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DIDO SE LIEFDE

Maar die koningin, lank reeds verskeur deur felle liefdespyn, voed 
die wond met haar lewensbloed en word verteer deur 'n verborge 
vuur. Weer en weer kom die dapperheid van die held haar voor die 
gees, weer en weer die roem van sy geslag. Ingeprent in haar 
gemoed kleef sy gelaat en woorde vas, en haar hartstog laat haar 
liggaam geem kalme rus nie.

Die volgende Daeraad was besig om met Phoebus se fakkel1 oor 
die aarde te beweeg en het reeds die vogtige duisternis van die 
hemelgewelf af verdryf, toe sy buite haarself soos volg aan haar 
suster, haar sielsvertroueling, sê: “Anna, my suster, watter 
droomgesigte verskrik my tog en maak my so onseker! Watter 
buitegewone gas is dit nie hierdie wat onder my dak kom woon het 10 
nie! Hoe edel sy gelaat en houding! Hoe sterk sy bors en skouers!
Ek glo voorwaar -  en dis geen ongegronde oortuiging nie -  dat hy 
’n kind van gode is. Ontaarde siele word deur vrees uitgewys. Ai, 
hoe is hy tog deur die noodlot rondgeslinger! Van welke 
oorlogsbeker, tot die droesem geledig, het hy nie vertel nie!

As daar nie ’n vaste en onwrikbare besluit in my gemoed gevestig 
was om my aan niemand met die bande van die huwelik te verbind 
nadat my eerste liefde my in my verwagting teleurgestel, en my 
deur sy dood bedrieg het nie; as ek nie tot sterwens toe moeg was 
vir die huweliksbed en -fakkel nie, kon ek miskien toegee aan 
hierdie een swakheid. A nna-ja , ek sal erken -  na die dood van 20 
my man, my arme Sychaeus, en nadat ons huis met bloed bevlek 
is ten gevolge van die moord deur my broer, was hierdie die 
enigste man wat my gevoelens laat swenk, en my wankelende 
gemoed oorweldig het. Ek herken die simptome van daardie 
gloedvolle passie van weleer. Maar ek sou wens dat die diepste 
dieptes van die aarde eerder vir my oop mag gaap, of dat die 
almagtige vader my met sy blits na die skimmeryk moet slinger, na 
die bleek skimmeryk en eindelose nag in die Onderwêreld,

1 Die son.
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voordat ek jou, gewete van my, verkrag, of jou wette verbreek. Hy 
wat my die eerste aan hom verbind het, het my liefde met hom 
meegeneem; mag hy dit by hom hou en in sy graf bewaar.” So het 
sy haar hart uitgepraat, en met opwellende trane die voue van haar 30 
kleed deurweek.

Anna antwoord: “Ag, sal jy wat vir my, jou suster, dierbaarder is 
as die lewenslig, sal jy alleen en in droefheid wegkwyn deur al die 
dae van jou jeug, en lieflike kindertjies en die beloninge van Liefde 
nie ken nie? Dink jy dat asse of geeste in die graf dáárop gesteld is?
Reg genoeg: tot dusver het geen vryer jou tot ’n ander sienswyse 
beweeg nie, siek van verdriet soos jy is, nie in Libië nie, en ook nie 
te vore in Tirus nie. Jarbas is met minagting behandel, so ook die 
ander leiers wat deur die bodem van Afrika, ryk aan 
triomfoptogte, onderhou word. Gaan jy veg, ook teen ’n liefde wat 
jou behaag? En dink jy nie daaraan in wie se grondgebied jy jou 
gevestig het nie? Aan die een kant omring stede van die Gaetuliërs, 40 
’n stam onoorwinlik in oorlog, en Numidiërs wat perdry sonder 
toom, en die onherbergsame Syrtis jou; aan die ander kant ’n 
dorsverlate streek en die Barcaei wat wyd en syd soos besetenes 
tier.

Waarom sal ek praat van die oorlog wat besig is om van Tirus se 
kant af op te steek, en van jou broer se dreigemente? Dis voorwaar 
met die seën van die gode, glo ek, en deur die guns van Juno dat 
die Trojaanse skepe hulle koers hierheen voor die wind gehou het.
Welke stad, my suster, sal jy nie hier sien verrys, en welke 
koninkryk, met só ’n huwelik nie! Met Trojaanse wapens aan ons 
sy, tot watter groot hoogtes sal die roem van Carthago nie uitstyg 
nie! Smeek jy maar net die gode om hulle guns, en as jy die heilige 50 
offerandes klaar gebring het, gee dan vrye teuels aan jou 
gasvryheid en versin rede op rede waarom hy langer moet vertoef, 
terwyl die winter en reënbringende Orion hulle ter see uitwoed, 
terwyl sy skepe nog gehawend is en die weer nog onbetroubaar.”

Met hierdie woorde het sy ’n hart wat van liefde smeul, laat 
opvlam; hoop gegee aan ’n twyfelende gemoed, en die anker van 
haar suster se gewete gelig. Eers besoek hulle die tempels en 
smeek sorgvuldig van altaar tot altaar die vrede af. Volgens
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voorskrif offer hulle uitgesoekte tweejaar-oud skape aan Ceres die 
wetgeefster, aan Apollo en vader Lyaeus, en voor almal, aan Juno 
onder wie se sorg die bande van die huwelik val. Allerskoonste 
Dido hou self die beker in haar regterhand en giet ’n plengoffer uit 60 
tussen die horings van ’n spierwit vers, of stap onder die oog van 
die gode statig na die vetryke altare. Telkens in die loop van die 
dag offer sy opnuut wygeskenke, en raadpleeg die kloppende 
ingewande terwyl sy gretig in die oopgevlekte borste van beeste 
rondtuur. Ag, niksvermoedende harte van sieners! Wat baat 
gebede ’n mens wat waansinnig is van liefde, wat baat 
heiligdomme? Deurentyd vreet die vlam aan haar tere binneste en 
diep in haar bors skryn die wond in stilte voort.

Arme Dido brand van liefde en dwaal verbyster orals deur die 
stad, soos ’n hert na ’n pylskoot, een wat ’n herder wat met 
werptuie jag van ver af in die bosse van Kreta onverhoeds getref, 70 
en sonder dat hy daarvan bewus is, die gevleuelde yster in haar 
agtergelaat het: in haar vlug deurkruis sy die bosse en bergwoude 
van Dicte; vas in haar sy steek die dodelike pyl. Nou lei sy vir 
Aeneas saam met haar deur die middestad; sy spog met Carthago 
se mag, met die stad wat daar gereed lê; sy begin praat, maar in die 
middel van ’n woord steek sy vas. En nou, as die dag aan ’t daal is, 
vra sy weer om dieselfde feesmaaltyd, begeer sy in haar waansin 
om weer eens te hoor van die doodstryd van Troje, en weer hang 
sy aan die verteller se lippe. Later, as hy en sy uiteengegaan het, as 
die bleke maan op sy beurt sy lig gedemp het en die ondergaande 80 
sterre slaap aanraai, treur sy alleen in die leë huis en vly haar neer 
op die bank wat hy verlaat het. Sy is wel nie by hom nie, maar vir 
hom wat nie daar is nie, hoor sy, hom sien sy. Of, betower deur die 
gelykenis met sy vader, hou sy vir Ascanius op haar skoot vas om 
te kyk of sy nie haar onuitspreeklike liefde kan mislei nie. Die 
torings waarmee daar begin is, verrys nie verder nie; die jeug oefen 
nie meer onder wapen nie, en hulle bring nie meer die hawens of 
die bolwerke in gereedheid ter beveiliging teen oorlog nie. Die 
werke word onderbreek en staan stil -  die ontsaglike, dreigende 
mure, en die hyskraan wat tot aan die hemel reik.
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JUNO SE PLAN

Sodra Jupiter se geliefde eggenote heeltemal seker was dat Dido 90 
deur so ’n verderflike liefde vasgevang is en dat haar trots nie haar 
waansin in die weg staan nie, rig Juno hierdie woorde tot Venus:
“Julle oes voorwaar voortreflike roem in, en ryk buit, jy en jou 
seun -  groot en roemryk julle goddelike mag -  as één vrou oorwin 
word deur die lis van twéé gode. Ek weet baie goed dat jy die 
wonings van rysige Carthago met argwaan bejeën het omdat jy 
bang was vir my stad. Maar wat sal die perk wees of waarheen neig 
ons nou met so ’n geweldige wedywering? Waarom bewerk ons nie 
liewer ’n ewigdurende vrede en ’n vaste ooreenkoms vir ’n huwelik 
nie? Dit waar jy met jou hele hart na gestreef het, het jy: Dido 100 
brand van liefde en haar waansin het deur merg en been getrek.
Laat ons dan nou hierdie volk gesamentlik regeer, met gelyke 
gesag; laat haar maar die slaaf wees van ’n Trojaanse eggenoot en 
haar Carthagers as bruidskat in jou hand oorgee.”

Ten antwoord aan h aar- want sy het geweet dat Juno met 
veinsende hart praat met die doel om die koninkryk van Italië na 
die kuste van Libië te verlê -  het Venus só begin: “Wie sou so 
dwaas wees om sulke voorstelle van die hand te wys, of wie sou 
verkies om met jou in oorlog te stry? As ons goeie geluk tog net die 
saak waarna jy verwys in vervulling wil bring! Maar die noodlot 
laat my sterk twyfel of dit Jupiter se wil is dat daar een stad moet 110 
wees vir die Carthagers en die manne wat van Troje af op weg 
gegaan het, en of hy dit goedkeur dat die volke vermeng en dat 
daar verdrae gesluit word. Jy is sy eggenote, jy het die goddelike 
reg om sy hart met smeekbedes te verlei. Gaan voort, ek sal volg.”

Toe het Juno in haar majesteit soos volg die woord geneem: “ By 
my sal daardie taak berus. En nou, op welke wyse die onmiddellike 
doel verwesenlik kan word -  luister- dit sal ek in ’n paar woorde 
verduidelik. Aeneas, en sy jammerlik verliefde Dido saam met 
hom, tref voorbereidings om die bos in te gaan om te gaan jag 
sodra die son móre vroeg opkom en die aarde met sy strale sigbaar 
maak. Terwyl die berede aanjaers haastig heen en weer ry en die 
bergwoude met ’n kordon netdraers omsingel, sal ek van bo af 'n 120 
swart reënbui met hael gemeng op hulle uitgiet en die ganse hemel
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met donder in beroering bring. Hulle metgeselle sal in verskillende 
rigtings vlug en deur nagtelike duister bedek word; maar Dido en 
die Trojaanse vors sal by dieselfde spelonk uitkom. Ek sal daar 
wees, en, as ek seker is van jou goeie gesindheid, sal ek hulle 
verenig in ’n hegte egverbintenis en haar as sy wettige vrou aan 
hom toesê. Dit sal hulle huwelik wees.” Die godin van Cythera2 
het nie teëgestribbel nie, toegestem tot die versoek, en geglimlag 
omdat sy die slim set deursien het.

Intussen het die Daeraad uit die oseaan verrys. Toe ligdag 
aanbreek, stroom ’n keurbende jongmanne deur die poorte. Hulle 130 
neem nette met wye mase, striknette en breëlem-jagspiese saam. 
Massyliese ruiters galoppeer nader, vergesel van kragtige honde, 
fyn van reuk. Onderwyl die koningin in haar slaapkamer talm, wag 
die prinse van Carthago haar by die voordeur in. Haar perd staan 
daar, opvallend in purper en goud, en vol vuur kou hy aan die 
skuimende stang. Eindelik, terwyl ’n groot skare om haar 
saamdrom, tree sy te voorskyn, geklee in ’n Feniciese mantel met 
’n geborduurde soom. Haar pylkoker is van goud, haar lokke is in 
’n goue kam saamgeknoop, en van goud is die gespe wat haar 
purper kleed opbind.

Ook die geselskap Trojane met ’n uitgelate Julus tree haar fier 140 
tegemoet. Aeneas self, aansienlikste man van almal, sluit by haar 
aan en verenig sy gevolg met hare. Soos wanneer Apollo sy 
wintertuiste in Lycië en die strome van die Xanthus verlaat om 
Delos, eiland van sy moeder, te besoek, en hy die koordanse 
opnuut laat begin terwyl Kretense en Dryope en getatoeëerde 
Agathyrsi3 in bonte skaar om sy altare rumoer; hy self skry 
voort op die ruens van Cinthus, tooi en bedwing sy golwende hare 
met sagte lower en omstrengel dit met goud, terwyl sy pyle aan sy 
skouers ratel: net so flink soos hy het Aeneas voortbeweeg, net 
soveel bekoorlikheid straal uit sy voortreflike gelaat. 150

2 Venus.
3 Hierdíe volkere word genoem om te beklemtoon hoe ver die aanbidders na die 

fees gekom het.
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Toe hulle by die hoë berge en ongebaande skuilhoeke aankom, 
kyk! hardloop daar wilde bokke wat van die rotsige kruin verjaag 
is teen die ruens af. Op ’n ander plek storm daar herte oor die oop 
vlakte, bondel in hulle vlug saam in stofbedekte troppe en verlaat 
die berge. Maar midde-in die valleie verlustig die knaap Ascanius 
hom in sy vurige perd. Hy jaag met ’n vaart nou by dié dan by 
daardie verby, en wens dat daar tussen die skuwe wildtroppe ’n 
skuimbek wildevark in antwoord op sy gebede moet verskyn, of 
dat ’n geelbruin leeu van die berg af moet kom.

Intussen het die hemel met luide gerommel in beroering begin 160 
kom; reën volg, gemeng met hael. Die verspreide geselskap 
Carthagers, die jeug van Troje en die Trojaanse kleinseun van 
Venus soek beangs skuiling op verskillende plekke oor die velde; 
vloedwaters storm van die berge af neer. Dido en die Trojaanse 
leier land by dieselfde spelonk aan. Oeroue Aarde, en Juno, die 
huweliksgodin, gee die teken. Weerlig het geblits, die uitspansel 
was medepligtig by hul huwelik, en op die bergtop het die Nimfe 
gegil. Daardie dag heel aan die begin, was die oorsaak van dood; 
daardie dag aan die begin, was die oorsaak van verdriet. Want 
Dido word nie langer beïnvloed deur wat die mense sien of wat 170 
hulle sê nie, en sy dink nie langer aan ’n geheime liefde nie; sy 
noem dit ’n wettige huwelik, en met hierdie naam verbloem sy 
haar misstap.

GERUG BRING VIR JARBAS DIE BOODSKAP

Onmiddellik trek Gerug deur die groot stede van Libië, Gerug, die 
vinnigste van alle euwels. In beweeglikheid lê haar krag, en met 
dat sy voortsnel, word sy sterker. Klein is sy aan die begin, uit 
vrees, maar spoedig rig sy haarself op tot aan die hemel; sy wandel 
op die aarde, en verberg haar kop tussen die wolke. Vir haar, vlug 
van voet en ratse vlerk, het moeder Aarde -  so lui die verhaal -  in 
toorn en verbittering teen die gode laaste gebaar as suster van 180 
Coeus en Enceladus. ’n Afskuwelike monster is sy, geweldig, met 
onder elke veer op haar lyf ’n wakende oog, en -  wonderbaar om 
te sê -  net soveel tonge, net soveel monde spreek daar, en net 
soveel ore hou sy gespits. Snags vlieg sy halfpad tussen hemel en 
aarde, krysend deur die duister, en sluit nooit haar oë in soete
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slaap nie. Bedags sit sy as wagter op die nok van die hoogste dak 
of op rysige torings en verskrik groot stede -  net so ’n hardnekkige 
verkondiger van leuen en bedrog as wat sy dit is van waarheid. Sý 
was dit wat haar nou daarin verlustig het om onophoudelik 
menigvuldige praatjies onder die volke te versprei, en om feite en 190 
fabels in gelyke mate te verkondig: dat Aeneas aangeland het, ’n 
man gebore uit Trojaanse bloed, met wie die skone Dido haarself 
verwerdig om in die huwelik te tree; dat hulle nou die winter, so 
lank as wat dit duur, heerlik in wellus in mekaar se geselskap 
deurbring sonder ’n gedagte aan hul koninkryke, deur lae lus 
oorweldig.

Hierdie gerugte het die haatlike godin hier en daar op die lippe 
van die mense gestrooi. Terstond swenk sy van haar koers af na 
koning Jarbas, ontsteek sy gemoed met haar woorde, en laat sy 
woede aanswel. Hierdie Jarbas was ’n seun van Haramon, ten 
gevolge van die verkragting van ’n Garamantiese nimf. Tot eer van 
Jupiter het hy ’n honderd ontsaglike tempels en ’n honderd altare 
in sy wydstrekkende koninkryke opgerig, en ’n ewig brandende 200 
vuur gewy, brandwag van die gode tot in lengte van dae. Die grond 
was vet van die bloed van beeste, en die vertrekke het gepryk met 
blomkranse in bonte kleureprag. Daar word vertel dat hy, 
verbyster en ontstoke deur die bitter gerug, voor die altare, in 
kenlike teenwoordigheid van die majesteit van die gode vurig tot 
Jupiter gebid het, smekend met die handpalms omhoog gehef: 
“Almagtige Jupiter, tot wie se eer die Moorse ras hier op 
geborduurde sofas feesvier en nou ’n wynoffer pleng, sien u 
hierdie dinge? Is dit dan sonder rede, Vader, dat ons vir u sidder 
wanneer u u bliksemskigte slinger? Is dit doellose vuurstrale in die 
wolke wat ons harte verskrik? En die rammeiinge wat hulle 210 
veroorsaak, is dié ook sinloos? Die vrou wat as swerweling in ons 
grense ’n onbeduidende ou stadjie teen vergoeding opgerig het, en 
aan wie ons ’n stukkie kusgebied gegee het om te ploeg met 
voorwaardes van eiendomsreg, het ’n wettige huwelik met mý 
versmaai en vir Aeneas as haar heer verwelkom om haar 
koninkryk mee te deel. En nou is daardie Paris met sy verwyfde 
gevolg, hy met ken en gesalfde hare omwikkel in ’n Lidiese 
tulband, in volle besit van wat hy geroof het. Maar óns bly mos 
geskenke aandra na u tempels, ja, na u tempels, en ons koester ’n 
leë naam!”
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JUPITER SE BOODSKAP

Terwyl hy met sulke woorde bid en die altaar omklem, het die 220 
almagtige hom gehoor en sy oë na die koningin se stad gedraai, en 
na die minnaars wat hulle beter reputasie vergeet het. Toe spreek 
hy vir Mercurius só aan, en gee hom hierdie opdrag: “Gaan tog, 
my seun, roep die Westewinde, sweef heen op jou vlerke en gaan 
praat met die Trojaanse leier wat nou in Tiriese4 Carthago sy lot 
afwag en hom nie bekommer oor die stede wat deur die noodlot 
aan hom gegee is nie, en dra my boodskap af deur die snelle winde.
Dit was nie ’n man soos hiérdie wat sy allerskoonste moeder vir 
ons in hom belowe het nie, en dit was nie hiérvoor dat sy hom 
tweemaal van die Grieke se wapens gered het nie. Maar dat hý die 
man sou wees wat oor Italië moes regeer, ’n land siedend van 
oorlog en propvol geleenthede vir gesagvoering; die man wat ’n 230 
ras uit Teucer se edel bloed moes voortplant en die ganse aarde 
onder wette moes plaas! As die roem van so ’n groot bestemming 
hom geensins aanvuur nie, en as hy nie die taak ter wille van sy eie 
eer wil aandurf nie, misgun hy as vader dan vir Ascanius die 
vestings van Rome? Wat voer hy in die skild? Of met welke 
verwagting talm hy by ’n vyandige volk en bekommer hy hom nie 
oor sy Italiaanse nakomelingskap en die saailande van Lavinium 
nie? Hy moet seil! Dit is die slotsom, laat dit my boodskap wees.”

Hy het klaar gepraat. Mercurius het begin regmaak om die opdrag 
van sy magtige vader te gehoorsaam. Eers bind hy aan sy voete die 
goue sandale vas wat hom met hulle vlerke hoog in die lug oor see 240 
of land dra, snel soos die wind. Toe neem hy sy staf: daarmee roep 
hy die bleek skimme op uit die Doderyk, stuur hy ander af na die 
aaklige Hel, skenk en ontneem hy slaap, en open hy oë in die 
dood. Op hierdie staf vertrouend, dryf hy die winde aan en 
deurklief stormbelaaide wolke.

Terwyl hy nou voortvlieg, gewaar hy die kruin en steil hange van 
rotsagtige Atlas wat met sy hoof die hemel stut, Atlas met sy

4 Omdat Dido oorspronklik van Tirus (ofte wel Sidon) gekom het.

108



dendraende kruin gedurig in donker wolke gehul, deur wind en 
reën gebeuk. Sneeu het op hom neergesif en dit bedek sy skouers; 250 
riviere stort van die grysaard se ken af neer en sy ruwe baard staan 
styf van die ys. Hier het Mercurius vir die eerste keer met 
inspanning van balanserende vlerke halt gemaak. Van hier af het 
hy na die golwe toe neergeduik, ylings, met die krag van sy hele 
liggaam, net soos ’n meeu wat al met die kus langs, al om die 
visryke kranse rondvlieg, laag, en na aan die see. Net so het die 
spruit van Cyllene5 tussen hemel en aarde na die sanderige kus van 
Libië gevlieg, en in sy koms vanaf sy grootvader aan 
moederskant6, die winde deurklief.

Net toe hy met sy gevleuelde voete die hutte bereik, gewaar hy vir 
Aeneas waar hy besig is om fondamente vir vestings te gooi en 260 
nuwe huise te bou. En kyk, op sy swaard het ’n geel jaspissteen, 
soos ’n ster, gevonkel; die mantel wat van sy skouers af neerhang, 
het gegloei van Tiriese purper -  geskenke van die vermoënde 
Dido wat die weefsel eiehandig met fyn gouddraad deurvleg het. 
Dadelik vaar die god teen hom uit: “En jy, lê jy nou die 
fondamente van rysige Carthago, en bou jy oorgedienstig teenoor 
jou vrou ’n pragtige stad? O wee! sonder ’n gedagte aan jou 
koninkryk en jou eie sake! In eie persoon stuur die heerser van die 
gode my uit stralende Olimpus neer, hy wat hemel en aarde met sy 
goddelike mag bestier, en hy self beveel my om hierdie opdragte 
deur die snelle winde heen te bring: Wat beoog jy? Of waarvoor 270 
wag jy dat jy jou tyd onproduktief in Libiese lande verspil? As die 
roem van so ’n groot bestemming jou geensins aanspoor nie, (en jy 
nie die taak terwille van jou eie eer wil aandurf nie)7 dink dan aan 
Ascanius wat besig is om op te groei, ja, aan die verwagtinge van 
jou erfgenaam Julus, aan wie die koninkryk van Italië en die land 
van Rome verskuldig is.” So het Mercurius gesê, 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.

5 Mercurius.
6 Atlas was sy grootvader aan moederskant.
7 Hierdie vers kom nie in die beste mss. voor nie.
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Maar Aeneas was voorwaar stomgeslaan en verbyster deur die 
gesig; van skrik het sy hare orent gestaan en sy stem het in sy keel 280 
vasgesteek. Hy brand om weg te vlug en om daardie heerlike land 
te verlaat, geskok deur so ’n kragtige waarskuwing en uitdruklike 
bevel van die gode. O, wat moet hy doen? Watter woorde sal hy 
nou durf gebruik om die hartstogtelike koningin te paai? Wat sal 
hy as sy eerste woorde kies? En hy verdeel sy vlugge gees nou 
hierheen, dan daarheen, stuur dit snel in verskillende rigtings en 
laat dit oor elke moontlikheid gaan. Terwyl hy weifel, het die 
volgende plan vir hom die beste gelyk: hy roep vir Mnestheus en 
Sergestus en dapper Serestus, en beveel hulle om die vloot stil-stil 
toe te rus en hulle makkers op die strand byeen te bring; om die 
takelwerk gereed te maak en om een of ander verskoning vir sy 290 
plansverandering voor te gee; aangesien sy geliefde Dido van niks 
weet en geen vermoede het dat so 'n sterk liefde afgebreek kan 
word nie, sal hy self intussen ondersoek instel na moontlikhede om 
haar te nader, vasstel wat die gunstigste geleentheid sal wees om te 
praat, en wat die gunstigste wyse is vir sy doel. Vinnig gehoorsaam 
almal die bevel met vreugde in die hart, en haas hulle om sy 
opdragte uit te voer.

DIDO SE VERSOEK

Maar die koningin het ’n voorgevoel gehad van die bedrog -  wie 
sou iemand wat liefhet kon bedrieg? -  en die komende vertrek die 
eerste aangevoel, vol vrees, hoewel alles nog rustig was. Dieselfde 
gewetenlose Gerug het aan haar in haar waansin die nuus verklik 
dat die vloot toegerus, en die reis voorberei word. Onbeheersd tier 
sy en storm ontstoke deur die ganse stad, soos ’n Bacchante wat 300 
deur die geswaai van die heilige gerei opgesweep is wanneer die 
tweejaarlikse swelgfeeste haar by die hoor van Bacchus se naam8 
prikkel, en Cithaeron haar snags met sy geskree aanlok.

8 Die aanbidders van Bacchus, die Bacchante, het deur die strate gedraf, die 
heilige gerei geskud en geskree: "Hoesee, Bacchus!”, en snags op die 
Cithaeronberg orgiastiese feeste gevier.
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Sy neem eerste die woord en spreek hom eindelik soos volg aan:
“Jy het dus gehoop, verraaier, om selfs so ’n groot sonde te kan 
verberg en stil-stil uit my land te vertrek? Hou ons liefde jou nie 
teë nie? Ook nie die regterhand wat eens as erepand gegee is, en 
die gedagte dat Dido dan ’n wrede dood sal sterf nie? Ja, selfs in 
die winterseisoen arbei jy aan jou vloot, en terwyl die 
Noordewinde op hulle ergste woed, is jy haastig om oor die 310 
diepsee heen te vaar, në, wreedaard? Sê my, as jy nie op soek was 
na vreemde saailande en ’n onbekende tuiste nie, en as oeroue 
Troje nog gestaan het, sou Troje dan jou bestemming gewees het 
met jou vloot oor die golwende see? Is dit vir my wat jy vlug? Ek 
smeek jou by hierdie trane van my en by jou regterhand -  want 
deur eie toedoen het ek niks anders vir my in my ellende oorgelaat 
nie -  ook by ons huwelik, en by die egverbintenis waarmee ons 
begin het: as my optrede teenoor jou enigsins verdienstelik was, of 
as enigiets aan my vir jou bevallig was, en indien daar nog plek is 
vir gebede, toon medelye met ’n huis wat besig is om ineen te stort 
en sien af van daardie voorneme van jou. Dis oor joú dat die volke 
van Libië en die heersers van die Numidiërs my haat; dat my 320 
Carthagers verbitter is teen my. Dis ook ter wille van joú dat my 
gewete uitgedoof is, en my goeie naam van weleer, die enigste 
middel waarmee ek gestreef het om onsterflikheid te bereik. Aan 
wie laat jy my sterwend agter, my gas? -  want dis tog die enigste 
benaming wat oorbly vir hom wat eggenoot was. Waarom vertoef 
ek hier? Miskien tot my broer Pygmalion my stad verwoes, of 
totdat die Libiër Jarbas my gevange as sy bruid wegvoer? As ek ten 
minste ’n kindjie van jou in my arms kon gehou het voor jy vlug, 
as ’n klein Aeneas in my voorhuis kon gespeel het wat darem met 
sy voorkoms aan jou kon herinner, dan sou ek voorwaar nie 
heeitemal so oorrompel en verstote gevoel het nie.” 330

Sy het opgehou praat. Weens Jupiter se waarskuwings het Aeneas 
sy oë strak probeer hou, en met groot inspanning sy smartlike 
liefde diep in sy hart verberg. Eindelik antwoord hy kortliks: “Ek 
sal nooit ontken nie, koningin, dat jy gunste aan my bewys het wat 
jy in groot getalle kan opnoem. En solank ek bewus is van myself, 
solank die lewe hierdie liggaam van my beheers, sal dit my nie
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ongelukkig maak om vir Elissa9 te onthou nie. Laat ek net ’n paar 
woorde sê soos dit die geleentheid pas. Ek het my dit nie in die 
vooruitsig gestel -  beeld jou dit nie in nie -  om in die geheim hier 
weg te vlug nie. Ek het ook nooit die bruidegomsfakkel voor my 
gehou10, of tot ’n ooreenkoms van daardie aard geraak nie. As 
die noodlot my toegelaat het om my lewe op eie gesag te lei en om 340 
my sorge volgens eie wil tot rus te bring, dan sou ek heel eerste my 
stad Troje en die geliefde oorblyfsels van my mense versorg het.
Die rysige woning van Priamus sou dan nog bestaan het, en vir die 
oorwonnenes sou ek met eie hand 'n herboude Troje opgerig het.

Maar nou het Apollo van Grynium my beveel om op die grote 
Italië af te stuur, ja, op Italië -  so het die Lyciese orakel beveel.
Dit is nou my liefde, dit my vaderland. As die vestings van 
Carthago en die aanblik van hierdie Libiese stad vir jou, Carthager 
wat jy is, bekoor, waarom, sê my, misgun jy dan die Trojane om 
hulle in die land van Italië te vestig? Ook ons het die heilige reg om 350 
’n koninkryk in die vreemde te soek. So dikwels as wat die nag die 
aarde met vogtige skadu’s bedek, so dikwels as wat die vurige 
sterre verrys, vermaan en verskrik die gekwelde skim van my 
vader Anchises my in my drome. My seun Ascanius en die onreg 
aan die dierbare kind vervul my met kommer: ek beroof hom van 
die koninkryk van Italië, ja, van die lande wat deur die noodlot vir 
hom bestem is. Nou het ook die boodskapper van die gode, deur 
Jupiter persoonlik gestuur -  ek sweer dit by jou lewe en myne -  sy 
bevele deur die snelle winde heen na benede gedra. In helder 
daglig het ek self die god gesien toe hy die mure binnekom, en met 
hierdie ore het ek sy woorde ingedrink. Hou op om my en jouself 360 
met jou klagtes te ontstel. Na Italië vaar ek, maar nie uit vrye wil 
nie.”

DIDO SE VER WENSING

Geruime tyd al gluur sy hom sydelings aan terwyl hy so praat, en

9 ’n Ander naam van Dido.
10 Letterlik, maar ook figuurlik.
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draai haar oë nou hierheen, dan daarheen. Sonder ’n woord meet 
sy hom met haar oë van kop tot tone, en woedend bars sy los: “’n 
Godin jou moeder, en Dardanus die stigter van jou geslag? Nooit, 
verraaier! Nee, die Kaukasusgebergte, dig besaai met ruwe rotse, 
het jou gebaar en tierkatte van Hyrcanië het jou laat drink. Want 
waarom moet ek doekies omdraai? Of vir watter groter leed moet 
ek myself spaar? Het hy miskien een sug geslaak toe ek gehuil het?
Het hy miskien sy oë afgewend? Het hy miskien van ontroering 370 
trane gestort, of vir my wat hom lief het jammer gekry? Wat sal ek 
eerste sê, wat laaste? Nou, ja nou sien nóg die magtige Juno, nóg 
die seun van Saturnus11 al hierdie gebeure met regverdige oë aan. 
Nêrens is my vertroue veilig nie. ’n Drenkeling op die kus, ’n 
bedelaar het ek ontvang, en hom, gek wat ek was, ’n deel aan my 
koninkryk gegee. Sy verlore vloot het ek vir hom teruggebring, sy 
makkers aan die dood ontruk -  wee my, brandende woede sleur 
my mee! Eers is dit die wiggelaar Apollo, dan die Lyciese orakel, 
dan weer die boodskapper van die gode, deur Jupiter persoonlik 
gestuur, wat vir hom vreesinboesemende bevele deur die lugruim 
bring. Natuurlik, dit is mos iets waarmee die gode hulle bemoei, 
dit is ’n bekommernis wat hulle in hul rus versteur.12

Ek hou jou nie teë nie, en ek weerspreek nie jou woorde nie. 380 
Gaan, seil voor die winde na Italië, gaan soek jou koninkryk oor 
die golwe. Wat my betref, hoop ek, as die magte van 
regskapenheid iets vermag, dat jy halfpad, tussen rotse die volle 
beker van vergelding sal ledig en herhaaldelik vir Dido by name 
sal aanroep. Hoewel ek ver weg van jou sal wees, sal ek jou met 
rokende vuurfakkels agtervolg, en wanneer die kille dood my 
liggaam van my gees geskei het, sal ek orals as skim aanwesig 
wees. Hartelose man, jou straf sal jy kry! Ek sal hoor, en tyding 
hiervan sal my in die dieptes van die onderwêreld bereik.”

Met hierdie woorde breek sy die gesprek in die middel af en vlug 
siek van verdriet uit die daglig. Sy draai haar rug op hom en

11 Jupiter.
12 nl. Aeneas se roeping, waaraan sy nie glo nie.
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verwyder haar uit sy gesig. Net daar laat sy hom waar hy in 
beangste onsekerheid oor baie dinge gereedmaak om baie dinge te 390 
sê. Haar diensmeisies tel haar van die grond af op, dra die 
bewustelose liggaam terug na haar marmer slaapkamer en lê haar 
op die bed neer.

Maar hoewel pligsgetroue Aeneas graag haar leed met troos wil 
lenig, graag haar sorge met sy woorde wil verdryf, voer hy 
nietemin met menige sug, en wankel in sy gemoed van felle liefde, 
die gode se bevele uit en keer terug na sy vloot. Toe, voorwaar, 
spring die Trojane ywerig aan die werk en oor die hele strand sleep 
hulle die hoë skepe af na die water toe. Die pikbestrykte rompe 
dobber al, en in hulle gretigheid om te vlug dra hulle roeispane aan 
wat nog blare aan het, en onafgewerkte eikehout uit die bosse. ’n 400 
Mens sou kon sien hoe hulle trek, hoe hulle van orals uit die stad 
aangehaas kom: net soos wanneer miere, gedagtig aan die winter,
’n groot hoop koring beroof en dit in hulle nes bêre; oor die velde 
loop ’n swart linie, en al met ’n smal voetpaadjie langs vervoer 
hulle hul buit deur die grassprietjies; met groot inspanning stoot 
party die yslike graankorrels met hulle skouers aan; ander dwing 
die kolonne in gelid en berispe die luiaards; die hele paadjie gloei 
van die bedrywigheid.

DIDO SE SMEEKBEDES

Hoe het jy toé gevoel, Dido, toe jy sulke dinge sien? En welke 
sugte het jy geslaak toe jy bo van jou toring af gewaar watter 
drukte wyd en syd hier voor jou op die strand heers? Toe jy voor 410 
jou oë sien hoe die hele see in rep en roer is met soveel luide krete!
O meedoënlose Iiefde, waartoe dryf jy die harte van sterwelinge 
tog! Om weer in trane uit te bars, weer met smeekbedes te 
probeer, daartoe word sy gedwing, en om nederig haar trotse gees 
aan die liefde te onderwerp. Om nie nodeloos te sterf nie, mag sy 
geen steen onaangeroer laat nie.

“Anna, jy sien die drukte orals op die strand: van heinde en ver het 
hulle byeengekom; reeds nooi die seile die winde uit en vol 
blydskap het die matrose blomkranse aan die boeë gehang. 
Hierdie leed -  so groot -  as ek die krag gehad het om dit te

114



voorsien, dan, my suster, sal ek ook die krag hê om dit te verduur. 420 
In my ellende, Anna, moet jy egter vir my hierdie een diens bewys.
Want alleen vir jou het daardie verraaier altyd as vriendin 
hooggeag, selfs sy hartsgeheime aan jou toevertrou; alleen jy weet 
watter geleenthede geskik is om die man te nader, en wanneer.
Gaan, suster, gaan praat nederig met die hooghartige vyand uit die 
vreemde: ek het nie te Aulis met die Grieke saamgesweer om die 
Trojaanse volk te vernietig, of ’n vloot na Troje gestuur nie; ek het 
ook nie die asse en gees van sy vader Anchises gewelddadig 
versteur nie. Waarom weier hy dan om my woorde in sy 
halsstarrige ore te laat insink? Waarheen haas hy? Laat hom 
hierdie laaste guns toestaan aan die arme vrou wat hom iiefhet: 430
laat hom wag vir ’n onbelemmerde vlug en vir gunstige winde. Nou 
smeek ek nie om die wettige huwelik van weleer wat hy verraai het 
nie. Ook nie dat hy van sy roemryke Latium moet afsien en sy 
koninkryk laat vaar nie: dis tyd, ’n niksbeduidende ou tydjie wat 
ek vra, ’n blaaskans en respyt vir my hartstog, totdat my lot my 
leer hoe om in my neerlaag te treur. Dis die iaaste vergunning 
hierdie waarom ek smeek -  bejammer jou suster -  en wanneer hy 
dit aan my toestaan, sal ek dit met opgehoopte rente vergoed by 
my dood.13”

Met sulke woorde het Dido herhaaldelik gepleit; so ’n verhaal van 
droefheid bring haar diepbedroefde suster telkens oor. Maar deur 
geen trane word hy beweeg nie, na geen woorde luister hy 
inskiklik nie: die noodlot staan in die weg, en die god sluit die held 440 
se ore en hou hulle onverstoorbaar. Net soos wanneer 
Noordewinde uit die Alpe nou van hierdie kant en dan van daardie 
kant af met mekaar wedywer om 'n forse eik met harde hout wat 
van baie jare getuig, met hulle viae te ontwortel; ’n gekraak word 
gehoor, en as die stam met ’n skok geskud word, besaai die 
boonste biare die aarde; hy self klou vas aan die rotse, en net so 
hoog as wat hy met sy kruin opreik na die hemelse lug, so diep 
strek hy met sy wortels af na die Onderwêreld: net so word die

13 Vers 436 is een van die moeilikste cruces in Vergilius se digwerke. Vir ’n helder 
uiteensetting van die probleem, kyk R.G. Austin: P. Vergili Maronis Aeneidos 
Liber quartus ad. loc.



held deur onophoudelike versoeke toegetakel, en in sy groot hart 
ervaar hy die volle geweld van lyding. Maar onwrikbaar bly sy 
besluit, die trane vloei tevergeefs.

DIDO SEANGS

Toe, voorwaar, oorbluf deur haar lot, bid arme Dido om te sterwe; 450 
sy is moeg daarvoor om die hemelgewelf te aanskou. Om haar des 
te meer tot haar besluit te verbind om die daglig te verlaat, sien sy, 
toe sy wygeskenke op die wierookbrandende altare plaas- 
afgryslik om te sê -  hoe die heilige water swart word, en hoe die 
geplengde wyn in weersinwekkende bloed verander. Hierdie gesig 
het sy aan niemand vertel nie, selfs nie aan haar suster nie. In die 
paleis was daar ook nog ’n marmeraltaar ter ere van haar eertydse 
eggenoot; dit het sy met wonderlike eerbetoon versorg en steeds 
met sneeuwit wol en feestelike lower omkrans. Hiervandaan het 
dit vir haar geklink, het sy die klag en woorde gehoor van haar 460 
eggenoot wat haar roep wanneer die donker nag die aarde in sy 
mag hou. En eensaam op die dakke het ’n uil telkens met sy lied 
van die dood gekla en sy dralende hoe-hoe tot ’n gejammer 
uitgerek. Daarbenewens laat menige voorspelling van vroeëre 
sieners haar sídder met hul ontsettende vermaning. In eie persoon 
dryf die wrede Aeneas haar in haar drome tot raserny. En altyd is 
dit vir haar asof sy eensaam en alleen agtergelaat word, altyd asof 
sy onvergesel met ’n eindelose pad aanstap, soekend na haar 
Carthagers in ’n verlate land; soos Pentheus14 in sy waansin die 
troep Wraakgodinne sien, en twee sonne, en ’n dubbele Thebae; 470 
of soos Agamemnon se seun Orestes oor die verhoog gejaag word 
as hy vlug voor sy moeder wat met vuurfakkels en swart slange 
gewapen is -  en by die deur sit die Duiwels gereed om wraak te 
neem.

14 In die Bacchae van Euripides word Pentheus deur Bacchus met waansin geslaan, 
en in die Eumenides van Aeschylus hits Clytaemnestra die Wraakgodinne teen 
haar seun Orestes aan.
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DIDO SE PLAN

Toe sy derhalwe, deur smart oorweldig, in waansin verval en 
besluit om te sterwe, oorweeg sy in haar eie hart die tyd en die 
uitvoering daarvan. As sy met haar bedroefde suster praat, verloën 
sy haar plan met haar gesigsuitdrukking, en op haar voorhoof laat 
sy die hoop helder skyn: “Suster, ek het 'n weg gevind -  wens jou 
suster geluk -  wat hom aan my sal terugbesorg, of wat my in my 
liefde van hom sal bevry. Na aan die grens van die Oseaan en die 
ondergaande son lê die afgeleë gebied van die Ethiopiërs, waar die 480 
reus Atlas die hemelpool, beset met vonkelende sterre, op sy 
skouer laat draai. Uit daardie land is ’n priesteres van die 
Massyliese ras aan my uitgewys, ’n bewaker van die gewyde tuin 
van die dogters van Aand. Sy het altyd die draak gevoer en oog 
gehou oor die heilige takke aan die boom deur vloeibare heuning 
en slaapverwekkende papawer daarop te sprinkel. Sý beloof om 
die harte wat sy wil met haar towerspreuke te bevry, maar om 
wrede liefdespyn op ander los te laat; om die water in riviere te 
laat stilstaan en die sterre op hul baan terug te draai. Sy roep die 
geeste van die nag op: jy sal waarneem hoe die grond onder jou 490 
voete dreun, hoe essebome van die berge af neerdaal. Ek roep die 
gode tot getuie, en vir jou, liewe suster, en jou dierbare hoof: teen 
my sin bewapen ek my met towerkunste. Rig jy nou heimelik ’n 
brandstapel in die binneplein op, hoog die lug in, en plaas daar 
bo-op die man se wapen wat hy in my slaapkamer laat bly hang 
het -  die gewetenlose skurk -  en alles wat hy gedra het, en die 
huweliksbed waardeur ek te gronde gegaan het. Dis vir my ’n 
genoeë om alles te vernietig wat my aan die goddelose man 
herinner, en die priesteres toon die weg aan.”

Dit het sy gesê, en toe bly sy stil; terselfdertyd sprei daar skielik 'n 
bleekheid oor haar gelaat. Anna dink egter nie dat haar suster haar 500 
dood agter hierdie vreemde plegtighede verberg nie. So ’n 
ontsaglike waansin stel sy haar ook nie voor nie, en sy vrees niks 
ernstigers as met die dood van Sychaeus nie. Derhalwe bring sy die 
dinge in gereedheid wat aan haar opgedra is.

Maar toe die brandstapel in die binnehof van haar woning opgerig 
is, hoog die lug in, kolossaal met dennehout en stompe van



steeneik, behang die koningin die plek met blomkranse en omrand 
dit met lower van die dood.15 Ten volle bewus van wat voor die 
deur staan, plaas sy die klere en die swaard wat hy agtergelaat het, 
en ’n wasbeeld van hom bo-op, op die bed. Rondom staan altare, 
en bulderend, met loshangende hare, roep die priesteres driemaal 
honderd gode aan, Erebus en Chaos, die drievoudige Hecate en 510 
die drie gesigte van die maagd Diana. Ook het sy reeds wywater 
gesprinkel wat sy beweer het uit die fontein van Avernus kom, en 
daar word gesoek na kruie wat met brons sekels in die maanlig 
afgesny is, welig van donker, giftige sap. Daar word ook gesoek na 
’n liefdesamulet wat van die voorkop van ’n vul by geboorte 
afgeskeur en voor die moeder weggegryp is.

Dido self staan met offermeel en eerbiedige hande langs die altare; 
haar een voet is van skoeisel ontdaan en haar kleed hang los neer.
Op die punt om te sterwe, roep sy die gode tot getuie, en ook die 
sterre wat die geheime van die noodlot ken. Dan bid sy tot daardie 
goddelike mag wat moontlik bestaan, wat regverdig en waaksaam 520 
sorg vir hulle wat nie onder gelyke voorwaardes lief het nie.

Dit was nag, en oral op aarde het vermoeide wesens ongestoorde 
slaap geniet. Die woude en die woeste seë het tot rus gekom, die 
uur wanneer die sterre halfpad op hul sirkelbaan gly, wanneer 
iedere weiveld stil is, stil die diere en helderkleurige voëls, sowel 
dié wat wyd en syd om die deurskynende mere boer as dié wat in 
ruwe velde vol doringstruike woon -  in slaap versonke onder die 
stille nag. Maar nie die koningin van Carthago met die ongeluk in 
haar siel nie! Nooit ontspan sy in slaap, of neem sy die nag in haar 530 
oë of hart op nie. Haar kwellinge verdubbel; weer eens ontwaak 
die liefde met wilde aanstuwing en dobber rond op die magtige 
gety van haar woede. So, presies so, bly sy met haar gedagtes 
besig, so wik en weeg sy in haar eie hart:

“Kyk, wat is ek besig om te doen? Moet ek as ’n ander 
moontlikheid my kanse by my vroeëre vryers beproef -  ek ’n

15 Siprestakkies.
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voorwerp van hul bespotting -  en nederig ’n huwelik met een van 
die Numidiërs nastreef hoewel ek hulle al so dikwels as eggenote 
versmaai het? Moet ek dan die Trojaanse vloot agternaseil en my 
skik na Trojane se bevele, hoe erg ook al? Moet ek dit doen omdat 
hulle bly is dat hulle voorheen deur my hulp versterk is en omdat 
dankbaarheid oor ’n weldaad van vroeër stewig vasstaan in harte 
wat nie vergeet nie? Wie egter -  gestel ek wil dit doen -  sal my 540 
duld, of op sy trotse skepe ontvang, my vir wie hulle haat? Helaas, 
rampsalige, ken jy nie, en verstaan jy nog nie die troueloosheid van 
Laomedon se ras16 nie? Wat dan? Alleen en op vlug uitbundige 
matrose geselskap gaan hou? Of sal ek by hulle gaan aansluit, dig 
omring deur Carthagers en die hele mag van my volk, en my 
mense wat ek nouliks van die stad Sidon kon wegskeur weer eens 
see toe dryf en hulle beveel om hulle seile opnuut voor die winde 
te span? Nee, sterf soos jy verdien het, en verdryf jou smart met die 
swaard. Jy wat deur my trane oorrompel is, jy, my suster, het my 
eerste in my waansinnige liefde met hierdie ongeluk belaai, my 
eerste aan die vyand prysgegee. Jy wou my nie as weduwee laat 
leef, onskuldig soos ’n dier van die veld, sonder om liefdespyn soos 550 
dié te smaak nie. Die trou aan die asse van Sychaeus gesweer, het 
ek nie bewaar nie.” Sulke ontsettende klaagtone het sy keer op 
keer uit haar hart laat voortbars.

AENEAS VER TREK VAN CAR THA GO

Nadat alles nou behoorlik in gereedheid gebring is, het Aeneas, 
reeds oorgehaal om te vertrek, rustig op die hoë agterstewe van sy 
skip gelê en slaap. Aan hom verskyn daar in ’n droom die beeltenis 
van ’n god wat ’n tweede keer in dieselfde voorkoms opdaag, en 
wat hom, na dit skyn, weer soos volg vermaan -  in alle opsigte, na 
stem en gelaatskleur, na die blonde hare en jeugdige skoonheid 
van liggaam die sprekende gelykenis van Mercurius: “Seun van ’n 
godin, kan jy op ’n kritieke tydstip soos hierdie nog so rustig bly 560 
slaap? En sien jy nie die gevare wat jou van nou af aan omring nie,

16 Die Trojane. Vgl. nota by Bk. 5, 811.
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dwaas, en hoor jy nie die gunstige Westewinde wat daar waai nie?
Sy oorweeg bedrog en gruwelike misdaad in haar hart, noudat sy 
vasbeslote is om te sterf, en sy wek 'n wisselende vloed van woede 
in haar op. Vlug jy dan nie haastig hiervandaan terwyl daar nog 
geleentheid is om haastig te vlug nie? Spoedig sal jy sien hoe die 
see in verwarde beroering gebring word deur skepe, en hoe wrede 
fakkels opvlam; spoedig hoe die kus van vlamme gloei as die 
Daeraad jou betrap terwyl jy in hierdie lande talm. Welaan dan!
Laat vaar alle oponthoud. ’n Wispelturige en veranderlike wese is 
die vrou altyd.” So het hy gepraat en in die donker nag versmelt. 570

Toe, voorwaar, verskrik deur die skielike verskyning van die skim, 
ruk Aeneas sy liggaam uit die slaap en hy jaag sy makkers 
holderstebolder op: “Wakker word, manne, en neem plaas op die 
roeibanke. Maak los die seile, gou! ’n God uit die hoë hemel 
neergestuur, kyk, spoor ons weer eens aan om haastig te vlug en 
die gedraaide ankertoue af te kap. Ons volg u, heilige onder die 
gode, wie u ook al is, en weer eens gehoorsaam ons u opdrag 
jubelend. O wees ons naby, skenk ons genadiglik u hulp, en bring 
vir ons gunstige sterre aan die hemel.” Dit het hy gesê, pluk sy 
flitsende swaard uit die skede en kap die kabel met die getrokke 580 
lem. Dieselfde geesdrif pak almal tegelyk, en hulle gryp en storm 
voort. Verlate laat hulle die kus agter, die see word verberg onder 
skepe; beurend woe! hulle die skuimende water om en skeer oor 
die diepblou golwe heen.

En nou het die vroeë Daeraad die saffraankleurige bed van 
Tithonus verlaat en was besig om nuwe lig oor die aarde te 
sprinkel. Toe die koningin vanuit haar wagtoring die eerste 
mórelig sien gloor, en die vloot bemerk wat met seile in ’n reguit 
linie voortbeweeg, en besef dat die kus verlate, die hawe leeg en 
sonder roeiers is, slaan sy driemaal, viermaal met haar hand op 
haar lieflike bors, pluk haar goue hare uit en skree: “My God! sal 
hy gaan, hierdie man, en sal dit wees dat hy, uitlander wat hy is, 590 
ons koninklike mag bespot het? Sal niemand dan wapens te 
voorskyn bring en hom vanuit die ganse stad agternasit nie? 
Niemand anders die skepe haastig uit die dokke sleep nie? Gaan, 
bring vuur, gou, gee vir my wapens, plons die roeispane kragtig in!
Wat praat ek? Of waar is ek? Watter waansin is dit dié wat my van
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plan laat verander? Arme Dido, tref jou goddelose dade jou nou?
Toé moes dit jou getref het, toe jy hom jou septer aangebied het. 
Siedaar die belofte en trou van die man wat hulle beweer die 
Huisgode van sy vaderland met hom meevoer, wat sy vader, 
afgetakel van ouderdom, op sy skouers gedra het!

Was ek dan nie by magte om hom te gryp en sy liggaam uitmekaar 600 
te skeur en op die golwe te strooi nie? Nie om sy makkers met die 
swaard te verdelg, ja, vir Ascanius self, en hom as feestelike dis 
aan sy vader op tafel voor te sit nie? Weliswaar, die uitslag van die 
geveg was twyfelagtig. Veronderstel dit was: wie het ek te vrees 
gehad, ek wat op die punt staan om te sterwe? Ek moes 
vuurfakkels op sy kamp geslinger het, sy skeepsdekke in vlamme 
gehul, seun en vader tesame met die hele ras uitgewis, en my uit 
eie wil daar bo-op gewerp het. O Son, u wat alles wat op die aarde 
gedoen word met u vure verlig; en u, Juno, bewerkster en getuie 
van hierdie liefdespyn; u Hecate, wie se naam snags op die 
kruispaaie oral deur die stede uitgegil word; u, wraaksugtige 
Helbewoners; en u, gode van die sterwende Elissa -  luister na 610 
hierdie woorde, verleen u goddelike aandag aan my ellende wat u 
goddelike aandag verdien, en hoor my gebed. As dit dan moet dat 
daardie afskuwelike wese sy hawe bereik en land toe dryf, en as 
Jupiter se beskikkinge dit eis, dan is dit ’n onverskuifbare 
grenssteen. Maar laat hom om hulp smeek, geteister deur oorlog 
en die wapens van ’n dapper volk, verdryf uit sy gebied, 
weggeskeur van Julus se omhelsing; en laat hom die smadelike 
vermoording van sy mense aanskou. En wanneer hy oorgegee het 
onder die voorwaardes van ’n onregverdige vrede, laat hom nie sy 
heerskappy of die diepbegeerde lewenslig geniet nie, maar laat 
hom voor sy tyd sneuwel en onbegraaf in die middel van die 620 
strydperk lê. Dit is my gebed, dit is my laaste woorde wat ek saam 
met my bloed laat uitstroom. En dan, Carthagers, moet julle al sy 
afstammelinge, sy hele toekomstige geslag met haat teister en aan 
my asse hierdie laaste eer betoon. Laat daar geen liefde of verdrae 
tussen sy volk en myne wees nie. Verrys uit my beendere, jy, 
iemand wat my sal wreek deur die Trojaanse setlaars met vuur en 
swaard te agtervolg, nou, in die toekoms, en enige tyd dat die krag 
daartoe voor hande sal wees. Kus teen kus in vyandskap, see teen 
see, swaard teen swaard -  dit is die vloek wat ek op hulle afbid:
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laat hulle in oorlog verkeer, hulle en hulle kinders se kinders."

DIDO SE SELFMOORD

Dit het sy gesê, en haar gedagtes heen en weer in alle rigtings laat 630 
gaan met die begeerte om so gou as moontlik die haatlike 
lewenslig uit te doof. Toe spreek sy kortliks vir Barce aan, 
voedster van Sychaeus, want haar eie voedster het in die swart stof 
van haar vaderland van weleer gelê: “Anna -  liewe voedster, bring 
haar hier vir my -  my suster: sê sy moet gou haar liggaam met 
rivierwater besprinkel en die diere en soenoffers soos voorgeskryf 
saam met haar bring. Só moet sy kom, en jy self moet jou slape met 
’n heilige hoofband bedek. Ek is van plan om die offerplegtigheid 
wat ek behoorlik onderneem en voorberei het, tot eer van Jupiter 
van die Onderwêreld te volvoer, om ’n einde te maak aan my 
smarte en die brandstapel van daardie Trojaanse skepsel aan die 640 
vuur oor te gee.”

So het sy gesê. Die voedster het haar skrede gehaas met die 
bekommerde toegeneentheid van ’n ou vrou. Maar Dido, gejaagd 
en buite haarself van haar afgryslike onderneming, rol haar 
bloedbelope oë. Haar wange bewe en slaan vol vlekke uit, en 
bleek van die naderende dood, storm sy na die binnedeel van die 
paleis. Besete bestyg sy die hoë brandstapel en trek die swaard uit 
sy skede, ’n Trojaanse een, ’n geskenk wat nie vir so ’n doel 
aangevra is nie. Hier talm sy ’n wyle in snikkende herinnering toe 
sy die Trojaanse klere en die bekende bed sien. Toe val sy op die 
bed neer en uiter haar laaste woorde: “Dierbare aandenkings, 650 
dierbaar solank die noodlot en die god dit toegelaat het, ontvang 
nou my siel en bevry my van hierdie smarte. Ek het my lewe 
volbring en die loopbaan voltooi wat die noodlot my geskenk het; 
en nou sal die magtige skim van wat ek is onder die aarde ingaan.
Ek het ’n roemryke stad gebou, ek het my eie stadsmure gesien, ek 
het my man gewreek en straf uitgemeet aan my broer wat my 
vyand was. Gelukkig kon ek gewees het, ag, alte gelukkig, as die 
Trojaanse skepe net nooit ons kuste bereik het nie!” Na hierdie 
woorde druk sy haar lippe op die bed en sê: “Ek sal ongewreek 
sterf, maar laat ek nietemin sterf. So, ja so behaag dit my om na die 660
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duisternis af te daal. Laat die wrede Trojaan van die diepsee af 
hierdie vuur aanskou, en laat hom die onheilsteken van my sterwe 
met hom saamdra.”

Dit was haar woorde , maar terwyl sy nog besig was om sulke dinge 
te sê, sien haar gesellinne hoe sy op die swaard val, sien hulle die 
swaard vol skuimende bloed, en haar bloedbespatte hande! 
Hulpgeroep dring deur tot die hooggewelfde sale; Gerug tier 
uitgelate deur die verslae stad. Die paleis weerklink van 
geweeklaag en gekreun en die smartkrete van vroue; die lug 
weergalm van luide gejammer, net soos wanneer die ganse 
Carthago of oeroue Tirus voor die aanstormende vyand ineenstort 
en die vlamme woedend aangerol kom oor die dakke van mense, 670 
en oor die dakke van die gode.

Tot die dood toe ontstel het haar suster dit gehoor. Met haar naels 
krap sy haar gesig stukkend, met haar vuiste kneus sy haar bors.
Vol vrees storm sy in vlieënde vaart deur die skare en roep die 
sterwende op haar naam aan: “Dit, my suster, was dus die plan? Ék 
die een wat jy al die tyd doelbewus mislei het? Dit wat daardie 
brandstapel van jou, dit wat die vure en die altaar vir my voorberei 
het? Waaroor sal ek eerste kla, noudat ek alleen agtergelaat is? Het 
jy jou suster in die uur van jou dood as metgesel versmaai? Jy moes 
my tot dieselfde lot opgeroep het! Dieselfde steekpyn van die 
swaard, dieselfde uur moes ons albei saam weggeneem het. Het ek 
dit boonop met hierdie hande van my gebou, luid ons land se gode 680 
aangeroep, net dat ek, wreedaard wat ek is, ver van jou moes wees 
terwyl jy so lê? Jy het jou eie lewe uitgewis, en myne, my suster; 
ook dié van die volk en senaat van Carthago, en van jou stad. Help 
my om haar wonde met water skoon te was, en as daar nog ’n 
laaste asempie rondhuiwer, om dit met my mond op te vang.”

Terwyl sy so praat, het sy reeds die hoë trappe uitgeklim, 
jammerend haar arms om haar sterwende suster geslaan, haar 
weer en weer aan haar bors gedruk, en telkens die druppels 
donker bloed met haar kleed afgedroog. Dido het loodswaar oë na 
haar probeer ophef, en weer in beswyming versink; in haar bors 
roggel die toegediende wond. Driemaal het sy haarself opgerig en 690 
met inspanning op die elmboog gelig; driemaal het sy teruggerol
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op die bed. Met dwalende oë het sy die lig in die hoë hemel gesoek 
en toe sy dit vind, diep gesug.

Toe het almagtige Juno uit ontferming oor haar langdurige pyn en 
moeisame sterwe, vir Iris uit Olimpus neergestuur om haar 
worstelende siel te bevry van die ledemate waaraan dit 
vasgestrengel is. Want aangesien sy nie aan ’t sterwe was deur die 
wil van die noodlot, of deur ’n dood wat sy verdien het nie, maar 
jammerlik voor haar bestemde dag en aangevuur deur ’n 
plotselinge waansin, het Prosérpina nog nie die goue lok van haar 
hoof af geneem en sodoende haar lewe tot die Stygiese 
Onderwêreld veroordeel nie. Daarom vlieg Iris met dou op haar 700 
saffraankleurige vlerke deur die hemel neer terwyl sy teen die son 
’n duisend verskillende kleure agter haar aansleep. Bokant Dido 
se hoof het sy gaan staan en gesê: “ Hierdie haarlok, aan Dis11 
gewy, neem ek soos beveel, en van jou liggaam verlos ek jou!” So 
het sy gesê, en met haar regterhand sny sy ’n haarlok af. Elke 
greintjie hitte in Dido se liggaam het daarmee vervloei, en haar 
lewe het in die winde verdwyn.

17 Vergelyk nota by Bk. 6, 127.
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DIE VAART VAN CAR THAGO NA SICILlE
Intussen was Aeneas reeds goed op pad met sy vloot, pylreguit op 
koers. Hy deurklief die golwe, donker van die Noordewind, terwyl 
hy omkyk na die stadsmure wat nou aan alle kante verlig word 
deur die vlamme van arme Dido se brandstapel. Die oorsaak wat 
so ’n geweldige vuur laat ontvlam het, is vir hulle onbekend, maar 
die bitter smart wanneer ’n groot liefde onteer word, en die 
ervaring van wat ’n vrou in haar waansin vermag, lei die Trojane 
se gedagtes langs weë van sombere voorgevoel.

Toe die skepe die oop see bereik en daar nou geen land meer te 
sien is nie -  net see waar jy kyk en aan alle kante die lug -  verskyn 
daar bo sy hoof ’n grouswart reënwolk wat nagduister en storm 10 
meebring, en onder sy donker aanslag het die golwe onstuimig 
geword. Die stuurman self, Palinurus, roep van die hoë agterstewe 
af: “O wee! waarom tog het sulke swaar wolke die hemel beset? Of 
wat voer u in die skild, vader Neptunus?” Dit was sy woorde, en hy 
gee vervolgens bevel dat die manne die takelwerk moet inbind en 
oor hulle stewige roeispane moet buig. Hy laveer en sê: 
“Grootmoedige Aeneas, al sou Jupiter my dit met sy volle gesag 
waarborg, sou ek nie kon hoop om Italië met hierdie weer te 
bereik nie. Die winde het gedraai, hulle dreun dwarsweg oor ons 
roete en steek van die donker Weste af op terwyl die lug saampak 20 
tot ’n wolkemassa. Ons is nie by magte om ons teen die storm te 
verset, of om voldoende koers te hou daarteen nie. Aangesien die 
Noodlot die oorhand het, laat ons hom volg en ons koers swenk na 
waarheen hy roep. Ek meen die betroubare kus van u broer Eryx 
en die hawens van Sicilië is nie ver van hier af nie -  as ek maar net 
reg onthou en my die sterre wat ek tevore dopgehou het korrek 
herinner.”

Toe antwoord pligsgetroue Aeneas: “Inderdaad merk ek al 
geruime tyd dat die winde dit so eis en dat jy tevergeefs teen hulle 
instuur. Verander van koers! Of kan daar dan êrens ’n land vir my 
meer welkom wees, en waar ek eerder sou begeer om my 
vermoeide skepe te laat binneloop as die land wat vir my 
Trojaanse Acestes herberg, en in sy skoot die beendere van my 30 
vader Anchises bêre?” Na hierdie woorde vaar hulle op die hawe
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af en gunstige Westewinde laat die seile bol. Vinnig word die vloot 
oor die diepte gevoer, en verheug stuur hulle eindelik in na die 
bekende strand.

Maar ver weg, van ’n hoë bergtop af, staan Acestes hom en 
verwonder oor die aankoms van sy bondgenote se skepe en hy 
haas hul tegemoet, stekelig met sy werpspiese en die vel van ’n 
Libiese berin, Acestes, aan wie ’n Trojaanse moeder die lewe 
geskenk het as seun van die riviergod Crinisus. Gedagtig aan sy 
voorsate van ouds wens hy hulle geluk met hulle terugkeer, 
verwelkom hulle bly met landelike weelde, en verkwik die 40 
vermoeide Trojane met vriendelike bystand.

DIE HERDENKING VAN ANCHISES SE DOOD

Toe die volgende dag by móregloor die sterre met sy helder lig op 
die vlug gejaag het, ontbied Aeneas sy makkers van oor die hele 
strand na ’n vergadering en spreek hulle van ’n klein heuweltjie af 
toe: “Edel nakroos van Dardanus, o ras ontspruit uit die verhewe 
bloed van gode, met die verloop van die maande word ’n kringloop 
van een jaar voltooi sedert ons die oorskot en beendere van my 
goddelike vader in die aarde weggebêre en roualtare gewy het. En 
nou is die dag daar, as ek my nie vergis nie, wat ek altyd -  u, gode, 
het dit so gewil -  as bitter sal beskou, en altyd as ’n dag van 50
eerbetoon. A1 sou ek hierdie dag as ’n balling in die Gaetuliese 
Syrtes1 beleef, of al sou ek op die see van Argos en in die stad 
Mykene oorval wees, sou ek nogtans die jaarlikse geloftes en die 
plegtige optog na behore volbring en die altare met hulle 
voorgeskrewe offergawes berei.

Maar nou is ons bowe verwagting aanwesig by die asse en 
beendere van my vader self -  beslis nie sonder die bedoeling van 
die gode nie, meen ek, nie sonder hulle bestiering nie -  en het ons 
die land bereik en ’n bevriende hawe binnegevaar. Kom dan, laat

1 Gevaarlike sandbanke in die Middellandse See aan die noordwestelike kus van 
Afrika.
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ons almal die offerritus met blydskap vier; laat ons vir Anchises 
gunstige winde vra, en mag dit sy wil wees dat, nadat my stad 
gestig is, ek hierdie heilige rites elke jaar sal aanbied in tempels tot 
sý eer gewy. Twee stuks osse gee Trojaans gebore Acestes vir elke 
skip. Nooi die huisgode na die feesmaal, sowel dié van julle eie 
vaderland as dié wat deur jul gasheer Acestes aanbid word. 
Daarbenewens, as die negende Daeraad die vriendelike dag vir 
sterwelinge te voorskyn bring en met sy strale die aarde onthul, sal 
ek vir die Trojane eers ’n wedstryd vir vinnige skepe bepaal. 
Daarna mag elkeen wat in die vlugheid van sy voete uitblink, of 
wat stoutmoedig in sy krag meen hy is die beste man met die 
werpspies en die ligte pyle, of wat die selfvertroue het om die 
geveg aan te knoop met die bokshandskoen van ongebreide vel -  
laat hulle almal teenwoordig wees en uitsien na die prys van ’n 
verdienstelike oorwinning. Bewaar almal ’n gewyde stilte en 
omkrans julle slape met lower.”

Nadat hy so gesê het, bind hy om sy slape ’n mirtetakkie, iets wat 
vir sy moeder heilig is. So maak Helymus, so die bejaarde Acestes, 
so die seun Ascanius en die res van die weerbare manne volg hulle 
voorbeeld. Aeneas self, middelpunt van ’n groot skare wat hom 
begelei, stap saam met baie duisende na die grafheuwel toe. Hier 
pleng hy op gebruiklike wyse en giet twee bekers suiwer wyn op 
die grond uit, twee bekers vars melk, twee bekers heilige bloed. 
Hy strooi donkerrooi blomme en spreek soos volg: “Gegroet, 
eerbiedwaardige vader, ’n tweede maal. Gegroet, asse vergeefs 
gered, en u, gees en skim van my vader. Dit was my nie geoorloof 
om saam met u te soek na die gebied van Italië, die akkers deur die 
lot aan my toebedeel nie, en ook nie na Ausoniese Tiber nie, wat 
dit ook al mag wees.”

Dit het hy gesê, toe ’n groot gladde slang hom van onder uit die 
binneste van die grafheuwel voortsleep en sewe kringe, sewe 
kronkelings vorm terwyl hy hom rustig om die grafheuwel strek en 
langs die altare verbygly. Donkerblou kolle het sy rug gevlek en 
vonkelende spikkels het sy skubbe met ’n goue glans laat gloei: 
soos ’n reënboog teen die sonlig ’n duisend bonte kleure op die 
wolke werp. Aeneas was stomgeslaan deur die skouspel. Met sy 
lang lyf het die slang uiteindelik langsaam tussen die offerskale en
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gepoleerde bekers deur gekronkel, aan die voedsel geproe, die dis 
halfgeëet verlaat, en weer sonder om skade aan te rig tot onder die 
grafheuwel ingekruip.

Om hierdie rede hiernieu Aeneas met groter ywer die rites wat hy 
ter ere van sy vader begin het, onseker of hy die slang as die 
skutsgees van die plek moet beskou, of as die dienskneg van sy 
vader. Volgens gebruik slag hy twee tweetand skape, twee varke, 
en net soveel swartrug stiere. Hy het wyn uit die offerskale gegiet 
en die gees van magtige Anchises, sy skim wat uit Acheron2 
vrygelaat was, aangeroep. Ook sy makkers bring geskenke, elkeen 100 
na sy vermoë, vol blydskap; hulle belaai die altare en slag stiere. 
Ander plaas die koperketels op hulle regte plekke, en versprei oor 
die gras gooi hulle gloeiende kole onder die spitte en braai die 
vleis.

DIE LYKSPELE

Die langverwagte dag was nou daar en die perde van die Son het 
die negende Daeraad in stralende lig aangebring. Die berig van die 
spele en die naam van die beroemde Acestes het die buurvolke 
aangevuur. In vrolike groepe het hulle in groot getalle op die 
strand vergader om die Trojane te sien, party ook gereed om mee 
te ding. Eers word die pryse voor hulle oë in die middel van die 
arena uitgestal: heilige driepote, groen kranse en palmtakke -  die 110 
pryse vir oorwinnaars -  wapenrustings, purpergetinte kleding- 
stukke en talente silwer en goud. Van die hoogte in die middel af 
kondig trompetgeskal die begin van die spele aan.

DIE R OEIWEDSTR YD

Vier skepe wat met hulle swaar roeispane goed teen mekaar 
opweeg en wat uit die vloot as geheel gekies is, knoop die eerste 
wedstryd aan. Mnestheus, weldra Mnestheus van Italië, van wie 
die geslag van die Memmii hulle naam gekry het, voer met ’n flink

2 Die Onderwêreld.
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span roeiers bevel oor die snelle Pristis. Gyas oor die reusagtige 
Chimaera met sy reuseromp -  so groot soos ’n stad. Die Trojaanse 
bemanning wat hom aandryf, beset drie rye roeibanke, en die 120 
spane rys telkens in drievoudige ry op. Sergestus, van wie die huis 
van die Sergii hulle naam het, vaar op die groot Centaurus, en 
Cloanthus, uit wie jou geslag stam, Cluentius van Rome, op die 
donkerblou Scylla.

’n End weg die see in, reg voor die skuimende strand, is daar ’n 
rots wat soms wanneer die stormagtige Noordwesters die hemele 
verberg, deur die geswolle golwe oorspoel en gebeuk word. Maar 
in kalm weer is dit stil en rys dit uit die rimpellose water op as ’n 
gelyk vlakte, ’n allerheerlikste rusplek vir meeue wat in die son sit 
en bak. Hier het vader Aeneas ’n groen draaipunt, die tak van ’n 
lowerryke steeneik as baken vir die matrose laat plaas, waaraan 130 
hulle kon weet om terug te keer en waar om die draai terug te 
maak in hulle lang wedvaart.

Dan kies hulle hul plekke deur loting, en op die agterstewens 
skitter die kapteins self van ver af, sierlik in hulle goud en purper.
Die ander manskappe is met populierloof omkrans en hulle kaal 
skouers blink van die olie wat op hulle uitgegiet is. Hulle sit op die 
roeibanke, die arms na die spane uitgestrek; oorgehaal wag hulle 
op die afsetteken; polsende vrees en ’n vurige begeerte na roem 
omklem hul bonsende harte. En toe, toe die helder trompet die 
teken gee, skiet almal meteens van die wegspringplekke af 
vorentoe. Die geskree van die matrose slaan teen die eter vas, en 140 
met die intrek van hul arms skuim die see soos dit omgewoel word.
Sy aan sy klief hulle vore, en die ganse watervlak gaap, 
uiteengeskeur deur spane en drietand boegsnawels. Wanneer 
strydwaens in ’n tweespanwedloop by die slagboom uitstroom en 
voortstorm, vlieg hulle nie met so ’n halsoorkop vaart oor die 
vlakte nie. So skud die wadrywers nie die golwende leisels oor hul 
perde onder vrye teuel, terwyl hulle vooroor hang om hulle te raps 
nie. Ja, toe weergalm die hele woud van die bulderende toejuiging 
van die manne, en van die byvalskrete van ondersteuners. Die 
ingeslote strand laat die gedreun voortrol, en die heuwels 
weergalm die geskree wat teen hul vasslaan. 150

Heel eerste neem Gyas die voortou en tussen die wanorde en
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lawaai deur skiet hy oor die golwe na die voorpunt. Dan volg 
Cloanthus onmiddellik na hom -  met ’n beter span roeiers maar 
gestrem deur die gewig van sy logge vaartuig. Op gelyke afstand 
agter hulle spook die Pristis en Centaurus om die een voor die 
ander te kom. Nou is die Pristis voor, dan wen die ontsaglike 
Centaurus en gaan hom verby, en dan beweeg beide weer soos 
een, boeg aan boeg, en met hul lang kiele ploeg hulle deur die 
soutwater.

Reeds was hulle besig om die rots te nader en die draaipunt te 
bereik toe Gyas, voorloper en wenner halfpad deur die vaart, vir 160 
Menoetes, die stuurman van sy skip luidrugtig aanspreek: “Haai! 
waar gaan jy heen, so ver weg na regs? Rig jou koers hierheen!
Hou so na as moontlik aan die kus en laat die spane links teen die 
rotse skuur; ander kan maar in die diepwater langs hou!” So het hy 
gesê, maar uit vrees vir verskuilde rotse swaai Menoetes die boeg 
weg na die oopsee. “Waar gaan jy uit die koers heen? Stuur na die 
rotse toe, Menoetes!”, het Gyas hom weer luidkeels teruggeroep -  
en kyk! daar gewaar hy vir Cloanthus agter hom, kort op sy hakke 
en op ’n baan nader aan die rotse. Tussen Gyas se skip en die 
dawerende rotse stuur hy sy koers rakelings links aan die 
binnekant deur en terstond steek hy die voorloper verby, laat die 
draaipunt agter en bereik die veilige waters. 170

Toe, voorwaar, het ’n ontsaglike verontwaardiging in die jongman 
se hart ontbrand, en oor sy wange het die trane gestroom. Sonder 
’n gedagte aan sy eie waardigheid of die veiligheid van sy makkers 
stamp hy Menoetes weens sy gebrek aan ondernemingsgees 
halsoorkop van die hoë agterstewe af die see in. Hy self neem as 
stuurman plek in voor die roer, en, self loods, bemoedig hy sy 
manne en swaai die roerpen strandwaarts. Toe Menoetes 
uiteindelik, maar beswaarlik en sukkel-sukkel van die seebodem 
af te voorskyn kom, reeds aan die ou kant en druppend in sy 
deurweekte klere, kruip hy na die top van die rots en gaan sit op 180 
die droë klip. Toe hy val en toe hy uitswem, het die Trojane vir 
hom gelag, en nou lag hulle vir hom terwyl hy die soutwater 
uitbraak.

In hierdie stadium het 'n blye verwagting in die twee agterstes,
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Sergestus en Mnestheus, se hart ontvlam om die dralende Gyas 
verby te steek. Sergestus neem die voortou en nader die rots, maar 
hy is darem nie met die volie lengte van sy kiel voor nie. Slegs met 
’n deel daarvan is hy voor want die jaloerse Pristis bedek ’n 
gedeelte met sy boeg. Maar in die middel van sy skip stap 
Mnestheus tussen sy makkers rond en moedig hulle aan: “Nou, ja 
nou moet julle opstaan om die spane in te plons, makkers van 190 
Hector, julle wat ek in Troje se laaste uur as metgeselle gekies het.
Toon nou daardie krag, nou die moed wat julle aan die dag gelê 
het in die Gaetuliese Syrtes, op die Ioniese see, en te midde van 
die agtervolgende golwe van Malea. Ek, Mnestheus, streef nie 
langer na die eerste plek nie, en ek stry nie om te wen nie, hoewel, 
ag! -  maar laat húlle wen, Neptunus, aan wie u dit toegesê het.
Tog, om laaste te kom sou ons met skaamte vervul. Behaal tog 
hierdie oorwinning, landgenote, en verhoed die skande!” Met die 
uiterste kraginspanning buig die roeiers vooroor; die brons 
agterstewe tril van hul geweldige roeislae en die wateroppervlak 
gly onder hulle deur; die vinnige asemhaling skok hul ledemate en 
droë kele, en orals loop die sweet hulle in strome af. 200

Blote toeval het vir die manne die felbegeerde eer gebring. Want 
terwyl Sergestus in die binnebaan sy boeg met waansinnige 
geesdrif op die rotse aandryf en die gevaarsone nader, het hy, 
arme man, op die vooruitspringende rotse gestrand. Die riwwe is 
met ’n skok getref. Toe hulle teen die skerp kante bots, het die 
spane gekraak, en die verbryselde boeg het in die lug gehang. Die 
matrose spring op, bring die skip onder luide geskree tot bedaring, 
haal ysterbeslane stange en skerppuntige stootpale uit en pik hulle 
gebreekte roeispane uit die golwe op.

Maar Mnestheus was bly. Nog meer besiel deur sy wesenlike 210 
sukses pyl hy met vinnige, ritmiese roeislag en die hulp van die 
winde wat hy aangeroep het op die strand af, en snel oor die veilige 
water heen. Soos ’n duif wat skielik opgejaag word in die grot waar 
haar nes en lieflike kleintjies in die skeure van die lawarots 
weggesteek is, en in haar vlug na die saailande gevoer word; 
verskrik uit haar woning klapper sy luid met die vlerke, maar 
weldra sweef sy onder die klare hemel deur die lug sonder om haar 
vinnige vlerke te roer: so ook Mnestheus, so sny die Pristis in sy
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vaart sommer self deur die laaste pylvak, so dra sy blote 
momentum hom voort in vlieënde vaart. Eers laat hy vir Sergestus 
agter waar hy in die vlak water op die hoë rots sukkel en vergeefs 220 
om hulp roep, terwyl hy leer hoe om met gebreekte roeispane 
reisies te jaag. Daarna sit hy vir Gyas agterna, ja, die Chimaera self 
met sy reuseromp; laasgenoemde staan sy plek af want hy is van 
stuurman ontroof. En nou is net Cloanthus oor, vlak voor die 
eindpunt. Op hom pyl hy af, beur met volle krag en sit hom op die 
hakke.

Toe, voorwaar, verdubbel die geskree. Almal moedig die 
agtervolger geesdriftig aan en die hemel weergalm van die 
stemmegedreun. Die voorlopers beskou dit as ’n skande om nie 
die roem wat aan hulle behoort en die eer wat hulle reeds verwerf 
het, te behou nie, en hulle is bereid om hulle lewens in ruil te gee 230 
vir lof. Sukses gee aan die ander nuwe krag: hulle kán wen omdat 
hulle daarvan oortuig is dat hulle kan. En noudat die boeë kop aan 
kop was, sou Mnestheus se manne miskien die prys gewen het as 
Cloanthus nie albei sy hande na die see toe uitgestrek, gebede 
uitgestort en die gode aangeroep het om sy geloftes aan te hoor 
nie: “O gode, u wat oor die see heers, u, oor wie se waters ek hier 
voortsnel, vir u sal ek op hierdie kus ter betaling van my gelofte 
blymoedig ’n skitterwit stier voor u altare plaas, sy ingewande in 
die sout golwe slinger en helder wyn pleng.” Dit het hy gesê, en 
diep in die skoot van die golwe het die hele skaar van die Nereïdes 
en van Phorcus hom gehoor, en ook die maagd Panopea. Vader 240 
Portunus self het die varende skip met magtige hand voortgestoot; 
vinniger as die wind of ’n gevleuelde pyl het dit landwaarts gevlug 
en hom in die diep hawe geberg.

Toe roep die spruit van Anchises volgens gebruik almal byeen en 
verklaar deur ’n luide aankondiging van die herout vir Cloanthus 
tot oorwinnaar. Hy omkrans die wenner se slape met groen 
lourierloof en gee vir elk van die skepe drie stiere present wat 
hulle self kon uitkies, asook wyn en ’n groot talent silwer om vir 
hulle te neem. Vir die kapteins selfs voeg hy uitnemende pryse by: 
vir die wenner ’n gouddeurstikte mantel met ’n breë omboorsel 250 
van Meliboeïese purper wat in ’n dubbel, golwende lyn rondom
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loop. Ingeweef daarop was die koningseun3 waar hy op lowerryke 
Ida gretig besig was om die vinnige herte met sy werpspies en vaart 
te vermoei, uitasem as’t ware. Die snelvliegende wapendraer van 
Jupiter4 het hom in gekromde kloue van Ida af die lug in geraap en 
vergeefs strek sy bejaarde wagters hulle handpalms na die sterre 
uit, vergeefs slaan die woedende geblaf van die honde na die 
hemel op.

Vervolgens gee hy aan hóm wat deur sy kranigheid die tweede plek 
behaal het, ’n drie-laag harnas met gepoleerde goue skakels 
aanmekaar gevleg om vir homself te hou. Self het hy dit as 260 
oorwinnaar van Demoleos afgepluk langs die snelvlietende Simoïs 
aan die voet van rysige T ro je- ’n sieraad vir die held en 'n 
beskutting in oorlog. Sy dienaars, Phegeus en Sagaris, het die 
diggemaasde harnas met moeite op hul beurende skouers 
weggedra. Maar in die dae van weleer het Demoleos dit altyd aan 
gehad as hy op volle vaart die afgedwaalde Trojane agterna gesit 
het. Hy maak die derde prys twee brons ketels, benewens 
drinkbekers uit silwer vervaardig en skurf van figuurtjies in reliëf.

En nou het almal hulle geskenke ontvang. Trots op hul rykdom 
was hulle aan die wegstap, die slape met rooi linte omwikkel, toe 
Sergestus wat homself met veel stuurmanskuns moeitevol van die 270 
wrede rots af losgepluk het, sy skip begin nader bring, die 
roeispane verloor, een kant mank, eerloos en bespot. Soos ’n slang 
meermale op die opgeboude pad betrap word wanneer ’n brons 
wiel oor hom geloop het terwyl hy van die dwarste af aangeseil 
kom; of ’n wandelaar hom halfdood agtergelaat het, vermink van 
’n geweldige hou met ’n klip; in ’n poging om weg te kom, wring 
hy sy liggaam vergeefs in groot kronkels; ’n deel van sy lyf is 
uitdagend, die oë skiet vuur, die sissende kop hoog opgetel; maar 
’n deel is verlam deur die wond en hou hom teë terwyl hy homself 
in knope vleg en in sy eie lyf inkrul: met so ’n verlamde roeistel het 280 
die skip stadig begin beweeg. Hy hys nietemin seil en nader die

3 Ganymedes.
4 Die arend.
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hawe met bollende seile. Aeneas gee aan Sergestus die beloofde 
pryse, bly dat die skip gered en die bemanning teruggebring is.
Aan hom word ’n slavin gegee, nie onbedrewe in die take van 
Minerva nie, ’n Kretenser van afkoms, Pholoe, met tweeling 
seuntjies aan haar bors.

DIE WEDLOOP

Toe hierdie wedstryd afgehandel is, stap pligsgetroue Aeneas na ’n 
grasbegroeide vlakte wat aan alle kante deur golwende, bosryke 
heuwels ingesluit word. In die hart van die vallei was daar ’n 
sirkelvormige teater. Hierheen het die held saam met baie 
duisende gestap, hy self in die middel van die toeloop, en op ’n 290 
platform sy sitplek ingeneem. Hier nooi hy met belonings almal 
wat dalk graag sou wou meeding in ’n wedloop, en hy stal die pryse 
uit.

Van alle kante kom Trojane met Siciliane saam, byeen, Nisus en 
Eurýalus heel voor: Eurýalus opvallend deur sy skoonheid en 
ongerepte jeug, Nisus, deur sy suiwer liefde vir die seun. Na hulle 
volg die koningseun Diores, spruit uit die voortreflike geslag van 
Priamus. Dan kom Salius, en saam met hom Patron, die een ’n 
Acarnaniër en die ander uit Arcadiese bloed, ’n afstammeling van 
die Tegeïese familie. Dan volg twee Siciliaanse jongelinge, 300 
Helymus en Panopes, kêrels wat gewoond is aan die bosse, en 
geselle van die bejaarde Acestes -  en baie ander nog wie se 
onbekende roem ook hulle name verborge hou.

Toe sê Aeneas dit in hul midde: “Neem hierdie woorde ter harte 
en skenk my blymoedig julle aandag. Geeneen van hierdie groep 
sal sonder ’n beloning van my hier weggaan nie. Aan elkeen sal ek 
twee Kretensiese spere gee om weg te neem, glimmend van 
gepoleerde yster, en ’n tweesnydende byl met silwer ingelê; almal 
sal hierdie selfde eregawe ontvang. Die eerste drie sal boonop 
pryse ontvang en hulle hoofde sal met geelgroen olyfloof omkrans 
word. Die man wat eerste kom, kry as wenner ’n perd met 310 
buitengewoon pragtige borsversierings; die tweede ’n 
Amasonekoker vol Thraciese pyle, gemonteer in 'n breë 
draagriem met goue knoppe versier, en met ’n gespe van
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gepoleerde edelsteen vasgeknip. Laat die derde weltevrede 
weggaan met hierdie Griekse helm.”

Na hierdie woorde neem hulle hul plekke in, en skielik, toe 
hulle die afsetteken hoor, laat hulle die wegspringplek agter, 
snel weg oor die baan en storm soos ’n donderwolk voort. Net5 
toe hulle die wenpaal binne sig kry, neem Nisus die voortou en 
skiet vinniger as die winde en die gevleuelde bliksem ver voor 
almal uit. Die naaste aan hom, maar tog op ’n groot afstand, volg 320 
Salius. Agter hom is daar ’n oop spasietjie en dan kom Eurýalus 
derde. Na Eurýalus kom Helymus; dan, kort agter hom, kyk! vlieg 
Diores voort; hy leun oor sy skouer en trap reeds amper Helymus 
se hakke raak. As daar meer van die baan oor was, sou hy hom 
verbygegaan en voor hom uitgeseil het, of hy sou die uitslag 
onseker gelaat het.

En nou was hulle so te sê op die laaste endjie en het moeg hier kort 
voor die wenpaal self aangekom, toe Nisus, ongelukkige kêrel, in 
die glibberige bloed gly wat tydens die slagting van stiere toevallig 
daar uitgestort is, en die grond en die groen gras daarbokant 330 
deurweek het. Toe die jongman, reeds jubelend oor sy oorwinning, 
op hierdie kol trap, kon hy nie sy wankelende treë beheer nie en 
slaan vooroor neer in die vuil slyk en heilige bloed. Maar vir 
Eurýalus het hy nie vergeet nie, nie sy liefde vir die knaap nie, 
want hy het hom in die gladde modder opgerig en Salius se pad 
versper: laasgenoemde het halsoorkop getrek en op die vaste sand 
bly lê. Eurýalus skiet vorentoe. Deur die guns van sy vriend neem 
hy as wenner die eerste plek in en vlieg voort onder applous en 
byvalskrete. Na hom kom Helymus, en Diores, nou die derde prys.

In hierdie stadium laat Salius ’n luide protes weergalm oor die 340 
ganse menigte in die ontsaglike stadion, en oor die vaders wat in 
die voorste rye sit en toekyk. Hy eis dat die prys wat hom met

5 Vers 317 is ’n ander bekende crux van die Aeneïs. Vir ’n volledige bespreking van 
die probleem, kyk R.D. Williams: P. Vergili Maronis Aeneidos Liber quintus, ad 
loc.
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bedrog ontneem is, aan hom teruggegee moet word. Die simpatie 
van die toeskouers, sy betaamlike trane en sy manlikheid wat nog 
welgevalliger na vore tree in ’n skone liggaam, beskerm vir 
Eurýalus. Ook Diores steun hom en protesteer luidkeels, hy wat 
nou vir ’n prys in aanmerking gekom het maar nie die laaste prys 
sou haal as die eerste aan Salius toegeken word nie.

Toe sê vader Aeneas: “Julle belonings, my seuns, bly vir julle 
verseker, en niemand verander die rangorde van die pryse nie. 
Vergun my egter om medelye te hê met die ongeluk van ons 350 
onskuldige vriend.” Nadat hy so gesê het, gee hy aan Salius ’n 
yslike vel van ’n Gaetuliese leeu, swaar van die maanhare en 
vergulde kloue. Hierop sê Nisus: “As daar sulke groot pryse vir die 
verloorders is, en as u jammer voel vir mense wat val, watter 
gepaste belonings gaan u dan aan Nisus gee? Met my kranigheid 
het ek immers die eerste prys verdien, as die vyandige lot wat ook 
vir Salius getref het, my nie getref het nie!” En onderwyl hy hierdie 
woorde sê, het hy herhaaldelik sy gesig en ledemate, besmeer van 
die nat slyk, laat sien. Die allerbeste vader het na hom geglimlag 
en beveel dat ’n skild uitgebring word, ’n kunswerk van 
Didymaon, een wat deur die Grieke van die heilige deurpos van 360 
Neptunus afgeruk is. Met hierdie voortreflike geskenk beloon hy 
die uitmuntende jongman.

DIE VUISGEVEG

Toe die wedloop afgehandel was en hy die prys uitgedeel het, sê 
Aeneas hierna: “En nou, as iemand moed en onverskrokke 
dapperheid in sy hart het, laat hy hier kom, en laat hy sy hande 
omwíkkel6 en sy arms lig.” So sê hy, en stel twee pryse vir die 
vuisgeveg voor: aan die wenner ’n stier, getooi met goud en linte;
’n swaard en ’n merkwaardige helm as troosprys vir die verloorder.

6 Destyds het Romeinse boksers stroke of rieme van ongebreide beesvel waarin 
lood en/of yster vasgewerk was, om hulle hande gewikkel om doeltreffender 
houe te kan plant.
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Hulle wag nie langer nie, en dadelik stoot Dares in sy ontsaglike 
krag sy ken uit en staan onder luide gemompel van die manne op,
Dares, die enigste bokser wat gewoonlik teen Paris geveg het. By 370 
die grafheuwel waar die magtige Hector rus, was dit hý wat die 
immer seëvierende Butes, ’n man van reusagtige liggaamsgrootte, 
en wat met sy koms na die spele gespog het met sy afstamming van 
die Bebryciese ras van Amycus, neergevel en sterwend op die geel 
sand uitgestrek het. So ’n man was Dares wat nou sy kop hoog 
optel vir die begin van die geveg, sy breë skouers vertoon, sy arms 
vorentoe strek en hulle beurtelings vinnig uitskiet en die lug met 
houe peper. Vir hom word daar ’n teenstander gesoek, maar 
niemand uit so ’n groot skare waag dit om na die man toe te kom 
en die boksrieme om sy eie hande te wikkel nie. Opgewek, en 
onder die indruk dat almal afsien van die prys, het hy voor Aeneas 380 
se voete gaan staan. Sonder om verder te talm vat hy met sy 
linkerhand aan die bul se horing en sê soos volg: “Seun van ’n 
godin, as niemand homself in die stryd durf waag nie, hoe lank 
moet en nog hier staan? Hoe lank moet ek opgehou word? Sê dat 
ek die prys kan wegneem.” A1 die Trojane het terselfdertyd hulle 
goedkeuring gemompel en gesê dat die beloofde prys aan die man 
gegee moet word.

In hierdie stadium berispe Acestes vir Entellus met ernstige 
woorde, daar waar hy langs hom op ’n groen sitplek van gras gesit 
het: “Entellus, vroeër die dapperste onder die helde -  alles 
vergeefs! -  gaan jy so goedskiks toelaat dat sulke groot geskenke 390 
sonder stryd weggedra word? Waar, sê vir ons, is die goddelike 
Eryx nou, vir wie jy sommer pure verniet jou leermeester genoem 
het? Waar jou roem wat deur die hele Sicilië bekend was, en 
daardie buit wat in jou huis hang?” Hierop antwoord Entellus:
“ My liefde vir lof en my begeerte na roem het nie gewyk omdat dit 
deur vrees verdryf is nie; maar my bloed is inderdaad koud en dit 
vloei traag. Die ouderdom maak my stram, en my liggaamskragte 
is verswak en futloos. As ek dít besit het wat ek vroeër gehad het, 
dít waarop daardie windmaker so vol selfvertroue prat gaan, as ek 
nou daardie jeug besit het, sou ek na vore gekom het, maar 
voorwaar nie deur die prys van ’n pragtige jong stier aangelok 
nie -  en geskenke kan my niks skeel nie.” So het hy gesê en 400 
vervolgens ’n paar geweldig sware boksrieme in die midde gegooi,
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'n paar waarmee die vurige Eryx gewoonlik sy vuiste vir die geveg 
gelig, en met die harde leer waarvan hy sy arms omwikkel het.

Hulle harte het verstom gestaan: so enorm was die sewe yslike 
beesvelle, stokstyf van die ingerygde lood en yster. Nog meer as 
almal staan Dares self verbyster. Hy deins ’n end terug en wys die 
geveg van die hand terwyl die groothartige seun van Anchises7 die 
gewig van die rieme op sy hande weeg en om en om draai. Toe 
spreek die veteraan soos volg uit sy hart: “Hoe sou dit gewees het 
as iemand van julle die boksrieme van Hercules seif gesien het, en 410 
die aaklige geveg op hierdie einste strand? Hierdie rieme, Aeneas, 
het u broer Eryx voorheen gedra -  u sien nou nog hoe hulle met 
bloed bevlek en met harsings bespat is. Met húlle het hy teen die 
groot Hercules stelling ingeneem, met húlle was ek gewoond om te 
veg toe warmer bloed my die krag gegee, en jaloerse ouderdom 
nog nie beide my slape met grys hare bedek het nie. Maar as 
Trojaanse Dares hierdie rieme van my van die hand wys, en as dit 
pligsgetroue Aeneas se beslissing is en Acestes wat my tot die 
geveg oorgehaal het dit goedkeur, laat ons dan die stryd gelyk 
maak. Van Eryx se rieme, daarso!, sien ek a f -  laat vaar jou vrees -  
en stroopjy die Trojaanse rieme van jou vuiste af.” 420

Met hierdie woorde het hy die dubbele mantel van sy skouers 
afgegooi, die groot gewrigte van sy ledemate, sy growwe gebeente 
en bo-arms ontbloot, en soos ’n reus in die middel van die arena 
gaan staan. Toe het die seun van Anchises rieme met gelyke gewig 
te voorskyn gehaal en albei se hande met gelyke wapens 
omwikkel. Dadelik het elkeen gaan regstaan, op die tone gelig, en 
onverskrokke sy arms hoog opgelig. Met hulle koppe steil 
agteroor weggetrek, ver buite bereik van die houe, skerm hulle 
hand teen hand en lok die geveg uit, die een vinniger met sy 430 
voetwerk en vol vertroue op sy jeug, die ander kragtig in sy 
massiewe ledemate; maar sy trae knieë swik en bewe, en sy swaar 
asemhaling skok sy reusegestel.

7 Aeneas.
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Menige moordende hou mik die manne vrugteloos na mekaar, 
maar vele laat hulle op die hol sye reën, en die borskaste dreun 
luid. Vinnig na mekaar speel die vuiste om ore en slape en die 
kinnebakke klap onder die harde treffers wat seer maak. Swaar 
staan Entellus in dieselfde stand sonder om hom te verroer en hy 
ontwyk die houe slegs met sy liggaam en waaksame oë. Die ander 
een soek nou hierdie, dan weer daardie opening, soos iemand wat 
’n rysige stad met massiewe mure aanval, of rondom ’n gewapende 440 
fort in die berge laer getrek het. Listig dwaal hy by elke plek rond 
en poog vergeefs om dit met verskillende aanvalle in die nou te 
bring.

Entellus lig sy regterarm op en stoot dit hoog uit terwyl hy op sy 
tone gaan staan. Vinnig voorsien sy opponent die hou wat van bo 
af kom, tree terug en ontwyk dit met sy lenige liggaam. Entellus 
het sy krag op wind verspil en sonder dat hy getref is, val die swaar 
man vanself met sy ontsaglike gewig loodswaar op die grond neer: 
soos ’n uitgeholde denneboom soms op die Erymanthusberg of 
magtige Ida neerstort, wortel en al uitgepluk. In hulle geesdrif 
spring die Trojane en die jeug van Sicilië tegelyk op; ’n geskree 450 
styg op na die hemel.

Heel eerste hardloop Acestes nader en medelydend help hy sy 
vriend, van gelyke ouderdom as hy, van die grond af op. Maar 
geensins belemmer of verskrik deur die val nie, keer die held met 
groter gretigheid na die geveg terug en wakker sy geweld met 
woede aan. Ook skaamte en die besef van sy manlike krag vuur sy 
kragte aan, en in brandende woede jaag hy vir Dares ylings oor die 
hele arena terwyl hy die houe laat reën, nou met die regter-, en 
dan, kyk! met die linkerhand. Geen respyt is daar en ook geen 
ruskans nie: dig soos haelvlae wat uit stormwolke op die dakke 
ratel, reën die houe waarmee die held vir Dares onophoudelik met 460 
albei hande ransel en laat tol.

Toe het vader Aeneas dit nie langer geduld dat Entellus se woede 
verder voortgaan en dat hy met bitterheid in sy gemoed voorttier 
nie, maar hy het die geveg beëindig, die uitgeputte Dares gered, en 
hom met hierdie woorde van vertroosting aangespreek: “Onge- 
lukkige man, watter groot waansin het jou besiel? Sien jy nie dat
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hierdie ’n ander soort krag is nie? Dat die goddelike magte teen jou 
gedraai het nie? Gee dit gewonne aan die god.” Hy het gespreek 
en met sy woord die geveg beëindig.

Maar sy vertroude makkers bring vir Dares na die skepe toe; hy 
sleep sy swikkende knieë voort, rol sy kop heen en weer en spuug 470 
bloedklonte en tande met bloed gemeng uit sy mond. Toe hulle 
geroep word, neem hulle die helm en die swaard in ontvangs en 
laat die palmtak en die stier vir Entellus.

Opgetoë en trots op die stier, sê die oorwinnaar: “Seun van 'n 
godin, en julle, Trojane, besef nou watter krag daar in my liggaam 
geskuil het toe ek jonk was, en ook van welke dood julle vir Dares 
vrywaar en red.” Hy het gespreek, teenoor die kop van die stier 
direk voor hom stelling ingeneem -  die een wat as prys van die 
geveg daarneffens gestaan het -  sy regtervuis teruggetrek, en 
terwyl hy hom tot sy volle lengte opstrek, het hy die harde 
boksrieme mooi tussen die horings gebalanseer en dit in die 480 
kopbeen ingemoker dat die harsings spat. Leweloos en sidderend 
val die bees uitgestrek op die grond neer. Bokant hom stort 
Entellus hier hierdie woorde uit sy hart: “ Hierdie meer 
aanneemlike lewe betaal ek u, Eryx, in ruil vir Dares se dood. As 
oorwinnaar lê ek hier my rieme en die bokskuns neer.”

DIE BOOGSKUTTER WEDSTR YD

Direk daarna nooi Aeneas almal wat dalk met die vinnige pyle 
wou meeding en hy verklaar die pryse. Met sy magtige hand rig hy 
’n mas op wat van Serestus se skip af kom en hy laat ’n fladderende 
duif aan ’n tou vasgebind van die hoë mas af hang om hulle pyle na 
te mik. Die manne het byeengekom en die brons helm het die 490 
lootjies wat hulle daarin gegooi het, ontvang. Heel eerste, voor 
almal, kom die lootjie van Hippocoón, seun van Hyrtacus, onder 
luide byvalskrete te voorskyn. Na hom volg Mnestheus, so pas nog 
’n pryswenner in die bootwedren, Mnestheus, nog omkrans met 
die groen olyftwyg. Derde kom Eurytion, jou broer, befaamde 
Pandarus, jy wat destyds beveel is om die verdrag te skend en 
eerste jou pyl na die midde van die Grieke afgeskiet het. Heel 
laaste, onder op die boom van die helm, het die lootjie van Acestes
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bly lê, hy wat nog die durf gehad het om sy hand te waag aan ’n 
taak van die jeug.

Toe span die manne hul gekromde boë met ferme krag, elkeen na 500 
die beste van sy vermoë, en hulle trek die pyle uit die kokers.
Eerste vlieg die jeugdige seun van Hyrtacus se pyl van die singende 
boogsnaar af deur die hemel en deurklief die gevleuelde briese.
Dit land by die teiken aan en slaan vas in die hout van die mas in 
sy pad. Die mas het getril, die voël het verskrik geklapwiek, en 
alles het weergalm van dawerende applous.

Hierna het die dapper Mnestheus kom regstaan, die boogsnaar 
teruggetrek, al mikkend in die hoogte terwyl hy tegelyk met oog 
en pyl korrel. Maar, ongelukkige man, die voël self kon hy nie met 
die yster tref nie; die knope en die vlas tou waarmee dit aan die 510 
poot vasgebind was en waaraan dit van die hoë mas af gehang het, 
dié skiet hy af. Fladderend vlug dit na die Suidewinde en die 
donker wolke weg.

Toe, blitsvinnig, het Eurytion wat geruime tyd al sy boog met die 
pyl teruggetrek gereed gehou het, sy broer in gebed aangeroep. Hy 
lê aan na die duif wat nou bly in die vryheid van die lug sy vlerke 
klap, en onder ’n donker wolk deurboor hy hom. Leweloos het hy 
neergestort, sy lewe tussen die hemelse sterre agtergelaat, en in sy 
val die pyl wat in hom vassteek, teruggebring.

Nog net Acestes was oor noudat die prys verloor was, maar hy 
skiet nietemin sy pyl die hoë lug in op om as veteraan sy 520 
vaardigheid en singende boog ten toon te stel. In hierdie stadium 
verskyn daar skielik ’n wonderteken voor hulle oë, een wat bestem 
was om ’n gewigtige voorspelling te wees. Die geweldige afloop 
daarvan in later jare toe vreesinboesemende sieners van die laat 
vervulde voortekens gesing het, het dit bewys. Want in sy vlug 
deur die yl wolke het die rietpyl aan die brand geslaan, sy spoor 
met vlamme afgeteken, en toe dit uitgebrand was, in die dun lug 
verdwyn: soos verskietende sterre dikwels van die hemel losraak 
en deur die lug snel terwyl dit ’n stert agternasleep.

Met oorblufte harte het die manne van Sicilië en Troje vasgenael 530
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gestaan en tot die gode gebid. Magtige Aeneas het die voorteken 
nie verwerp nie, maar hy omhels die sielsgelukkige Acestes, belaai 
hom met groot geskenke en sê: “Neem dit, vader, want die groot 
vors van Olimpus het met hierdie tekens gewil dat u buitengewone 
eerbewyse ontvang. Hierdie geskenk wat aan bejaarde Anchises 
self behoort het, sal u besit: ’n mengvat met figuurtjies in reliëf 
daarop, een wat Cisseus van Thracië vroeër aan my vader 
Anchises gegee het as ’n groot geskenk, as ’n aandenking aan 
homself en as pand van sy hoogagting.” Nadat hy so gesê het, 
omkrans hy Acestes se slape met ’n groen louriertwyg en verklaar 540 
hom die wenner, eerste, voor almal. Die goeie Eurytion het hom 
ook nie die eer wat bo syne gestel is, misgun nie, hoewel hy die 
enigste was wat die voël uit die hoë hemel neergehaal het. Tweede 
ten aansien van die pryse, kom hý wat die tou afgeskiet het, en 
laaste, hý wat die mas met sy gevleuelde riet getref het.

DIE R UITER YVER TONING

Maar voordat die wedstryd nog verby is, ontbied vader Aeneas vir 
Epytides, die beskermer en makker van die jong Julus, na hom toe 
en sê dit in sy vertroude oor: “Gaan gou en sê vir Ascanius, as hy 
die seuns by hom al in formasie gereed hou en sy ruiteryvertoning 
klaar opgestel het, om die ekskadronne ter ere van sy grootvader 550 
voort te lei en homself in volle wapendos te vertoon.” Self gee hy 
opdrag aan al die mense wat toegestroom het, om pad te gee uit 
die lang arena, en dat die renperk oop moet bly.

Die seuns kom aangery, en onder die oë van hul ouers skitter hulle 
in gelid op hul gebreidelde perde. Die ganse jeug van Sicilië en 
Troje laat weergalm hul bewondering vir die knape in aantog.
Almal se hare is volgens gebruik met ’n gelykgeknipte krans 
gekroon; elkeen dra twee kornoeliehout spiese met yster 
aangepunt, en ’n gedeelte het gepoleerde kokers om die skouer.
Hoog teen die bors loop daar ’n buigsame snoer van 
ineengedraaide goud om die hals.

Daar is drie eskadronne ruiters, en drie aanvoerders vleg hulle pad 560 
heen en weer. Twee rye van ses knape elk volg elkeen van hulle, 
en met hul instrukteurs in ooreenstemmende posisie skitter hulle
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in gebroke formasie. Een pralende afdeling jeugdiges word gelei 
deur klein Priamus wat die naam van sy grootvader dra, jou 
beroemde nasaat, Polites, bestem om die Italiërs te vermeerder.
Hy ry op ’n perd uit Thracië, ’n bonte met wit kolle, al pronkend 
met wit pote en ’n wit bles hoog in die lug. Die tweede is Atys, aan 
wie die Latynse Atii hulle afkoms ontleen het, klein Atys, ’n seun 
vir wie die seun Julus ’n hoë agting het. Laaste het die pragtige 
Julus, mooier as al die ander, op ’n Sidoniese perd gery, een wat 570 
skitterskone Dido geskenk het as ’n gedagtenis aan haarself en as 
pand van haar liefde. Die res van die seuns ry op Siciliese perde 
van die bejaarde Acestes.

Die Trojane begroet die senuagtige knape met applous; hulle 
beskou hulle met vreugde en herken die gelaatstrekke van hul 
voorvaders van ouds. Nadat hulle opgetoë voor die hele skare en 
die kykende verwante in die rondte gery het, was hulle gereed.
Van ver af het Epytides met ’n kreet die teken gegee, en met sy 
sweep geklap. In ewe groot groepe het hulle in teenoorgestelde 
rigting van mekaar af weggery, deurdat die drie eskadronne hul 580 
kolonneformasie verbreek en die rye weg van mekaar beweeg het.
Hulle word teruggeroep, maak ’n regsomkeer en kom met 
dreigende wapens op mekaar afgery.

Dan word hulle teenoor mekaar opgestel in die renperk en begin 
met ander maneuvers en teenmaneuvers. Hulle verstrik afwis- 
selende sirkelpatrone in sirkelpatrone, en sit ’n skyngeveg onder 
volle wapen aan die gang. Nou stel hulle hul rugge bloot op vlug, 
dan swaai hulle weer hul spiese om op die aanval, en nadat hulle 
vrede gesluit het, ry hulle sy aan sy verder. Dit was soos die 
Labirint in rysige Kreta lank gelede, wat volgens vertelling ’n pad 
gehad het wat tussen blinde mure deur vleg, ’n verbysterende 
raaisel van ’n duisend weë waar ’n onontwarbare en 590 
onnaspeurbare doolhoof die merke van die spoor terug sou 
vernietig: so maak die seuns van die Trojane op galop hulle spore 
onuitkenbaar, en net soos dolfyne wat deur die vogtige seë swem 
en die dieptes om Carpathus en Libië deurklief, weef hulle al 
spelend vlug en geveg ineen.

Toe Ascanius die stad Alba Longa met mure omring het, was hy
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die eerste vors wat hierdie soort ruiteryvertoning en hierdie 
skyngevegte weer laat herleef het. Hy het die Latyners van die 
goeie ou tyd geleer om dit te vier soos hy dit self as seun gedoen 
het, en die jeug van Troje saam met hom. Die Albane het dit vir 
hulle eie kinders geleer en van hulle het magtige Rome dit op sy 600 
beurt oorgeneem en as ’n voorvaderlike erfenis bewaar. So ’n 
vertoning van seuns word tans “Troje” genoem, en die seuns wat 
die kolonne vorm, “Trojane” . Tot so ver dan, is die spele ter ere 
van sy hoogeerwaarde vader gevier.

DIE VLOOTBRAND

Hier het die noodlot vir die eerste keer van gesindheid verander en 
troubreuk teenoor ons gepleeg. Onderwyl hulle met die 
verskillende spele eer aan Anchises se graf betoon, stuur Juno, 
dogter van Saturnus, vir Iris uit die hemel neer na die Trojaanse 
vloot toe. Nog steeds vol planne en met haar ou wrok nog 
ongekoel, blaas sy die voortsnellende boodskapster gunstige winde 
toe. Op pad deur die reënboog met ’n duisend kleure skiet Iris 
vinnig in haar baan na benede -  ’n maagd deur niemand opgemerk 610 
nie. Sy kyk na die ontsaglike samedromming van mense, vlieg al 
met die strand langs en sien die verlate hawe en versaakte vloot.
Maar daar eenkant, ver weg op die eensame kus, was die 
Trojaanse vroue besig om die dood van Anchises te beween, en al 
wenend het almal na die bodemlose see sit en staar. “ Helaas!, dat 
soveel waters, soveel see nog voorlê vir ons wat so moeg is,” is die 
een klag van almal. Dis ’n stad wat hulle vra, en hulle is moeg 
daarvoor om die ontberings van die see te verduur.

Bedrewe in die kuns van kwaadstook, werp Iris haarself dus in die 
midde van die vroue en lê die gelaat en kleed van 'n godin opsy. Sy 
word Beroe, die bejaarde eggenote van Doryclus uit Tmaros, ’n 620 
man van adellike afkoms en wat in vervloë dae seuns en ’n groot 
naam gehad het. In dié gedaante stap sy tussen die Trojaanse 
moeders in en sê: “Ag, arme vrouens wat nie in die oorlog deur ’n 
bende Grieke na die dood gesleep is voor die mure van ons 
vaderlandse stad nie! Ag, ongelukkige geslag, vir welke ondergang 
spaar die Noodlot julle? Die sewende somer sedert die ondergang 
van Troje is reeds aan die verbygaan terwyl ons sonder verposing
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alle seë en lande op ons vaart deurreis, by soveel onherbergsame 
rotse verby, onder soveel ongasvrye hemelstreke deur. Steeds 
dobber ons op die golwe rond en soek oor die grote see na Italië 
wat immer bly terugwyk. Hier is die land van ons broer Eryx, en 
Acestes ons gasvriend: wie belet ons om hier ons stadsmure te 630 
grondves en ’n stad aan ons burgers te gee? Ag, vaderland, ag, 
Penate, vergeefs ontworstel aan die vyand, sal geen mure dan ooit 
weer die mure van Troje genoem word nie? Sal ek nêrens weer ’n 
Xanthus- en Simoïsrivier sien om my aan Hector te herinner nie?
Nee, kom! en verbrand saam met my hierdie onheilskepe. Want in 
’n droom het dit my geskyn asof die gestalte van die profetes 
Cassandra vir my brandende fakkels gee. ‘Soek Troje hier; hier is 
julle tuiste,’ het sy gesê. Nou is dit tyd vir handeling, laat daar geen 
uitstel wees na so ’n dringende wonderteken nie. Kyk! daar staan 
vier altare tot eer van Neptunus: die god self verskaf die fakkels en 640 
die wil om dit te doen!” By hierdie woorde gryp sy eerste die 
vernietigende vuur met geweld, lig haar regterhand hoog op, swaai 
die fakkel in die rondte met alle mag en slinger dit van daar ver af 
waar sy staan.

Gespanne staan die vroue van Troje, hulle harte verbluf. Toe sê 
een van die skaar, sy wat die oudste onder hulle was, Pyrgo, die 
vorstelike voedster van so baie van Priamus se seuns: “Dis nie 
Beroe nie, sê ek julle! Hierdie vrou, moeders, is nie die Rhoetiese8 
vrou van Doryclus nie! Let op die tekens van goddelike skoonheid!
Kyk haar gloeiende oë! Wat ’n trotse houding het sy tog! Wat ’n 
gelaat! Wat ’n klank in haar stem! Kyk net die sierlike stap! Self 
het ek so pas van Beroe af gekom en haar siek agtergelaat, ergerlik 650 
omdat sy alleen by so ’n belangrike seremonie afwesig was en nie 
aan Anchises die eerbewys kon bring wat hy verdien nie.” Dit het 
sy gesê. Maar die moeders was eers onseker en het met toornige 
oë na die skepe gegluur, weifelend tussen hul jammerlike verlange 
na die land hier en die koninkryk wat hulle op aandrang van die 
noodlot roep. Skielik verhef die godin haar op balanserende vlerke

8 Trojaanse. Bg. epitheton word gebruik na aanleiding van die voorgebergte 
Rhoeteum in die nabyheid van Troje.
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deur die lug, en beskryf in haar vlug 'n ontsaglike reënboog onder 
die wolke. Ja, toe begin hulle hard te skree, verbyster deur die 
wonder en aangedryf deur waansin. Party gryp vuur uit die haarde 660 
binnenshuis, ander stroop die altare en slinger brandende blare en 
takke en fakkels. Ongebreidel woed Vulcanus9 oor roeibanke, 
spane en beskilderde skepe van dennehout.

Eumelus bring die nuus na die graf van Anchises en na die 
toeskouersbanke in die teater: “Die skepe is aan die brand!" Hulle 
kyk om en sien met eie oë hoe swart as in ’n wolk die lug in kolk.
En heel eerste, net soos hy was, nog opgetoë besig om die berede 
troep voor te gaan, jaag Ascanius wild op die wanorde in die kamp 
af. Uitasem agtervolg sy instrukteurs hom, maar keer kan hulle 
hom nie. “Watter vreemde waansin is dit dié?” roep hy uit. 
“Waarheen nou, waar wil julle heen, ag tog! arme vroue van ons 670 
volk? Dis nie die vyand, nie die haatlike kamp van die Grieke wat 
julle verbrand nie, maar wel julle toekoms! Kyk, dis ek, julle eie 
Ascanius!” Voor sy voete het hy die leë helm neergegooi, die een 
wat hy gedra het toe hy in spel die skyngeveg ontketen het. Met 
dié kom Aeneas ook aangehaas, en saam met hom die skare 
Trojane. Die vroue, egter, vlug van vrees uiteen, hier en daar op 
die strand, oral rond. Skelm-skelm sluip hul na die bosse en 
rotsholtes, enigiets wat hulle kon vind. Hulle is spyt oor hulle daad 
en sku vir die lig, en noudat hulle weer tot ander insigte gekom 
het, herken hulle hul eie mense en word Juno uit hul harte geban.

Maar die verskroeiende vlamme het nie daarom hulle tomelose 680 
woede laat vaar nie. Onder die klam eikehoutbalke gloei die 
kalfatervlas en braak ’n trae rook uit. Die smeulende vuur vreet 
aan die kiele, en die verderf beweeg af en af totdat dit die hele 
romp vol is. Die helde se kragte en die strome water wat hulle 
daarop uitgiet, help niks. Toe pluk pligsgetroue Aeneas die mantel 
van sy skouers, roep die gode aan om hulp en strek sy handpalms 
na bowe: “Almagtige Jupiter, as u nog nie die Trojane een en 
almal onverbiddelik haat nie, as u goedheid soos voorheen nog ag

9 Die Vuurgod.
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slaan op menslike lyding, gee dat ons vloot aan die vuur ontkom, 
nou, vader, en red van vernietiging die Trojane se skrale hoop. Of, 690 
as ek dit verdien, stuur dan die paar wat oor is met u vernietigende 
bliksem na die dood neer en verdelg ons hier met u regterhand.” 
Nouliks het hy hierdie woorde uitgespreek of ’n storm, swart van 
neerstortende reën, bars los met tomelose geweld. Die steiltes en 
vlaktes van die aarde bewe van die donder. Uit die ganse hemel 
storm die vlae in strome neer, pikswart op die waterbelaaide 
Suidewinde. Die skepe word van bo af oorstroom, die 
halfverbrande balke raak deurweek, totdat al die vuur geblus en al 
die skepe op vier na van vernietiging gered is.

DIE STIGTING VANACESTA INSICILIË

Maar vader Aeneas was geskok deur die bittere voorval. Hy het sy 700 
ontsaglike sorge in sy hart oorpeins en gedurig van die een 
moontlikheid na die ander oorgeslaan. Moes hy die noodlot 
vergeet en hom in die saailande van Sicilië vestig? Of moes hy trag 
om die kuste van Italië te bereik? Die bejaarde Nautes, die man vir 
wie Tritoniese Pallas meer as ander onderrig en met ’n groot 
waarsêerskuns beroemd gemaak het -  sy was dit wat aan hom die 
antwoorde verskaf het oor wat die groot toorn van die gode 
voorspel, of wat die gang van die noodlot eis -  het vir Aeneas met 
hierdie woorde begin troos: “Seun van ’n godin, laat ons volg waar 
die noodlot ons in sy eb en vloed heen trek. Wat ook al gebeur, ons 
moet elke lotsbeskikking deur volharding te bowe kom. U het vir 710 
Trojaanse Acestes, ’n man van goddelike oorsprong: maak hom 
deelgenoot van u planne, u bondgenoot, hy is gewillig. Vertrou aan 
hom almal toe wat weens die verlies van die skepe te veel geword 
het, en almal wat moeg geword het vir u grootse onderneming en 
avonture. Kies die bejaarde grysaards uit, die moeders wat moeg is 
van die seereis, almal in u groep wat nie weerbaar is nie en bang 
vir gevaar. Laat die vermoeides toe om hulle stad in hierdie land 
te hê, en as die naam u goedkeuring wegdra, sal hulle dit Acesta 
noem.”

Deur dergelike woorde van sy bejaarde vriend is hy aangevuur, 
maar toe, voorwaar, word sy gemoed deur alle sorge verskeur. Die 720 
swarte Nag is intussen op sy tweespan na bowe gedra en het nou
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die hemel beset. Skielik skyn dit asof die beeltnis van sy Vader 
Anchises daar van die hemel af neerdaal en hierdie woorde uiter:
“ My seun, jy wat vir my destyds solank my lewe geduur het 
dierbaarder was as die lewe, my seun, gekwel deur die noodlot van 
Troje, ek kom hierheen op bevel van Jupiter wat die vuur van jou 
skepe verdryf en op langelaas vanuit die hoë hemel ontferming 
getoon het. Luister na die voortreflike raad wat die bejaarde 
Nautes nou gee: bring die kern van jou jongmanne, die dapperste 
harte, na Italië toe oor. In Latium moet jy ’n harde volk, en ru van 730 
sedes onderwerp. Maar, my seun, gaan eers na die onderaardse 
woning van Dis en soek deur die dieptes van Avernus10 na ’n 
ontmoeting met my. Want die goddelose Tartarus11 met sy 
sombere skimme hou my nie gevange nie, maar ek woon in 
Elysium12 in die lieflike vergaderings van die vromes. Hierheen 
sal die kuise Sibille jou lei nadat jy ’n ryk offerande van swart vee 
geoffer het. Dan sal jy jou ganse nageslag leer ken en hoor watter 
stad aan jou gegee word. En nou, vaarwel! Die vogtige Nag wentel 
al halfpad op sy baan, en die wrede13 opkomende son het met die 
asem van sy hygende perde op my geblaas.” Hy het gespreek, en 740 
soos rook in die yl lug verdwyn. “Waar snel u nou heen?” roep 
Aeneas hom na. “Waarheen haas u u weg? Van wie vlug u? Of wie 
verhinder dat ek u omhels?” Terwyl hy hierdie woorde sê, laat hy 
die kole en smeulende vuur weer opvlam. Met heilige offermeel en 
’n vol wierookkissie vereer hy in alle nederigheid die Lar van Troje 
en die heiligdom van gryse Vesta.

Dadelik ontbied hy sy makkers, heel eerste vir Acestes, en deel 
hulle mee wat Jupiter beveel en sy geliefde vader aangeraai het; 
ook die plan wat nou onveranderlik vasstaan in sy gees. Hulle 
beraad duur nie lank nie en Acestes weier nie om die opdragte uit 
te voer nie. Hulle skryf moeders in vir die stad en ontskeep die 750 
mense wat wil -  harte wat nie na groot roem smag nie. Hulle self

10 Die Onderwêreld.
11 Dié deel van die Onderwêreld waar oortreders gestraf word.
'2 Die vromes se tuiste in die Onderwêreld.

Wreed omdat die sonlig die skimme, soos Anchises, verdryf.
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vernieu die roeibanke, vervang aan die skepe die hout wat deur die 
vuur aangevreet is, en bring spane en takelwerk in gereedheid: min 
is hulle in getal, maar vurig hul dapperheid in oorlog. Intussen 
baken Aeneas die stad af met ’n ploeg, en ken deur loting huise 
toe. “Hierdie deel”, sê hy, “moet julle Ilium wees, en daardie 
omgewing julle Troje.” Trojaanse Acestes verlustig hom in sy 
koninkryk, proklameer ’n vergadering, roep die senaat byeen en 
vaardig wette uit. Toe word daar op die kruin van Eryxberg, na 
aan die sterre, ’n tempel ter ere van Venus van Idalium opgerig. 760 
Aan Anchises se grafheuwel word ’n priester en ’n breë strook 
heilige woud toegewys.

DIE OORTOGNA CUMAE

En nou het die hele volk nege dae lank fees gevier, en nege dae 
lank is daar offers op die altare gebring. Rustige winde het die 
seevlak glad gestryk en die Suidewind waai gestadig en nooi hulle 
weer eens diepsee toe. Langs die bogtige kus ontstaan daar ’n luide 
geweeklaag; ’n nag en ’n dag talm hulle in mekaar se omhelsing.
Die einste vroue, die einste mans vir wie die aangesig van die see 
tevore wreed, en sy mag ondraaglik gelyk het, wil nou ook gaan en 
al die beproewinge van ballingskap verduur. Goeie Aeneas troos 
hulle met vriendelike woorde, en wenend vertrou hy hulle aan die 770 
sorg van hul bloedverwant Acestes toe. Daarna beveel hy hulle om 
drie kalwers vir Eryx, en ’n ooilam vir die Stormwinde te slag, en 
om die meertoue een na die ander los te maak. Sy hoof is omkrans 
met gelykgeknipte olyfloof, en hy self staan eenkant op die 
voorstewe met ’n offerskaal in die hand. Hy gooi die ingewande 
van die offerdiere in die sout golwe en pleng helder wyn. 
Wedywerend beuk sy makkers die see en skeer oor die watervlak 
heen; die wind steek van agter op en vergesel hulle op hul vaart.

Maar intussen is Venus gekwel deur sorge. Sy spreek vir Neptunus 
aan en stort in hierdie trant haar klagtes uit haar hart: “Juno se 780 
felle woede en onversadigbare hart dwing my, Neptunus, om my 
toevlug tot elke soort gebed te neem. Geen tydsverloop, geen 
pligsgetrouheid stem haar sagmoediger nie. Sy buig ook nie voor 
Jupiter se bevel en die noodlot, of berus daarin nie. Dis nie genoeg 
dat sy in haar misdadige haat die stad van die volk van Frigië uit
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hul midde verslind het, of dat sy die oorblyfsels van Troje alle 
strawwe laat deurmaak het nie. Nee, nou vervolg sy nog die asse 
en beendere van die vernietigde stad. Laat sy maar die redes vir 
haar ontsaglike waansin ken. U self is my getuie van die skielike 
beroering wat sy onlangs op die golwe van Libië ontketen het: in 790 
vergeefse vertroue op die stromwinde van Aeolus het sy al die seë 
tot aan die hemel opgesweep -  en dit het sy in u koninkryk 
gewaag! Kyk! boonop het sy die Trojaanse moeders op ’n pad van 
misdaad voortgedryf en hulle skepe skandelik verbrand. En toe 
hulle vloot verloor is, het sy vir Aeneas gedwing om sy makkers 
aan die genade van ’n vreemde land oor te laat. Gee dat die wat 
oorbly- dis my gebed -  hulle seile in veiligheid aan u mag 
toevertrou oor die golwe, ja, gee dat hulle Laurentynse Tiber 
bereik -  as my versoek ten minste geoorloof is, en as die 
Skikgodinne vir hulle daar ’n stad toestaan.”

Toe antwoord die heerser van die diepe see, die seun van 
Saturnus14, in hierdie woorde: “ Dis heeltemal reg, godin van 800 
Cythera, om u vertroue te plaas op my koninkryk waaruit u 
afstam. Ek het dit ook verdien: dikwels het ek al die woede en felle 
waansin van see en lug beteuel. En op land -  ek roep die Xanthus 
en Simoïs tot getuie -  was ek nie minder oor u seun Aeneas besorg 
nie. Toe Achilles in sy agtervolging die paniekbevange troepe van 
Troje teen hulle stadsmure vasgedryf en baie duisende aan die 
dood oorgelewer het, en toe die verstopte riviere gekreun het en 
die Xanthus nie sy weg kon vind om homsolf tot in die see voort te 
rol nie -  toe het ek vir Aeneas waar hy met die dapper seun van 
Peleus15 in ’n geveg gewikkel was, terwyl nóg die gode nóg 
liggaamskragte in sy guns getel het, in ’n omhullende wolk daar 
weggeraap, hoewel ek gretig was om eerder die meinedige16 Troje 810 
se mure wat deur my eie hande opgerig was van hul fondamente af 
te verwoes. Ook nou bly my gesindheid onverander; verdryf u

14 Neptunus.
15 Achilles. Vgl. //. 20, 158 e.v. en II. 20, 318 e.v.
16 Neptunus en Apollo het volgens legende gehelp om Troje se mure te bou, maar 

is uit hulle beloning gekul deur die Trojaanse koning Laomedon.



vrees. Hy sal, soos u smeek, veilig aanland by die hawe17 van 
Avemus. Slegs één man sal daar wees na wie u vergeefs sal soek 
nadat hy in die draaikolk verlore geraak het; één lewe sal vir baie 
gegee word.”

Toe hy die godin se hart met hierdie woorde gerusgestel en bly 
gemaak het, span vader Neptunus sy perde met hulle goue tuie in, 
sit vir die vurige diere ’n stang in hul skuimende bekke en laat al 
die teuels vry deur sy hande gly. Ligtelik vlieg hy in sy donkerblou 
strydwa oor die golfkruine heen. Die golwe gaan lê. Onder die 820 
ratelende as word die geswolle wateroppervlak gelyk gestryk, en 
uit die wye hemel vlug die stormwolke weg. Dan volg die 
veelsoortige gestaltes van sy begeleiers: ontsaglike seemonsters, 
die bejaarde groep van Glaucus18, Ino19 se seun Palaemon, die 
vlugge Tritons20, en die hele leërskaar van Phorcus21; aan die 
linkerkant kom Thetis22 en Melite, die maagd Panopea, Nisaee en 
Spio, Thalia en Cymodoce.

Hierop verander vader Aeneas se gemoedstemming en ’n 
strelende blydskap deurtril sy gekwelde hart. Hy gee opdrag om 
gou al die maste staan te maak en die ra’s met hulle seile te bespan.
Soos een man laveer hulle, en gelyk sprei hulle die seile oop, nou 830
na links, dan na regs. Soos een man swaai hulle die hoë ra-horings 
nou hierheen, dan daarheen terwyl gunstige briese die vloot 
voortdra. Aan die spits, voor al die ander, het Palinurus die digte 
kolonne gelei en die ander stuurlui is beveel om hulle koers 
volgens syne te rig.

En nou het die vogtige Nag byna sy keerpunt in die middel van die

17 Cumae, naby die Avernusmeer.
18 ’n Visser wat ’n seegod geword het.
19 Toe sy en Palaemon deur haar waansinnige man agtervolg is, het sy met haar 

seun in die see gespring en albei het seegode geword.
70 ’n Seun van Neptunus, en bobaas trompetter met ’n seeskulp. In kunswerke is 

hy meervoudig voorgestel.
21 ’n Grysaard van die see.
22 ’n Seenimf, moeder van Achilles. A1 die ander in die lys is seenimfe.
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hemel bereik. Die matrose het uitgestrek onder die roeispane op 
die harde banke gelê en hul ledemate in kalme rus laat ontspan -  
toe Slaap lenig van die hemelse sterre af neerskiet! In sy vlug 
deurklief hy die donker lug en jaag die skadu’s uiteen, op pad na 
jou, Palinurus, met ’n onheilsdroom vir jou, onskuldige man. In die 840 
gedaante van Phorbas het die god op die hoë agterstewe gaan sit 
en hierdie woorde uit sy mond laat vloei: “Palinurus, seun van 
Jasus, die see dra self die vloot voort, die winde waai gelykmatig 
en die uur is aan rus gewy. Lê jou hoof neer en onttrek jou 
vermoeide oë aan hul arbeid. Ek self sal ’n wyle in jou plek jou 
pligte op my neem.” Palinurus slaan nouliks sy oë op na hom en 
antwoord: “Vra jy my van alle mense om geen ag te slaan op die 
rustige aanskyn van die see en die kalme golwe nie? Dat ek hierdie 
drogbeeld moet vertrou? Sou ek vir Aeneas -  waarom, voorwaar -  850
aan die grille van die winde toevertrou, ek wat al soveel kere deur 
’n bedrieglike helder hemel mislei is?” So het hy geantwoord. Vas 
op sy pos het hy die roer omklem en sonder om een oomblik sy 
greep te laat los sy oë op die sterre daar bo gehou.

Maar kyk! oor albei slape van die man skud die god ’n takkie, 
druppend van water uit die Lethe en slaapverwekkend met kragte 
van die Styx. Daarmee sluit hy sy swemmende oë, hoewel hy hom 
teësit. Nouliks het die onverwagte slaap Palinurus se ledemate laat 
verslap, of die god buig oor hom en gooi hom, terwyl hy 
herhaaldelik, maar vergeefs na sy makkers roep, halsoorkop in die 860 
helder golwe tesame met die roerstel en ’n stuk van die agterstewe 
wat hy afgeruk het. Die god self het hom op sy vlerke verhef en die 
yl lug in gevlieg. Die vloot spoed nietemin veilig voort op sy roete 
oor die see, en kragtens vader Neptunus se beloftes vaar dit sonder 
alarm verder.

En nou het dit in sy voortgang die kranse van die Sirenes genader, 
gevaarlik in die dae van weleer en wit van die beendere van baie 
mense -  by dié geleentheid het die rotse van ver af hees gedreun 
van die nimmereindigende branding- toe vader Aeneas bemerk 
dat sy skip van koers af dryf omdat hy sy stuurman verloor het. 
Eiehandig het hy die boot tussen die golwe van die nag gestuur en 
menige sug geslaak, sy gemoed geskok deur die lot van sy vriend:
“O jy wat te veel op ’n helder lug en kalm see vertrou het, 870 
onbegraaf sal jy lê, Palinurus, êrens op ’n onbekende seestrand.”
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