus met sy merkwaardige gesig. 
Daardie nag het hy tot baie laat gespeel en nou het hy daar gelê, 
sy ledemate oorrompel deur die wyngod. Gelukkig sou hy gewees 
het as hy daardie spel aaneen so lank as die nag laat duur, en tot 
ligdag voortgesit het! So veroorsaak ’n uitgehongerde leeu 
opskudding deur die vol krale -  want ’n waansinnige honger dryf 
hom -  terwyl hy die gedweë kudde, stom van vrees, verskeur en 340 
aansleep, en met bloedbevlekte muil brul.

Nie minder is Euryalus se slagting nie. Ook hý tier verwoed, en op 
sy weg oorval hy ’n groot, naamlose massa: Fadus en Herbesus en 
Rhoetus en Abaris, nie bedag op die gevaar nie -  maar Rhoetus 
was tog wakker en het alles gesien terwyl hy hom uit vrees agter ’n 
groot mengvat probeer verberg. Toe hy opstaan, het Euryalus sy 
hele swaard trompop in die bors hier reg voor hom weggedruk en 
dit vol van die dood uitgetrek. Hy laat sy donkerrooi lewe 
uitstroom, en sterwend gooi hy wyn met bloed gemeng op terwyl 350 
Euryalus gretig sy heimelike bloedbad voortsit.

En nou was hy op pad na Messapus se makkers. Daar het hy 
bemerk dat die buitenste wagvure besig was om uit te brand, en
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dat hul behoorlik gekniehalterde perde in die gras wei. Toe sê 
Nisus kortliks soos volg -  want hy het bemerk dat Euryalus deur 
’n al te groot moordlus voortgedryf word: “Laat ons ophou, want 
die onvriendelike daglig is aan ’t nader. Ons het genoeg wraak 
geneem; ’n weg is dwarsdeur die vyand gebaan.” Baie van die 
vyand se besittings van soliede silwer vervaardig, laat hulle agter, 
wapens en mengvate, met pragtige spreie daarby. Rhamnes se bors- 
versierings en sy gordel met goue knoppe wat skatryk Caedicus 360 
eertyds aan Remulus van Tibur as geskenk gestuur het toe hy hom, 
hoewel ver weg, met gasvriendskap aan hom verbind het; op sy 
sterfbed het Remulus dit aan sy kleinseun gegee om te besit; na sý 
dood het die Rutuliërs dit deur oorlog en veldslag bekom -  
hierdie dinge pluk Euryalus af en heg dit, ag, vergeefs, aan sy eie 
dapper skouers vas. Toe sit hy Messapus se helm op, mooi passend 
en sierlik met sy pluime. Hulle stap die kamp uit en trag om 
veiligheid te bereik.

VOLCENS ENSYRUITERS GEWAAR 
DIE TWEE TROJANE

Intussen is ruiters uit Latinus se stad vooruit gestuur en is hulle op 
pad terwyl die res van die leër in formasie op die vlakte vertoef.
Vir koning Turnus het hulle ’n antwoord gebring, driehonderd 
man onder aanvoering van Volcens, almal met skilde bewapen. En 370 
reeds was hulle besig om die kamp te nader en digby die mure aan 
te ruk, toe hulle die twee in die verte bemerk waar hulle met ’n 
voetpad na links afdraai. In die skemerende doflig van die nag het 
Euryalus se helm die maan se strale teruggekaats, en hom verraai 
omdat hy nie daaraan gedink het nie.

Die ruiters het hierdie glimp nie verontagsaam nie. Van die 
kolonne af skree Volcens: “Halt, manne! Wat is die rede dat julle 
op weg is? Wie is julle wat so onder wapen is? Of waarheen is julle 
reis?” Hulle twee het geen antwoord gegee nie, maar ylend die bos 
ingevlug en op die nag vertrou. Aan alle kante neem die ruiters 
stelling in by die bekende afdraaipaadjies en omsingel elke uitgang 380 
met wagte.
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EURYALUS WORD GEVANG

Wyd heen het die woud gestrek, ruig van struikgewas en donker 
steeneik, aan alle kante toegegroei van digte doringbosse. So hier 
en daar het ’n voetpad by versteekte openinge deurgeskemer. 
Euryalus word belemmer deur die skaduryke takke en die swaar 
buit, en vrees mislei hom met die rigting van die paaie. Nisus kom 
weg. Onbewus het hy reeds ontkom aan die vyand en aan die 
omgewing wat Iater na die naam Alba, Albaans genoem is -  in dié 
stadium het koning Latinus sy hoë stalle daar gehad -  toe hy gaan 
staan en vergeefs omkyk na sy maat wat nie daar is nie. “Euryalus, 
arme seun, waar het ek jou agtergelaat? Of met watter pad sal ek 390 
jou volg?” Weer eens lê hy die kronkelende pad deur die bedrieg- 
like woud af, bemerk sy spore en volg hulle terug, al dwalend deur 
die stil struikgewasse. Hy hoor die perde, hoor die rumoer en die 
geluide van die agtervolgers. En lank was die tussenpoos nie 
voordat ’n geskree sy ore bereik en hy vir Euryalus sien, oorweldig 
soos hy was deur die misleidende omgewing, die nagduister en die 
skielike, verbysterende verwarring. Die hele skaar is nou besig om 
hom weg te sleep terwyl hy elke moontlike poging aanwend -  
vergeefs!

NISUS PROBEER EURYALUS RED 
MAAR STERF SAAM MET HOM

Wat moet hy doen? Met watter geweld, met watter wapens moet 
hy dit waag om die jongman te red? Moet hy hom midde-in die 400 
swaarde stort met die bedoeling om te sterwe, en deur wonde 'n 
snelle, roemryke dood verwerf? Vinnig bring hy sy arm agteruit 
met sy spies in balans, en terwyl hy opkyk na die Maan daarbo, bid 
hy met hierdie woorde: “U, godin, staan u my onderneming 
kennelik by, o dogter van Latona, sieraad van die sterre en 
bewaakster van woude. As my vader Hyrtacus ooit gawes ten 
behoewe van my na u altare aangedra het, as ek self met iets uit my 
jagtogte eer aan u betoon het, iets aan u koepel opgehang, of aan 
u heilige géwel vasgeheg het, vergun my om hierdie klomp in ver- 
warring te bring en rig my wapens deur die lug.”

Hy het gespreek, en met inspanning van sy hele liggaam slinger hy 410
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die yster. In sy vlug deurklief die spies die skadu’s van die nag en 
land van agter in Sulmo se rug. Daar breek dit af en deurpriem sy 
bors met die versplinterde skag. Hy rol om, sterwenskoud, en gooi 
’n warm stroom uit sy bors op terwyl sy sye onder uitgerekte 
geroggel op en neer skok.

Na alle kante kyk hulle rond. Des te aggressiewer hieroor, kyk! het 
Nisus weer ’n ander wapen met ’n swaai bo van sy oor af geslinger. 
Terwyl hulle in verwarring verkeer het die spies fluitend deur albei 
Tagus se slape getrek en louwarm in sy deurboorde brein 
vasgesteek. Woedend tier Volcens, maar nêrens bespeur hy die 420 
spiesgooier, of iets waarop hy in brandende toorn kan afstorm nie.
“Jý sal egter intussen met jou warm bloed vir albei teenoor my 
boet,” het hy geskree, en terselfdertyd met getrokke swaard op 
Euryalus afgestorm.

Toe, voorwaar, was Nisus waansinnig van skrik. Buite homself 
skree hy dit uit, en hy kon hom nie langer in die donker verberg of 
so ’n ontsettende smart verduur nie: “Vir my! Vir my! Hier staan 
ek wat dit gedoen het! Keer julle swaard teen my, Rutuliërs! Dis 
alles mý skuld. Hý het niks gewaag nie, en hy was ook nie daartoe 
in staat nie. Daarvoor roep ek die hemel en die alsiende sterre tot 
getuie. Hy het maar net sy rampsalige vriend te lief gehad.” 430

Sulke woorde was hy besig om te sê, maar die swaard, kragtig 
ingedryf, deurboor Euryalus se ribbes en vlek sy sneeuwit bors 
oop. Sterwend stort hy neer; oor sy skone ledemate stroom die 
bloed; sy nek word slap en sink op die skouers neer: soos wanneer 
’n purper blom deur die ploeg van sy wortels afgesny is en 
kwynend verwelk, of wanneer papawers met moeë nek die hoof 
gebuig het as hulle deur ’n toevallige reënbui belaai word.

Maar Nisus storm tussen hulle in, en uit almal pyl hy net op 
Volcens af: met Volcens alleen het hy te doen. Om hom pak die 
vyand saam, en aan alle kante probeer hulle hom in handgemene 440 
geveg verdryf. Dog hy druk aan en swaai sy blitsende swaard 
totdat hy dit in die gillende Rutuliër se mond reg voor hom weg- 
gedruk en sterwend sy vyand sy lewe ontneem het. Deursteek soos 
hy was, het hy hom toe op sy lewelose vriend neergewerp en daar 
op langelaas in kalme dood tot rus gekom.
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Geseënde vriendepaar! As my verse iets vermag, sal geen verloop 
van tyd julle ooit aan die herinnering van die nageslag onttrek nie, 
solank die huis van Aeneas22 by die Capitolium se onbeweeglike 
rots sal woon en die Romeinse vader23 die heerskappy voer.

Die seëvierende Rutuliërs het die buit en geplunderde wapens in 450 
besit geneem en wenend die lewelose Volcens hulle kamp 
binnegedra. En in die kamp was die leed nie minder nie toe hulle 
op die dooie Rhamnes afkom, en soveel vorste in een slagting 
verdelg, ook Serranus en Numa. Groot is die toeloop na die lyke 
self, na die sterwendes, na die toneel nog vars van louwarm 
slagting en na die strome vol skuimende bloed. Die een ken vir die 
ander die buit uit: Messapus se glansende helm en Rhamnes se 
borsversierings -  met baie sweet teruggewen.

En nou het die vroeë Daeraad die saffraankleurige bed van 
Tithónus verlaat en was besig om nuwe lig oor die aarde te 460 
sprinkel.24 Noudat die son ingestroom het, noudat die aarde 
weer deur daglig onthul is, staan Turnus self in sy wapenrusting en 
wakker sy manne aan tot die wapenstryd. Die leiers trek hul brons- 
gepantserde linies saam vir die geveg, elkeen sy eie mense, en 
prikkel hulle woede met allerlei gerugte. Meer nog! Euryalus en 
Nisus se koppe -  deerniswekkende skouspel -  steek hulle aan 
spiespunte vas en dra dit omhoog terwyl hulle met luide geskree 
volg. Aan die linkerkant -  want regs word die laer deur die rivier 
ingesluit -  het die geharde volk van Aeneas hulle linie teen die 
vyand opgestel. Hulle beset die yslike gragte en staan bedroef op 470 
die hoë torings. Tegelykertyd word hulle ontroer deur die helde se 
gesigte -  al te goed bekend aan hulle in hul droefheid -  voor aan 
spiese vasgesteek terwyl swart bloed daarvan afdrup.

22 Waarskynlik Augustus en sy nageslag, maar ook die Romeinse volk.
23 Waarskynlik die Senaat, maar moontlik ook die Keiser (wat egter eers na 

Vergilius se doodpaterpatriae geword het).
24 Vgl. Bk. 4, 584-5.
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EURYALUS SE MOEDER HOOR VAN SY DOOD

Intussen storm die gevleuelde boodskapster, Gerug, fladderend 
deur die verskrikte laer en sluip ongemerk na die ore van Euryalus 
se moeder. Arme vrou! Oombliklik het die warmte haar liggaam 
verlaat, die weefspoel het uit haar hande gevlieg en die woldraad 
is afgerol. In haar droefheid vlieg sy heen met losgeplukte hare en 
die gille van ’n vrou, en buite haarself pyl sy ylings af op die mure 
en voorste linies. Aan manne dink sý nie, nie sý aan gevaar of 480 
wapens nie, en vervul dan die hemel met haar weeklagte: “Is dit só 
dat ek jou aanskou, Euryalus? Jy, daardie langverwagte troos vir 
my oudag, kon jy my alleen agterlaat, wreedaard? En toe jy sulke 
groot gevare ingestuur is, is jou arme moeder toe nie die geleent- 
heid gegun om jou vir laas vaarwel te sê nie? Helaas! in ’n vreemde 
land lê jy, ten prooi gegee aan die honde en roofvoëls van Latium?
En ek, jou moeder, het jou nie met ’n lykstoet uitgeleide gedoen, 
jou oë toegedruk of jou wonde gewas, en jou met die kleed bedek 
waaraan ek dag en nag so ywerig vir jou gewerk het terwyl ek die 
sorge van ’n ou vrou met weefwerk probeer stil het nie. Waarheen 
sal ek jou volg? Of watter land bevat nou jou liggaam, jou 490 
verminkte lyk, die ledemate afgeskeur? Is dít al, my seun wat jy 
van jouself vir my terugbring? Dit wat ek oor land en see gevolg 
het? Deurboor my, indien daar nog medelye in julle harte leef, 
slinger al julle wapens na my, ag, Rutuliërs, en verdelg my die 
eerste met die swaard. Of u, magtige vader van die gode, toon 
erbarming en werp hierdie haatlike lewe met u skig af na die 
Doderyk, want op geen ander wyse kan ek die wrede lewe afbreek
_  ■ _ í»me.

Deur dié geween is hulle harte diep geskok, ’n kreun van verdriet 
ontsnap elkeen se bors, hul kragte vir die stryd gebroke en verlam.
Op aandrang van Ilioneus, en Julus wat bitterlik ween, neem 500 
Idaeus en Actor haar weg terwyl sy die droefheid so laat ontvlam, 
en geskraag op hul arms plaas hulle haar weer terug in haar huis.

DIE AANVAL OP DIE TROJAANSE LAER BEGIN

Maar in die verte het die trompet sy verskriklike geskal uit 
singende brons laat sketter. ’n Geskree volg, en die hemel
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weergalm. Die Volsci storm nader, bring hul skildedak in ’n reguit 
lyn aan en maak gereed om die gragte op te vul en die skutswal af 
te breek. Party soek toegang en trag om met lere op die mure te 
klouter waar die geledere yl is en die verdedigingskordon 
openinge vertoon en nie so dig beman is nie.

Die Trojane, daarenteen, laat reën elke soort werptuig neer en 510 
stamp die vyand af met stewige pale -vanweë die lang25 oorlog is 
hulle gewoond daaraan om hulle mure te verdedig. Telkens het 
hulle ook klippe met vernietigende gewig afgerol om te kyk of 
hulle iewers deur die beskutte linie kon breek, terwyl die vyand 
nogtans behae daarin skep om alle lotgevalle onder die digte 
skildedak te trotseer. Maar nou kan hulle nie langer uithou nie.
Want waar ’n groot saamgepakte skare gedreig het, het die 
Trojane aangestorm en 'n geweldige massa neergerol wat deur die 
wapenbedekking gebars en die Rutuliërs oor ’n wye gebied 
platgevee het. En die waaghalsige Rutuliërs is nie meer lus om in 
blinde stryd te veg nie, maar trag om die Trojane met werptuie van 520 
die skutswal af te verdryf. In ’n ander sektor het Mezentius -  skrik- 
wekkend om te aanskou -  aanhoudend ’n Etruriese dennefakkel 
geswaai terwyl hy rokende vure slinger. Maar Messapus, temmer 
van perde en spruit van Neptunus, breek die skanse af en skree om 
lere om die mure mee te bestyg.

AANROEPING VAN DIE MUSES

O Calliope26, ek smeek u almal, inspireer my terwy! ek sing van die 
slagting wat Turnus toe met die swaard daar aangerig het, van die 
sterfgevalle wat hy veroorsaak het, wie elkeen van die manne na 
die Onderwêreld laat afdaal het, en ontrol die magtige toneel van 
die stryd saam met my.

23 Tien jaar lank om Troje.
26 Die Muse van epiese digkuns, maar hier verteenwoordig sy al die Muses.
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DIE VERNIETIGING VAN DIE 
TROJANE SE TORING

Daar27 het ’n toring gestaan, ontsaglik om teen op te kyk, met 530 
verbindingsbrúe hoog daar bo, en gunstig geleë. A1 die Italiane het 
met alle mag gestreef om dit te oorrompel en met die opperste 
geweld van hulle strydkragte omver te werp. Die Trojane, 
daarenteen, het getrag om dit met klippe te verdedig en om in 
digte groepe hulle werptuie deur die ruim skietgate te slinger. Aan 
die voorpunt van sy manne het Turnus ’n brandende fakkel gegooi 
en die vuur teen die sykant laat vassteek. Yslik groot aangewakker 
deur die wind het dit die planke oorval en aan die deurposte 
gekleef terwyl hulle verteer word. Verwarring en paniek heers 
daar binne, en vergeefs begeer hulle om aan die ramp te ontsnap. 
Terwyl hulle saambondel en agtertoe terugval na die deel wat nog 
die verderf gespaar is, kyk! toe stort die toring neer onder die 540 
skielike gewig, en die ganse hemel dreun van die gekraak. 
Halfdood beland hulle op die grond terwyl die ontsaglike bouwerk 
agternakantel. Deur hulle eie wapens word hulle vasgepen, hulle 
borste deurboor deur die harde hout.

Alleen Helenor en Lycus het ternouernood ontkom. En van hulle 
was Helenor in die bloei van sy jare; die slavin Licymnia het hom 
heimelik grootgemaak vir die koning van Maeonië, en hom met 
verbode28 wapens na Troje gestuur, liggewapen met ’n swaard 
sonder skede, nog sonder roem met sy wit29 skild. Toe hy bemerk 
dat hy hom midde-in Turnus se duisende bevind, dat Latynse 
linies aan hierdie kant van hom staan, Latynse linies aan daardie 550 
kant -  soos ’n wilde dier wat deur ’n digte kring jagters omsingel

27 Vers 529 verskyn as vers 645 in die Muse-aanroep van Bk. 7. Dit word deur die 
meeste mss. weggelaat en is hier waarskynlik ’n interpolasie.

2* Waarom hy verbied is om ’n soldaat te wees, of wie hom verbied het, weet ons 
nie.

29 Wit, d.w.s. nog sonder blasoen omdat hy nog nie aan ’n geveg deelgeneem het, 
en dus ook nog nie roem behaal het nie.
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is woedend teen die wapens tier, hom welbewus in die dood stort 
en met ’n sprong bo-op die jagspiese beland: net so storm die 
jongman tussen die vyand in om te sterwe, en hy koers na waar hy 
sien die wapens die digste is.

Maar Lycus kan baie beter hardloop. Tussen vyand en tussen 
wapens deur bereik hy in sy vlug die mure en hy doen sy bes om 
die hoë borswering vas te gryp en die hande van sy makkers by te 
kom. Ewe vinnig en met sy spies agtervolg Turnus, en triom- 
fantelik tart hy hom met hierdie woorde: “Gek, het jy gehoop om 560 
my hand te kan ontvlug?” Terselfdertyd gryp hy hom soos hy daar 
hang en pluk hom af tesame met ’n groot stuk van die muur: soos 
Jupiter se wapendraer30 wanneer hy ’n haas of ’n swaan met 
skitterwit lyf in sy gekromde kloue wegdra en na die hoogtes 
opskiet, of soos die wolf van Mars31 wanneer hy uit die kraal ’n lam 
gegryp het wat met langdurige geblêr deur sy ma gesoek word.

Aan alle kante word ’n geskree aangehef; hulle storm in en vul die 
gragte met grond; ander slinger brandende fakkels na die dakke. 
Ilioneus tref vir Lucetius met ’n klip, ja, ’n yslike stuk van ’n berg, 570 
toe hy na aan die hek kom terwyl hy fakkels aandra. Liger vel 
Emathion neer, Asilas vir Corynaeus, die een32 vaardig met die 
werpspies, die ander33 met die pyl wat ongemerk van ver af tref. 
Caeneus dood Ortygius, Turnus die seëvierende Caeneus; Turnus 
ook Itys, Clonius, Dioxippus, Promulus, Sagaris, en Idas wat voor 
op een van die hoogste torings gestaan het. Capys dood Privernus. 
Themillas se spies het laasgenoemde eers ’n ligte skramswond 
toegedien, maar hy, dwaas wat hy was, het sy skild neergegooi en 
sy hand op die wond gedruk. ’n Pyl in gevleuelde vlug het dus diep 
in sy linkersy ingedring, en verborge daarbinne sy lugpyp met ’n 580 
dodelike wond vernietig.

J0 Die arend.
31 Romulus en Remus, die kinders van Mars, is deur ’n wolvin gevoed.
12 Liger.
53 Asilas.
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In voortreflike wapenrusting het Arcens se seun met bont bestikte 
mantel daar gestaan, glansend in Spaanse purper en merkwaardig 
van voorkoms. Sy vader Arcens het hom gestuur ná sy opvoeding 
in die heilige bos van Mars aan die strome van Symaethus, waar 
die ryk en vergewensgesinde altaar van Palícus staan. Mezentius 
self het sy spiese neergesit, en met die riem stewig ingetrek sy 
snorrende slingervel drie maal om sy kop geswaai, sy teenstander 
se slape middeldeur gekloof met die gesmelte lood, en hom uit- 
gestrek laat neerslaan in die diep sand.

ASCANIUS SE EERSTE OORLOGSDAAD

Daar word vertel dat Ascanius toe vir die eerste keer ’n vlugge pyl 590 
in die oorlog gemik het, hy wat voorheen daaraan gewoond was 
om sku wilde diere te verskrik; dat hy dapper Numanus met sy 
hand neergevel het, Numanus wie sy bynaam Remulus was en wat, 
onlangs getroud, Turnus se jonger suster as vrou gehad het. 
Pronkend het hy voor die voorste linie gestap terwyl hy dinge 
uitskree wat betaamlik en onbetaamlik is om te uiter, vermetel in 
sy hart oor sy nuwe koningsverwantskap en luidkeels aan die spog 
met sy magtige heldemoed: “Skaam julle julle nie, tweemaal 
gevange Trojane, om weer eens beleër te word, ingehok deur ’n 
skutswal, en om agter mure as beskutting teen die dood te skuil 
nie? Siedaar die mense wat met oorlog ons vrouens vir hulle 600 
toeëien! Watter god, of liewer, watter waansin het julle na Italië 
gedryf? Hier is geen seuns van Atreus en ook geen Ulysses, 
meester in misleidende taal nie. Van oorsprong is ons ’n geharde 
ras en ons begin deur ons kinders na die riviere af te dra en hulle 
in die bitter koue water hard te maak. As seuns is hulle dou voor 
dag op die been om te jag en deurkruis hulle die bosse. Hulle spel 
is om perde te leer en om pyle in die boog te span.

Maar as jongmanne is hulle teen arbeid gehard en gewoond aan 
armoede, en hulle tem die grond met die kielhouer of skud dorpe 
met oorlog. Ons hele lewe word met wapens deurgebring, en met 
die agterkant van die spies spoor ons die rue van ons stiere aan. 610 
Stram ouderdom verswak nie ons geesteskrag en knak nie die 
veerkrag van ons liggame nie. Op ons grys hare druk ons ’n helm, 
en steeds is dit vir ons ’n genot om vars buit te versamel en van
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roof te lewe. Maar júlle klere is met saffraan en glansende purper 
geborduur. Om ledig te sit is vir julle welbehaaglik. Dit verskaf 
julle plesier om in koordanse op te gaan, en julle hemde het 
moue34 en julle tulbande strikkies! O Trojaanse vroue, 
voorwaar! -  want Trojaanse mans is julle nie -  trek op oor die 
hoogtes van Dindymus35 waar die fluit sy melodie deur twee 
openinge36 vir haar toegewydes verskaf. Die tamboeryne en 
Berecyntiese37 bukshoutfluit van die Moeder38 van Ida roep 
julle! Laat wapens aan manne oor, en sien af van die swaard!” 620

Ascanius kon die man wat so grootmond spog en sulke nare 
dreigemente uiter nie uitstaan nie. Hy draai na hom toe, span die 
pyl styf in die perdestertsnaar, gaan staan met sy arms wyd van 
mekaar af gestrek, en smekend bid hy voor Jupiter met geloftes: 
“Almagtige Jupiter, seën my dapper onderneming. Self sal ek 
jaarliks tot u eer geskenke na u tempel bring, en ’n skitterwit stier 
met vergulde voorkop voor u altaar plaas, een wat sy kop so hoog 
soos sy moeder hou, wat al met die horing mik en die sand met sy 
hoewe opskop.”

Die Vader het gehoor, en aan die linkerkant uit ’n onbewolkte deel 630 
van die hemel gedonder: tegelykertyd soem die doodbringende 
boog. Met skrikwekkende gegons vlieg die styfaangetrekte pyl 
weg. Dwarsdeur Remulus se kop trek dit en deurboor sy hol slape 
met die ysterpunt. “Gaan nou, en gaan bespot ons dapperheid met 
jou hooghartige woorde! Die tweemaal gevange Trojane bied 
hierdie antwoord aan die Rutuliërs.” Slegs dit het Ascanius gesê.
Met juigkrete volg die Trojane; jubelend van blydskap verhef 
hulle hul harte na die sterre.

,4 ’n Hemp met moue is deur die Romeine as verwyfd beskou.
35 ’n Berg naby Troje, heilig vir die Groot Moedergodin (Cýbele).
36 Die Trojaanse (Frigiese) fluit met twee windpype wat twee verskillende note 

gelyktydig laat hoor het.
33 Frigiese.
31 Cýbele.
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APOLLO VERSKYN AAN ASCANIUS

Gesete op ’n wolk, het langlokkige Apollo toe juis bo vanuit ’n 
hemelstreek neergekyk op die Italiaanse slaglinies en die stad, en 640 
met hierdie woorde spreek hy die seëvierende Julus aan: “Geluk 
met jou eerste heldedaad, seun! So styg ’n mens op na die sterre, 
o spruit van gode en toekomstige vader39 van gode. Met reg sal alle 
oorloë wat deur die noodlot bestem is om te kom, uiteindelik 
onder die heerskappy van die ras van Assaracus ten einde kom, en 
Troje kan jou nie bevat nie40.” Terwyl hy dit sê, duik hy uit die hoë 
hemel neer, deurklief die waaiende winde en soek Ascanius op.
Toe verander hy van aanskyn in die ou man Butes. Hý was 
voorheen Anchises van Troje se wapendraer en ’n getroue wag van 
sy huis; daarna het Aeneas hom as metgesel vir Ascanius gegee. 
Apollo het aangestap gekom, in alle opsigte die sprekende 
gelykenis van die grysaard, na stem en gelaatskleur, na grys hare 650 
en wreed klinkende wapens, en met hierdie woorde spreek hy die 
vurige Julus aan: “Laat dit voldoende wees, seun van Aeneas, dat 
Numanus deur jou wapens gesneuwel het sonder gevaar vir jou. 
Magtige Apollo gun jou hierdie eerste onderskeiding en is nie 
afgunstig op wapens wat die gelyke is van sy eie nie. Origens, my 
seun, moet jy nie deelneem aan die stryd nie.” So het Apollo 
begin, en terwyl hy nog besig is om te praat, het hy hom aan die 
gesigsveld van sterwelinge onttrek en ver weg in die yl lug onder 
die oë uit verdwyn.

Die prinse van Troje het die god en sy hemelse wapens herken, en 660 
in sy vlug sy pylkoker hoor ratel. Vanweë Apollo se woorde en 
goddelike wil hou hulle Ascanius teë, hoewel hy gretig is vir die 
geveg. Self tree hulle weer tot die stryd toe en waag hulle lewens 
in openlike gevare. Van bolwerk tot bolwerk trek die oorlogskreet 
al met die mure langs; hulle span hulle gretige boë en swaai die slinger- 
rieme.41 Orals word die grond besaai met wapens; skilde en hol

M Hy was die voorvader van die toekomstige Caesars.
40 D.w.s. Troje is nie groot genoeg om so ’n groot heid te bevat nie.
41 Rieme aan werpwapens vasgeheg, en waaraan dit eers geswaai is om groter 

impetus te verkry.

280



helms weerklink van die slae; die stryd neem in felheid toe: magtig 
soos die storm wat met die verskyning van die reënryke Bokkies42 
vanuit die Weste aanrol en die aarde gésel, dig soos haelvlae wat 
die stormwolke oor die see neerslinger wanneer Jupiter, huiwering- 
wekkend met sy Suidewinde, ’n reënstorm laat neerdwarrel en die 670 
omhullende wolke aan die hemel laat oopbars.

PANDARUS EN BITIAS

Pandarus en Bitias, seuns van Alcanor van die Idaberg, en groot- 
gemaak deur die woudnimf Iaera in Jupiter se heilige bos, 
jongmanne so groot soos die denne en die berge van hulle 
vaderland -  vertrouend op hulle wapens gooi hulle nou die hek 
oop wat op bevel van hulle generaal aan hulle toevertrou is, en 
nooi nog boonop die vyand die mure binne. Self staan hulle net 
binnekant, links en regs voor die torings, gewapen met die swaard, 
hul helmpluime trillend daar hoog op hulle koppe: soos twee 
rysige eike wat hulle hoog aan helder strome verhef, óf op die 
oewers van die Po óf digby lieflike Athesis; hulle hef hulle 680 
lowerryke koppe ten hemel en knik met ’n verhewe kruin.

Toe die Rutuliërs die ingang sien oopstaan, storm hulle binne. 
Onmiddellik het Quercens43 en Aquiculus, pragtig bewapen, en 
Tmarus met sy voortvarende gees, en Haemon, seun van Mars, óf 
met al hulle volgelinge omgespring en gevlug, óf net daar op die 
poortdrumpel hulle lewe neergelê. Hierop laai die woede sterker 
op in hul verbitterde harte, en nou kom die Trojane byeen, drom 
saam op daardie een plek en waag dit om handgemeen te raak en 690 
verder van die hek af uit te storm.

TURNUS VERNEEM VAN DIE 
OOP HEK: BITIAS SNEUWEL

Aan Turnus, die generaal, wat woedend op ’n ander front veg en

42 Die gesternte van die Haedi.
43 Die name wat direk voig is dié van Rutuliese leiers.
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verwoesting onder die manne saai, word die berig gebring dat die 
vyand van nuwe moordlus blaak, en die poorte oop aanbied. Hy 
laat die taak waarmee hy besig is, en van geweldige woede 
ontstoke storm hy na die Trojaanse hek met die trotse broers44. Hy 
slinger sy spies, en eerste vel hy vir Antiphates neer, want die man 
was besig om heel voor te veg -  die edele Sarpedon se 
buite-egtelike seun by ’n moeder van Thebae: deur die wykende 
lug vlieg die Italiaanse kornoelieskag, slaan in sy slukderm vas en 
trek diep in sy bors in; die gapende sny van die swart wond spuit 700 
’n stroom skuimende bloed uit, en die ysterpunt word warm in die 
deurboorde long. Daarna vel hy vir Meropes en Erymas neer, 
daarna vir Aphidnus, en daarna vir Bitias met sy vlammende oë en 
briesende woede in die hart, nie met ’n werpspies nie -  want hý 
sou nie sy lewe aan ’n werpspies afgestaan het nie -  maar met 
luide gesuis het ’n geslingerde falariese45 spies aangekom, 
voortgedryf soos ’n weerligstraal. Nóg twee bulvelle46, nóg sy 
vertroude harnas van dubbele goue skubbe kon dit weerstaan; sy 
reuseliggaam knak en stort neer; die aarde kreun, en sy yslike skild 
kletter op hom neer. So val ’n klipmassa soms op die Euboïese kus 
van Baiae, een wat die mense vooraf met groot rotsblokke 710 
opstapel en dan in die see werp47. So hel dit oor en stort slepend 
neer; met geweld tref dit die vlakwater en gaan lê onder op die 
bodem. Die see is in beroering en die swart sand kook op; dan 
sidder rysige Prochyta van die gedreun, en ook die rotsbedding 
van Inarime wat op bevel van Jupiter oor Typhoeus48 geplaas is.

In hierdie stadium het die krygshaftige Mars nog meer moed en 
krag aan die Latyners verleen. Hy kap die skerp spore onder hul 
hart in en stuur Vlug en sombere Angs na die Trojane. Aangesien 
daar geleentheid vir ’n geveg gebied is, stroom die Latyners van 720 
alle kante af saam en die god van die slag stort in hul harte.

44 Pándarus en Bitias.
45 ’n Geweldige spies met ’n drie voet lange lem, gewoonlik uit ’n catapulta 

geslinger (vgl. Livius 21. 8, 10). Dit kan ook ’n lang brandpyl wees.
46 Sy skild.
47 ’n Verwysing na die bou van ’n hawehoof, of die opbou van 'n basis vir ’n villa 

in die see.
48 Vgl. nota by Bk. 1,665.
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PANDARUS SE DOOD

Toe Pandarus sy broer se gevalle liggaam bemerk en sien in watter 
toestand hulle lot verkeer, watter noodlot sake nou lei, beur hy 
met sy breë skouers teen die hek en met geweldige inspanning 
swaai hy dit op sy skarnier toe. Baie van sy makkers sluit hy uit die 
laer en laat hulle daar in verbete stryd. Maar ander sluit hy saam 
met homself in en ontvang hulle soos hulle terugstorm. Dwaas! 
want hy het nie die Rutuliërs se koning midde-in die menigte sien 
binnestorm nie, en hom nog boonop binne in die laer opgesluit -  730 
soos ’n woeste tier tussen weerlose kuddes! Dadelik het ’n nuwe lig 
uit Turnus se oë geblits en sy wapens het skrikwekkend geratel. Op 
sy kruin tril die bloedrooi pluime, en met sy skild skiet hy 
flikkerende strale soos weerlig.

In skielike paniek herken die volk van Aeneas die gehate gesig en 
reusagtige ledemate. Toe spring die reusagtige Pandarus blitsig na 
vore en brandend van woede oor sy broer se dood sê hy: “Hierdie 
is nie Amata se paleis, haar trougeskenk aan jou nie! Ook nie die 
burg van Ardea wat met voorvaderlike mure vir Turnus beskerm 
nie! Jy aanskou die laer van jou vyand, en daar bestaan geen 
moontlikheid om hier uit te kom nie!” Onvervaard antwoord 
Turnus met ’n glimlag: “Begin, as daar enige mannemoed in jou 740 
hart is, en raak slaags! Jy sal aan Priamus kan vertel dat jy nóg ’n 
Achilles hier gevind het.”

Dit het hy gesê. Beurend span Pandarus al sy kragte in en slinger 
sy spies, ru van die knoeste en skurwe bas. Die briese het dit 
opgevang; Juno, dogter van Saturnus, het die aankomende wond 
weggekeer, en die spies het in die hek vasgeslaan. “Maar hierdie 
wapen wat ek kragtig met my regterhand hanteer sal jy nie ontvlug 
nie, want hy wat die swaard swaai en die wond toedien is nie 
iemand van wie jy kan ontvlug nie.” So sê Turnus, rys hoog op na 
die opgehewe swaard en met die yster kloof hy Pandarus se 750 
voorkop tussen die twee slape, ja, sy baardlose wange met ’n 
afgryslike wond. ’n Plofgeluid klink op en die aarde word geskud 
deur sy geweldige gewig. Sterwend strek hy sy ineengestorte 
ledemate en sy bebloede wapens, met harsings bespat, op die 
grond uit, en kyk! van elke skouer af het sy kop in gelyke helftes 
heen en weer gebengel.
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TURNUS RIG ’N SLAGTING AAN IN 
DIE TROJAANSE LAER

In paniekbevange vrees spring die Trojane om en vlug in alle 
rigtings, en as die gedagte hom dadelik op die oomblik van sy 
oorwinning te binne geskiet het om die grendels met geweld te 
breek en sy makkers deur die hekke in te laat, sou daardie die 
laaste dag van die oorlog en die Trojaanse ras gewees het. Maar 
waansin en ’n dolle moordlus het hom in vurige woede teen sy 760 
vyande voortgedryf. Eers haal hy vir Phaleris in, en vir Gyges wie 
se kniesening hy afgekap het. Dan gryp hy hulle spiese en slinger 
dié na die rúe van die vlugtendes: Juno verskaf die krag en die 
moed.

Hy voeg Halys by as metgesel vir hulle, en Phegeus, sy skild 
deurboor. Daarna ook Alcander en Halius en Noëmon en Prytanis 
terwyl hulle onbewus van alles die stryd op die mure aan die gang 
hou. Terwyl Lynceus teen hom aanruk en op sy makkers roep, 
verras Turnus hom skielik regs van die skutswal af met ’n 
mokerhou van sy flitsende swaard. Met die een hou is sy kop 770 
skoon afgekap en ver daarvandaan het dit gaan lê, nog steeds met 
die helm op. Vervolgens vel hy vir Amycus neer, daardie verdelger 
van wilde diere; geen ander was vaardiger as hy om pyle in te 
smeer en die ysterpunt met gif te bewapen nie. Ook vir Clytius, 
seun van Aeolus, en Cretheus, vriend van die Muses, Cretheus, 
metgesel van die Muses, hy wat immer in die lied en die lier sy 
plesier gevind het, en om melodieë vir die snare te toonset, en 
immer van perde en die wapens van helde en van gevegte gesing 
het.

DIE TROJANE OMSINGEL VIR TURNUS

Toe die Trojaanse leiers, Mnestheus en vurige Serestus, 
uiteindelik van die slagting onder hulle manne verneem, kom hulle 
ook daarheen en sien die binnegelate vyand en hoe hulle makkers 780 
uitmekaar spat. En Mnestheus sê: “Waarheen, waar vlug julle dan 
hiérna heen? Watter ander mure of watter ander vestings het julle?
Sal dit wees, burgers, dat een man wat aan alle kante deur julle 
verdedigingswalle omsingel is, straffeloos so ’n groot slagting
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dwarsdeur ons laer aangerig het? Dat hy soveel van ons voortref- 
likste jongmanne na die Onderwêreld laat afdaal het? Is julle nie 
jammer, en kry julle nie ook skaam as julle aan julle arme 
vaderland dink, en aan ons ou gode en aan die magtige Aeneas nie, 
julle lamsakke!?”

Deur dergelike woorde word hulle aangevuur en bemoedig, en in 
’n digte kordon neem hulle stelling in. Geleidelik het Turnus uit 
die geveg begin terugtrek en na die rivier en dié deel in die laer wat 790 
deur die stroom omsluit word, begin koers kry. Des te vinniger 
druk die Trojane hieroor onder luide geskree aan en konsentreer 
hulle mag: soos wanneer ’n digte groep jagters met hulle dodelike 
wapens kort op die hakke van ’n woeste leeu is; maar hý, verskrik, 
en knorrig, en wreed glurend, tree terug, maar sy woede en sy 
moed laat nie toe dat hy op die vlug slaan nie, en hoewel hy dit 
beslis begeer, is hy vanweë die wapens en die manne nie in staat 
om hom te verset nie. Net so tree die weifelende Turnus sonder 
haas terug, terwyl sy gemoed kook van woede. Meer nog! Twee 
maal het hy toe weer onder sy vyande ingevlieg, twee maal het hy 800 
hulle linies in verwarde vlug langs die mure af teruggedryf. Maar 
die hele mag kom haastig uit die kamp byeen, en Juno, dogter van 
Saturnus, waag dit nie om krag dáárteen te verskaf nie. Want 
Jupiter het Iris, die Godin van die lugruim, uit die hemel neer- 
gestuur met streng bevele aan sy suster, indien Turnus nie van die 
Trojane se hoë verskansings wou wyk nie.

Daarom is die jongman nie in staat om met sy skild en regterhand 
voldoende weerstand te bied nie -  so word hy oorweldig deur 
werpwapens wat van alle kante af na hom geslinger word. Om sy 
hol slape ratel die helm van die onophoudelike gekletter van houe, 
en die soliede brons bars oop onder die klippe. Die pluime word 810 
van sy kop49 afgeskeur, en sy skild is nie bestand teen die houe nie.
Die Trojane, en ook die verwoestende Mnestheus self, verdubbel

49 v. 810: saam met R.D. Williams (ad loc.) skrap ek die punktuasie na iubae om 
capiti afhanklik te maak van discussae.
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hulle spiesaanval. Toe vloei die sweet oor sy hele liggaam en vorm 
’n pikswart stroom -  hy kry ook nie kans om asem te haal nie -  
en die hygende asemhaling skok sy vermoeide liggaam. Toe, op 
langelaas, werp hy hom in volle wapenrusting met ’n halsoorkop 
sprong in die rivier. Toe hy kom, het dié hom in sy geel stroom 
ontvang, hom op sagte kabbeling weggevoer, die slagting afgewas 
en hom opgetoë aan sy makkers terugbesorg.
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