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Die dood van Pallas, 
Lausus en Mezentius
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DIE GODEVERGADERING IN OLIMPUS

Intussen word die huis van almagtige Olimpus oopgegooi1, en die 
Vader van die gode en Koning van mense roep ’n vergadering 
byeen in sy sterrewoning. Hooggesete oorskou hy vandaar alle 
lande, die Trojaanse laer en die volkere van Latium. Hulle gaan sit 
in sy paleis met poorte aan albei kante2, en self begin hy:

“Magtige hemelbewoners, waarom het julle die besluit omgeswaai 
en stry julle so fel met vyandige harte? Ek het vooraf verbied dat 
Italië met die Trojane in oorlog bots. Welke twis is dit dié in stryd 
met my verbod? Welke vrees het óf laasgenoemde óf eers- 
genoemde genoop om na die wapen te storm en die swaard uit te 10 
lok? Daar sal ’n tyd vir geregverdigde stryd kom -  verhaas dit 
nie -  wanneer woeste Carthago eendag groot verwoesting deur 
die geopende poorte van die Alpe3 op die vestings van Rome sal 
afstuur. Dán sal dit geoorloof wees om met haat te stry, dán om 
mekaar te plunder. Laat die saak nou rus, en sluit blymoedig die 
verdrag wat ek verorden het.”

VENUS SE PLEIDOOI

Dit het Jupiter kortliks gesê. Maar daarop antwoord goue Venus 
nie kortliks nie: “O Vader, o ewige mag oor mense en dinge -  
want wat anders is daar wat ons nog sou kon aanroep? -  sien u hoe 
honend die Rutuliërs optree, hoe Turnus met sy strydwa deur die 20 
skares jaag en die aandag trek en opgeblaas van Oorlogstriomf 
aanstorm? Nie langer beskerm gesluite mure die Trojane nie; 
inderdaad knoop hulle die geveg binne die hekke aan, tussen die 
muurskanse self, en die gragte loop oor van die bloed. Aeneas is 
afwesig en onbewus daarvan. Sal u dan nooit toelaat dat hulle van 
beleëring bevry word nie? Weer eens bedreig ’n vyand die mure 
van wordende Troje, dreig ook ’n ander leër, en vanuit Aetoliese

1 D.w.s. ’n nuwe dag breek aan en die hemelpoorte word oopgegooi.
2 Oos en Wes. Die son beweeg daardeur.
3 ’n Verwysing na Hannibal se tog oor die Alpe om Italië binne te val (218 v.C.)
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Arpi4 verrys daar weer eens teen die Trojane ’n seun van Tydeus.
Ek glo, voorwaar, dat daar nóg wonde vir my voor die deur staan, 
en dat ek, u nasaat, die wapens van ’n sterfling laat wag.5 Indien 30 
die Trojane sonder u goedkeuring en teen u goddelike wil na Italië 
gesoek het, laat hulle dan vir hulle sondes boet, en moenie hulle 
met u bystand help nie. Maar as hulle soveel orakelspreuke gevolg 
het wat die gode van die bo- en die onderwêreld verskaf het, 
waarom is enigiemand dan nou in staat om u bevele te verander, 
of waarom dan om die noodlotsbeskikkinge opnuut vas te stel?

Hoekom sou ek die verbranding van hulle vloot op die kus van die 
Eryxberg ophaal6. Waarom die koning7 van storms en sy gierende 
winde van Aeolië af opgejaag, of Iris, vanuit die wolke neerge- 
stuur? Nou bring sy selfs die skimme in beroering, -  ’n deel van die 
heelal wat tot dusver onbeproef gebly het -  nou word Allecto 40 
skielik op die bowêreld losgelaat en tier sy dwarsdeur die Italiane 
se stede. Heerskappy kan my hoegenaamd nie skeel nie. Dis 
daardie beloftes van u waarop ons gehoop het solank die noodlot 
nog vasgestaan het. Laat húlle wen, wat u wil hê moet wen. As 
daar geen oord is wat u meedoënlose eggenote aan die Trojane wil 
afstaan nie, dan, Vader, smeek ek u by die smeulende puinhope 
van verwoeste Troje: laat dit vir my toegelaat wees om Ascanius 
onbeseer uit die stryd te stuur, laat dit toegelaat wees dat my 
kleinseun bly lewe. Goed! Laat Aeneas op onbekende waters rond- 
geslinger word en volg waar die Noodlot ook al die weg aangedui 
het, maar laat ek die krag hê om die seun te beskerm en aan die 50 
afgryslike slag te onttrek. Amathus behoort aan my, rysige Paphus 
en Cythera is myne, en ook die tempel van Idalia: laat die kind sy 
wapens neerlê en daar sy lewe roemloos slyt. Beveel Carthago om

4 Die seun van Tydeus, nl. Diomedes, die Aetoliêr, het hom ná die Trojaanse 
oorlog in Suid-Italië in die stad Arpi gevestig. Hy het die Trojane egtergeen leed 
aangedoen in Latium nie, en Venus se stelling is dus onwaar. Vgl. Bk. 8, 9 e.v., 
en Bk. 11,225 e.v.

5 By Troje het Diomedes vir Venus verwond.
6 Vgl. Bk. 5,606 e.v.
7 Vgl. Bk. 1, 50 e.v.
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Italië met magtige oorheersing te verdruk: van laasgenoemde se 
kant af sal daar geen teenstand vir Tiriese8 stede kom nie. Wat het 
dit gebaat dat hy aan die verderf van oorlog ontkom en dwarsdeur 
die Griekse brande gevlug het? Dat soveel gevare van die see en 
die onmeetlike aarde tot die einde toe deurstaan is terwyl die 
Trojane op soek is na Latium en ’n herrese Troje? Sou dit nie vir 
hulle beter gewees het om by die uitgebrande puin van hulle 
vaderland te gebly het, ja, op die bodem waar Troje gestaan het 60 
nie? Gee die Xanthus en die Simols aan die rampsalige volk terug, 
ek smeek u, en vergun die Trojane, vader, om weer eens die lots- 
beskikkinge van Ilium deur te maak.”

JUNO SE VERWEER

Daarop sê vorstelike Juno, aangedryf deur ’n felle woede: 
“Waarom dwing jy my om my diepe swye te verbreek, en om die 
smartlike toorn wat ek verberg gehou het met woorde rugbaar te 
maak? Het enigeen onder mense of gode vir Aeneas gedwing om 
oorlog te soek en om as vyand teen koning Latinus op te trek? Op 
aandrang van die noodlot het hy na Italië gesoek -  laat dit so 
wees, maar eintlik is hy aangedryf deur die besete profesieë van 
Cassandra* 10! Het ék hom miskien aangemoedig om sy laer te 
verlaat of sy lewe aan die winde toe te vertrou? Om die opperbevel 
van die oorlog of die verdediging van sy mure aan ’n snuiter oor te 70 
laat? En om die lojaliteit van die Etruriërs om te rokkel en 
vreedsame volke op te sweep? Welke god, welke meedoënlose 
mag van my het hom tot sy skade aangedryf? Waar staan Juno in 
hierdie verband, of Iris wat vanuit die wolke neergestuur is? Dit 
skreeu kwansuis ten hemel dat die Italiane jou herbore Troje met 
vure omring en dat Turnus ferm staan op sy vaderlandse grond! Hy 
wat Pilumnus as voorvader het en wie se moeder die godin Venilia 
is! Maar wat dan daarvan dat die Trojane die Latyners met

8 Dido, stigter van Carthago, het oorspronklik van Tirus af gekom.
10 Vgl. Bk.2, 246; 3, 183.
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dodelike fakkels aanval, ander mense se erwe met hulle juk 
verdruk en die buit wegvoer? Wat daarvan dat hulle skoonvaders 
uitsoek en beloofde bruide van hulle eggenote se omhelsing 
wegskeur? Dat hulle met uitgestrekte hand vrede afsmeek, maar 80 
tog hulle skepe met wapens behang? Jy het die mag om Aeneas 
ongemerk uit die hande van die Grieke weg te voer en om vir hulle 
in plaas van ’n man, ’n newel en yl winde toe te reik11. En jy het die 
mag om hulle vloot in net soveel nimfe12 as wat daar skepe was te 
verander. Is dit dan ’n sonde dat ons op ons beurt die Rutuliërs ’n 
bietjie gehelp het? Aeneas is afwesig en onbewus daarvan? Nou 
laat hy dan onbewus en afwesig wees! Paphus en Idalium behoort 
aan jou, en ook rysige Cythera: waarom peuter jy dan met onver- 
draagsame harte en ’n stad propvol strydlustige krygers? Is dit ék, 
vra ek jou, wat poog om Troje se brose staat van sy grondveste af 
omver te werp? Of dalk hy13 wat die rampsalige Trojane vir die 
Grieke gegooi het? Wat het veroorsaak dat Europa en Asië tot 
oorlog opgestaan en hulle vriendskapsverdrae met skelmagtigheid 90 
ontbind het? Het die Trojaanse owerspeler Sparta onder mý 
leiding geplunder? Of is dit ék wat aan hom wapens verskaf, en die 
oorlog deur Hartstog gevoed het? Toé moes jy om jou mense se 
ontwil gevrees het! Te laat kom jy nou te voorskyn met ongereg- 
verdigde klagtes en slinger jy vrugtelose beledigings na my!”

So het Juno gepleit, en al die hemelbewoners het verdeeld hulle 
instemming gebrom: soos wanneer die eerste ritselings van die 
wind in die kerker van die bosse ruis en ’n vae geloei laat voortroi 
om aan die matrose te verklap dat stormwinde op koms is.

JUPITER SE UITSPRAAK

Toe begin die almagtige Vader aan wie die oppergesag oor die 100 
heelal behoort -  wanneer hý praat, word die hoë woning van die

11 ’n Verwysing na Homerus, II. 5, 315 e.v.
11 Vgl. Bk. 9, 80 e.v.
13 Paris.
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gode stil en sidder die aarde in sy fondamente; stil is die hoë 
firmament, die Westewinde het dan gaan lê, en die oseaan beheers 
en dwing sy watervlak tot kalmte: “Neem dan hierdie woorde van 
my ter harte en prent hulle diep in jul geheue in. Aangesien dit nie 
geoorloof is dat Italiane met Trojane in ’n verbond verenig word, 
en julle getwis ook geen einde kry nie, sal ek, of hy nou Trojaan of 
Rutuliër is, geen onderskeid maak in die noodlot wat vir elkeen 
vandag beskore is, of in die verwagtinge wat elkeen koester nie.
Dit maak vir my nie saak of die laer beleër word vanweë die 
Italiane se noodlotsbeskikkinge, of vanweë ’n dwase fout van die HO 
Trojane ten gevolge van misleidende raad nie. En ek vrywaar ook 
nie die Rutuliërs nie. Elke man se eie pogings sal vir hom lyding of 
geluk bring. Koning Jupiter is onpartydig teenoor almal. Die 
noodlot sal ’n weg vind.” Met ’n knik van sy hoof het hy sy woorde 
bekragtig deur te sweer by die strome van sy broer in die 
Onderwêreld, by die oewers waarlangs die kokende pikstroom met 
donker draaikolke vloei, en met sy knik het hy die ganse Olimpus 
laat bewe. Dit was die einde van die geredekawel. Toe staan 
Jupiter van sy goue troon af op, en om hom heen geskaar, begelei 
die hemelbewoners hom na die deur.

DIE RUTULIËRS SIT DIE AANVAL OP DIE 
TROJAANSE LAER VOORT

Intussen dring die Rutuliërs rondom op al die hekke aan om hul 
vyande neer te vel en die skanse met vuur te omsingel. Maar die 
leërskaar van die voik van Aeneas word agter hulle skutswalle 120 
ingehok, en daar is geen hoop om te ontvlug nie. Ellendig en 
verlore staan hulle op die hoë torings en beset die mure rondom 
met ’n yl verdedigingskring. Asius, seun van Imbrasus, en 
Thymoetes, seun van Hicetaon, en die twee Assaraci en die ou 
man Thymbris saam met Castor vorm die voorste linie. Aan hulle 
sy staan die twee broers van Sarpedon, Clarus en Thaemon, wat 
van rysige Lycië af gekom het. Die een beur met sy hele liggaam 
en dra ’n yslike klip, geen geringe deel van ’n berg nie -  Acmon 
van Lernesus, net so groot soos sy vader Clytius en sy broer 
Menestheus. Party probeer om die vyand met werpspiese af te 130 
weer, ander met klippe, en om vuur te slinger en pyle op die 
boogsnaar te pas.
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In hul midde, kyk! Venus se mees geregverdigde sorg, die 
Trojaanse seun self, sy pragtige hoof ontbloot, soos ’n vonkelende 
edelsteen in geel goud geset -  ’n sieraad vir die hals of die hoof; 
of soos glansende ivoor wat kunstig in bukshout of hout van die 
terpentynboom uit Oricus ingelê is. Op sy melkwit nek vloei die 
lokke neer en ’n ring van soepel goud bind dit saam.

Ook vir jou, Ismarus, het jou fiere stamgenote gesien terwyl jy 
wonde afstuur en pyle met gif bewapen, jy, edele spruit van ’n 140 
Lidiese huis, waar die mense die ryk akkers bewerk en die 
Pactolusrivier hulle met goud besproei. Ook Mnestheus was daar, 
hoog verhef deur die vorige dag se roem toe hy vir Turnus van die 
muurskans verdryf het; ook Capys, aan wie die stad van 
Campanië14 sy naam ontleen het.

AENEAS KEER OOR SEE TERUG METSY 
ETRURIESE BONDGENOTE

So het hulle reeds die gevegte van die wrede oorlog teen mekaar 
gevoer: teen middernag, egter, was Aeneas besig om die see te 
deurklief. Want toe hy van Evander af weg is, het hy die Etruriese 
kamp binnegegaan, die koning15 genader, aan die koning sy naam 
en afkoms gemeld, en wat hy soek en wat hy self aanbied. Hy lig 150 
hom in oor die gewapende magte wat Mezentius besig is om vir sy 
eie kant te wen en oor die gewelddadige hart van Turnus. Hy 
waarsku hom oor die dinge waarop ’n mens in menslike aangeleent- 
hede moet vertrou en rig ’n smeekbede daarby. Onverwyld sluit 
Tarchon ’n verdrag en verenig sy magte met hom.

Bevry van die noodlotseis16 gaan die Etruriese volk toe op bevel 
van die gode skeep, in vaste vertroue op ’n buitelandse leier. Heel 
voor seil Aeneas se skip met Frigiese leeus aan die boegsnawel 
vasgeheg en die Idaberg wat bokant hulle opdoem17 -  ’n aller-

14 Capua.
15 Tarchon.
16 Vgl. Bk.8,503.
17 Natuurlik op die wapen.
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aangenaamste gesig vir Trojane in ballingskap. Daar sit groot 
Aeneas die wisselvallighede van oorlog en oordink. Pallas bly pal 160 
aan sy linkersy, en vra nou uit na die sterre -  hulle gids deur die 
donker nag -  en dan weer na sy ervarings op land en ter see.

DIE KATALOGUS VAN ETRURIESE 
BONDGENOTE

Gooi nou oop die poorte van Helicon, godinne, hef aan julle lied 
en sê vir ons welke mag intussen vir Aeneas van die kuste van 
Etrurië af vergesel en die skepe beman en oor die see heen vaar.

Vóóraan sny Massicus met die bronsbeslane Tier deur die waters. 
Onder hom is ’n duisend jongmanne wat die mure van Clusium en 
die stad Cosae verlaat het; hulle wapens is pyle, ligte kokers aan 
die skouers, en dodelike boë.

Saam met hom is grimmige Abas, sy hele eskadron glimmend in 170 
opvallende wapenrusting, terwyl die skip glans van sy vergulde 
beeld van Apollo.18 Sy moederland Populonia het aan hom 
seshonderd krygservare jongmanne gegee, maar Ilva drie- 
honderd -  ’n eiland beroemd om sy onuitputlike myne van die 
Chalybes.19

Die derde aanvoerder is Asilas, deurlugtige middelaar tussen 
mense en gode. Die ingewande van offerdiere gehoorsaam hom, 
en ook die hemelse sterre, die tonge van die voëls en die profetiese 
vuurstrale van die bliksem. Haastig voer hy ’n duisend man in 
geslote formasie en stekelig van spiese aan. Die stad Pisae, geleë 
op Etruriese bodem maar Alpheïes20 van oorsprong, beveel hulle 
om hom te gehoorsaam.

18 Die beeld van die skip se beskermgod.
19 Die Chalybes het ryk ystermyne besit.
20 Díe oorspronklike setlaars het van die omgewing van die Alpheusrivier in Elis 

gekom.
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Daarna volg Astyr die allerskoonste, Astyr wat op sy perd en kleur- 180 
spelende wapenrusting vertrou. Nog driehonderd was daar -  een 
van hart om hom te volg -  wat van hulle wonings in Caere en die 
velde van die Minio, en in aloue Pyrgi en koorsgeteisterde 
Graviscae kom.

En jou sou ek nie oorslaan nie, Cunarus, dapperste oorlogs- 
aanvoerder van die Liguriërs, of vir jou met jou klein gevolg, 
Cupavo, op wie se kruin die swaanvere verrys -  ’n aanklag, 
Amor21, teen jou en jou moeder -  die embleem van sy vader se 
metamorfose. Want hulle sê dat terwyl Cycnus in sy smart oor sy 
geliefde Phaethon tussen die skaduryke populierloof van 190 
laasgenoemde se susters gesing, en in sy lied troos gesoek het vir 
sy hartseer verlange, hy gaandeweg met sagte dons die witheid van 
ouderdom verkry, die aarde verlaat, en met ’n lied22 na die sterre 
gevlieg het. Sy seun vergesel nou die vloot met ’n troep so oud soos 
hy en dryf met sy spane die ontsaglike Centaurus aan: hoog in die 
lug staan hy23 bo die water, dreig die golwe met ’n yslike rots en 
sny met sy lang kiel deur die diep see.

Dáár is Ocnus ook! As seun van die profetes Manto en die 
Etruriese rivier24 voer hy ’n leërmag van sy vaderlandse kuste af 
aan. Aan jou het hy mure gegee, Mantua, en sy moeder se naam -  200
Mantua, ryk aan voorvadere, maar wat nie almal van dieselfde 
stam kom nie. Drie rasse behoort daaraan en onder elke ras is daar 
vier volke. Mantua self is die hoof van die volke en put sy krag uit 
Etruriese bloed. Mezentius jaag ook vyfhonderd uit daardie oord 
teen hom in die harnas. Behang met grysgroen riet het Mincius23, 
seun van vader Benacus, hulle in vyandige skepe oor die see heen 
gelei.

21 Dit was Amor se skuld dat Cycnus (= swaan) nie oor die dood van sy vriend 
Phaethon kon kom nie, en uiteindelik in ’n swaan verander is (vgl. Propertius 1, 
11, 30). Phaethon se susters is in populierbome verander (vgl. Ovid, Met. 2, 340 
e.v.)

22 ’n Verwysing na die bekende “swanesang.”
23 Die Kentour wat op die skip se wapen afgebeeld is.
24 Die Tiber.
23 ’n Voorstelling van die Minciusrivier op die skip se wapen.
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Log kom Aulestes aan; deinend beuk hy die golwe met ’n honderd 
spane; die helder oppervlak word omgewoel en die waters skuim.
Hy vaar in die yslike Triton wat die donkerblou golwe met sy 
skulp26 verskrik. Soos hy aangeswem kom, vertoon sy ruie 210 
voordeel tot by die heupe ’n mens, maar sy buik eindig in ’n walvis 
en die skuimende golf ruis onder die half-dier se bors. Soveel uitge- 
soekte vooraanstaandes was in dertig skepe op weg om Troje te 
gaan help; met brons boeg het hulle die ruimtes van die sout see 
deurklief.

SY GEWESE SKEPE ONTMOET 
AENEAS AS NIMFE

En nou het die dag uit die hemel gewyk en genadige Phoebe27 het 
met haar nagtelik-swerwende strydwa kloppend deur die middel 
van die lugruim gery. Aeneas sit op sy pos -  want bekommernis 
gun sy ledemate geen rus nie -  en self rig hy die roer en bedien die 
seile. En skielik, kyk! in die middel van die oortog kom ’n troep eie 
makkers hom tegemoet: sy aan sy het die nimfe wat deur Cýbele 220 
beveel is om goddelike mag oor die see uit te oefen en van skepe 
in nimfe te verander, nader geswem en die golwe deurklief -  
soveel as die brons boeë wat voorheen op die kus vasgeanker gelê 
het. Van ver af herken hulle hul koning en kring in koordanse om 
hom heen. Cymodocea, die kundigste spreker onder hulle, swem 
agter sy skip aan, gryp met haar regterhand daaraan vas, lig haar 
heup-hoog uit die water, en roei met die linkerhand liggies in die 
stil golwe. Sonder dat hy iets vermoed, spreek sy hom toe soos volg 
aan:

“Isjy wakker, Aeneas, spruit van die gode? Word wakker en laat 
skiet die toue aan die seile. Ons, die denne wat van Ida se heilige 
kruin kom, nou nimfe van die oseaan, is jou vloot! Toe die ver- 230 
raderlike Rutuliër ons met swaard en vuur in die verderf probeer 
stort het, het ons teësinnig jou vasmeertoue afgeruk en tans soek * 21

26 Triton, Neptunus se trompetblaser op die skip se wapen.
21 Die maan.
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ons jou oor die see heen. Die Groot Moeder het ons uit ont- 
ferming in hierdie gestalte herskep, dit aan ons vergun om godinne 
te wees en ons lewe onder die golwe te slyt. Maar die jeugdige 
Ascanius word deur die muur en die gragte ingehok te midde van 
wapens en Latyners, stekelig van oorlog. Die Arcadiese ruiters 
hou reeds saam met die dapper Etruriërs hul vasgestelde posisie.
Dis Turnus se vaste voorneme om eskadronne tussenin teen hulle 
op te stel om te voorkom dat hulle by die Trojaanse laer aansluit. 240 
Kom, staan op, en beveel dadelik met die koms van die Daeraad 
dat jou makkers na die wapen opgeroep word, en neem dan die 
skild op, die onoorwinlike een wat die Beheerser van Vuur self 
geskenk, en die rante waarvan hy met goud omraam het. Die dag 
van móre -  as jy my woorde nie as ydel beskou nie -  sal 
ontsaglike hope Rutuliese gesneuweldes aanskou.”

Sy het klaar gepraat en as afskeid die hoë skip met haar regterhand 
vorentoe gestoot, wel wetend hoé om dit te doen: vinniger as ’n 
spies of ’n pyl met die vaart van die winde vlieg dit deur die golwe. 
Daarop versnel die ander hulle spoed. Die Trojaanse seun van 
Anchises is self verstom, maar skep nietemin moed uit die 250 
voorteken. Toe kyk hy op na die gewelf daar bo en bid kortliks: 
“Genadige godemoeder van Ida, vir wie Dindyma en getoringde 
stede en die twee leeus onder die juk ingespan na aan die hart lê, 
wees u nou my leidster in die geveg, verhaas u paslik die verwesen- 
liking van u voorspelling en nader die Trojane, o godin, met heil- 
bringende tred.”

Net dit het hy gesê. Intussen het die dag op sy wentelbaan nou in 
volle helderheid aangestorm en die nag op vlug laat slaan. Eers 
beveel hy sy makkers om op die sinjale te let, hulle harte op oorlog 
in te stel en hulle voor te berei vir die stryd.

AENEAS NADER DIE TROJAANSE LAER

En waar hy op die hoë agterstewe staan, het hy reeds die Trojane 260 
en sy laer in sig, toe hy meteens die vlammende skild in sy linker- 
hand omhooghef. Van die mure af styg die Trojane se geskree na 
die sterre; hernieude hoop laat vlam hul woede op; met geweld 
slinger hulle die wapens -  soos kraanvoëls van die Strymonrivier
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mekaar tussen donker wolke roep en suisend deur die lug voortgly 
terwyl hulle onder blye klanke voor die Suidewinde vlug. Maar vir 
die koning van die Rutuliërs en die Italiaanse leiers het dit vreemd 
voorgekom, totdat hulle omkyk en die strandwaarts varende skepe 
sien, en dat die ganse see op hulle aangerol kom met skepe. Op 
Aeneas se hoof vlam die helmspits, uit die pluime op die kruin 270 
stroom daar vlamme, en die goue skildknop werp magtige vure uit: 
net soos wanneer bloedrooi komete soms met onheilspellende 
voorteken in die helder nag gloei, of soos wanneer die 
verskroeiende Hondster opkom en droogte en pestilensie vir 
ongelukkige sterwelinge bring terwyl hy die hemel met ’n 
skadelike lig versomber.

TURNUS BEMOEDIG SY MANNE

Die vertroue om die kus voor die aankomendes te beset en hulle 
op land te verslaan, het egter die moedige Turnus nie versaak nie. 
(Meer nog. Hy beur hulle op met sy woorde en berispe hulle 
bowendien28): “Wat julle in jul gebede begeer het, is hier, 
naamlik om hulle met geweld te verbrysel. Mars self lê in die 280 
hande van dapper manne. Laat elkeen nou aan sy vrou en huis 
dink, en weer die magtige dade verrig wat aan ons voorvaders 
roem besorg het. Laat ons toeslaan en hulle by die waterkant 
tegemoetgaan solank hulle nog van stryk, en hulle treë direk na 
ontskeping nog onvas is. Goeie geluk staan die moediges by.” Dit 
sê hy en dink by homself na wie om teen die landing te lei, en aan 
wie hy die beleërde mure sou kon toevertrou.

AENEAS ONTSKEEP

Met loopplanke ontskeep Aeneas intussen sy makkers van die hoë 
agterstewens af. Baie hou die eb van die uitgewoede branders dop 
en spring dan waaghalsig in die vlak water af, terwyl ander met die

“ Hierdie vers (= Bk. 9, 127) verskyn nie in die beste mss. nie en moet hier as 
vervals aanvaar word.
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roeispane afgly. Tarchon beskou die strand, en waar hy nie 290 
ondieptes verwag en waar geen brekende branders bruisend terug- 
vloei nie, maar die kalm see met deinende vloed strandwaarts gly, 
daarheen swaai hy skielik sy boeë en smeek sy makkers: “Nou, 
keurbende, moet julle oor die stewige spane buig! Lig die skepe, 
dryf hulle aan, klief hierdie vyandige land met die boegsnawels en 
laat die kiel self vir hom ’n voor uithol. En ek aarsel nie om my 
skip in so ’n ankerplek te verongeluk nie, as ek maar net eenmaal 
die land kon bereik.”

Nadat Tarchon so gesê het, gaan staan sy makkers regop teen die 
roeispane en dryf hul skuimende skepe aan na die velde van 300 
Latium totdat die boegsnawels droë grond bereik en al die skepe 
ongedeer op die strand tot stilstand gekom het. Maar nie jou skip 
nie, Tarchon! Want dit word teen die ondieptes gemoker, en 
terwyl dit in onsekere ewewig teen ’n steil rif hang, hou dit lank 
stand teen die branders. Skielik breek dit egter uiteen en dompel 
die bemanning midde-in die golwe. Stukke roeispaan en drywende 
roeierbanke verskaf hulle las, en die terugtrekkende golf suig 
terselfdertyd hulle voete terug.

DIE GEVEG BEGIN: AENEAS RIG 
’N SLAGTING AAN

En geen trae gedraal hou vir Turnus terug nie, maar vol vuur werp 
hy haastig sy hele leër teen die Trojane in die stryd en stel dit op 
die strand teenoor hulle op. Die trompette sketter. Aeneas lei die 
aanval op die landelike afdelings -  ’n voorteken van die uitslag 310 
van die geveg -  en vel die Latyners neer en dood vir Theron, ’n 
reus van ’n man wat sowaar die durf gehad het om die held Aeneas 
aan te val. Deur die brons skakels van die pantser, deur die hemp 
met goue skubbe steek hy met die swaard en deurboor sy sy. 
Daarna tref hy vir Lichas, uit die skoot van sy gestorwe moeder 
gesny, en gewy aan u, Phoebus, omdat29 hy as suigling toegelaat is

”  v.317: Ek lees quod i.p.v. quo -  dus geen vraag nie. Vgl. R.D. Williams ad loc.
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om aan die gevare van die mes te ontkom. En nie ver vandaar nie 
werp hy taai Cisseus en yslike Gyas na die dood neer terwyl hulle 
die geledere met die knuppel neervel: Hercules se wapen en hul 
kragtige hande het hulle niks gebaat nie, en ook nie hul vader 320 
Melampus, deurentyd die makker van Hercules solank hy sy 
moeilike take op aarde verrig het nie.

Kyk! Hy slinger sy spies, en terwyl Pharus ydel woorde uitgalm, 
plant hy dit in sy skreeuende mond. Ook jy, arme Cydon, sou in 
die najaag van jou nuwe vreugde, Clytius, -  sy wange beklee met 
die goud van jeugdige dons -  deur die hand van die Trojaan 
neergevel gewees en rampsalig daar gelê het, onbewus van die 
knapeliefde wat jou altyd besiel het, as die digte troep van jou 
broers, Phorus se nakroos wat sewe in getal is en sewe spiese 
slinger, hom nie tegemoetgegaan het nie. Party van hulle spiese 
kaats van sy helm en skild af sonder om skade te berokken, party 330 
word deur genadige Venus afgewend sodat hulle sy liggaam net 
skrams tref. Aeneas spreek sy vertroude Achates aan: “Bring vir 
my ’n stapel spiese! My hand sal geen enkele een daarvan 
vrugteloos na die Rutuliërs slinger, geen enkele een wat op die 
vlakte van Troje in die liggame van die Grieke bly steek het nie.”
Toe gryp hy ’n yslike spies en slinger dit: daardie vliegende spies 
deurboor Maeon se brons skild en skeur tegelyk deur sy harnas en 
bors. Alcanor kom hom te hulp en met die regterarm onderskraag 
’n broer ’n neerstortende broer. Die spies deur Aeneas geslinger, 
trek dwarsdeur sy arm, vlieg reguit voort en bly druipend van 340 
bloed op sy koers terwyl Maeon se sterwende regterarm aan die 
senings van sy skouer neerhang. Toe pluk Numitor die spies uit sy 
broer se liggaam en mik dit na Aeneas: maar dit is hom nie gegun 
om op sý beurt ook te tref nie en het magtige Achates se dy net 
skrams geraak.

DIE ITALIANE BEHAAL SUKSES

In dié stadium kom Clausus van Cures nader, vol vertroue op sy 
jeugdige liggaam, en van ver af tref hy vir Dryops onder die ken 
met die onverbiddelike spies wat met geweld gestoot is. Dit trek 
deur sy gorrel, en sleur die woorde wat hy besig is om te sê en sy 
Iewe op dieselfde oomblik mee: Dryops tref die grond met sy
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voorkop en braak dik dooibloed uit sy mond. Ook drie Thraciërs 
uit die mees verhewe geslag van Boreas, en drie wat deur hul vader 350 
Idas en hul vaderlandse Ismarusberg gestuur word, vel hy in die 
wisselende stryd neer. Halaesus en die Aurunciese bendes snel 
hom te hulp; ook die spruit van Neptunus kom nader, Messapus, 
beroemd vanweë sy perde. Nou probeer die een kant, dan weer die 
ander kant, om mekaar te verdryf; net daar op die drumpel van 
Italië vind die slag plaas. Soos tweedragtige winde, gelyk na moed 
en kragte, in die magtige hemelruim teen mekaar die stryd 
opneem; self wyk hulle nie voor mekaar nie -  nie die winde, nie 
die wolke, nie die golwe nie; lank bly die uitslag van die geveg 
twyfelagtig; alles staan in hardnekkige konflik vasgevang: presies 
so bots die leër van Troje en die leër van Latium. Voet teen voet 360 
klou hulle aan hul posisie, man teen man in digte skaar.

PALLAS SE DAPPERHEID

Maar op ’n ander plek het die snelstromende rivier oor ’n wye 
gebied rollende klippe ingespoel asook bosse wat van die oewers 
af losgeskeur is. Toe Pallas daar bemerk dat sy Arcadiërs wat nie 
gewoond was om te voet aan te val nie, voor die agtervolgende 
Latyners vlug aangesien die aard van die terrein, ru van die 
verspoelings, hulle genoop het om van hulle perde af te sien, doen 
hy die enigste ding wat in ’n geval van nood oorbly om te doen: hy 
vuur hulle dapperheid aan, nou met smeekbedes, dan weer met 
bitter verwyte: “Waar vlug julle heen, makkers? Ek smeek elkeen 
van julle by jul dapper dade, by die naam van koning Evander en 370 
die oorloë wat julle gewen het, by die hoop wat nou genaak om 
met my vader in roem mee te ding, moenie op die vlug vertrou nie!
Met die swaard moet ons ’n pad deur die vyand oopkap. Daar 
waar die saamgepakte massa manne die digste aandring, daarlangs 
roep julle roemryke vaderland julle en julle leier Pallas terug. Ons 
word deur geen goddelike magte onder druk geplaas nie. As 
sterwelinge word ons deur ’n sterflike vyand in die nou gebring.
Ons het net soveel lewens en net soveel hande as hulle. Kyk! Met 
’n magtige versperring van golwe sluit die oseaan ons deurgang af, 
en nou is daar geen land meer om oor te vlug nie. Sal ons op die 
see of op die Trojaanse laer afpyl?” Dit sê hy en bars voort na die 
midde van die digte geledere van die vyand.
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Lagus, gelei deur ’n ongunstige lot, is die eerste wat hom ontmoet. 380 
Terwyl hy ’n klip met ’n yslike gewig probeer optel, slinger Pallas 
’n spies en deurboor hom waar sy rugstring die skeiding tussen sy 
ribbes gevorm het, en pluk die spies wat in sy gebeente vassteek 
weer vinnig uit. Hisbo betrap hom nie terwyl hy oor sy slagoffer 
buk nie, hoewel hy dit voorwaar hoop. Want terwyl hy roekekoos 
in ’n vlaag van woede oor die wrede dood van sy makker instorm, 
oorval Pallas hom eerste en druk sy swaard weg in Hisbo se longe 
wat van toorn uitgeswel staan. Hierna val hy vir Sthenius aan, en 
Anchemolus uit die ou geslag van Rhoetus, hy wat die vermetel- 
heid gehad het om sy stiefmoeder se bed te onteer.

Ook julle het op die Rutuliese velde gesneuwel, tweeling Larides 390 
en Thymber, volkome identiese nakroos van Daucus. Vir hulle eie 
ouers was hulle nie van mekaar te onderskei nie -  ’n heerlike 
vergissing. Maar nou het Pallas ’n wrede onderskeid gemaak.
Want, Thymber, die swaard van Evander het jou jou hoof 
ontneem, en, Larides, jou afgekapte regterhand tas rond najou, sy 
eienaar, en die half-lewende vingers stuiptrek en klem herhaalde- 
lik die swaard vas. Die Arcadiërs is deur sy teregwysing 
aangevuur, en toe hulle die roemryke dade van die held sien, word 
hulle deur ’n mengeling van woede en skaamte bewapen om die 
vyand tegemoet te gaan.

Hierop deurboor Pallas vir Rhoeteus wat met sy tweespan verbyge- 
vlieg kom. Vir Ilus was dit ’n respyt, ja, soveel uitstel. Want van ver 400 
af het Pallas sy stewige spies na Ilus gemik, maar, allervoortref- 
likste Teuthras, Rhoeteus ontvang dit toe hy tussenin kom terwyl 
hy voor jou en jou broer Tyres vlug. Uit die strydwa rol hy, en 
sterwend beuk hy die velde van die Rutuliërs met sy hakke. Soos 
wanneer die somerwinde in antwoord op sy gebede opgekom het, 
en die herder verspreide vure in die woude aansteek; skielik vat 
die tussenliggende gedeeltes vlam en onafgebroke strek die skrik- 
wekkende linie van Vulcanus oor die wye vlaktes; vergenoegd sit 
hy en neerkyk op die lustig knetterende vlamme: net so dring al 
die dapperheid van jou makkers op een plek saam, Pallas, en staan 410 
jou by.

Maar Halaesus, vurige kryger, tree vorentoe om hulle die hoof te

303



bied en krimp agter sy skild in. Hý vel vir Ladon neer, en Pheres, 
en Demodocus, en met sy fiitsende swaard kap hy Strymonius se 
regterhand af toe hy dit oplig om hom in die keel te steek. Hy tref 
vir Thoas teen die mond met ’n klip en laat spat sy skedel uiteen 
terwyl bloederige harsings daaraan kleef. Sy vader, ’n voorspeller 
van die noodlot, het vir Halaesus in die bosse versteek; toe die 
vader in rype ouderdom sy dowwe oë in die dood laat ontspan, het 
die Skikgodinne hulle hande aan die seun geslaan en hom aan 
Evander30 se wapens toegewy. Hóm val Pallas nou aan, en bid 420 
eers soos volg; “Vader Tiber, gun nou aan die spies wat ek hier 
balanseer om te slinger ’n voorspoedige weg deur die bors van die 
taai Halaesus. Dan sal hierdie wapens wat ek van die held gaan 
afstroop op u eik pryk”. Die god het dit gehoor. Terwyl Halaesus 
vir Imaon gedek gehou het, stel hy, arme man, sy bors onbeskut 
aan die Arcadiese spies bloot.

LAUSUS EN PALLAS

Maar Lausus31, ’n groot krag in die oorlog, laat sy magte nie toe 
om verskrik te wees ten gevolge van so ’n groot slagting deur die 
held nie. Eers dood hy vir Abas, die knoes32 en verskansing van die 
geveg, toe dié hom opponeer. Die seuns van Arcadië word 
neergevel, neergevel die Etruriërs, en julle, Trojane, vegters wat 430 
nie deur die Grieke verdelg is nie. Met ewe goeie leiers en ewe 
groot slaankrag storm die leërs op mekaar af. Die agterhoede 
dring aan en maak die linies nog digter; die samedromming maak 
dit vir ’n wapen of ’n hand onmoontlik om te roer. Hier beur en 
stoot Pallas, daar Lausus om hom te bereik. Hulle ouderdom 
verskil nie veel nie, albei is buitegewoon mooi, maar die Noodlot 
het hulle ’n terugkeer na hul vaderland ontsê. Die heerser oor 
magtige Olimpus het egter nie toegelaat dat hulle twee van 
aangesig tot aangesig te staan kom nie: eerlank, wag 'n eie lot op 
elkeen onder die hand van ’n magtige vyand.33

50 D.w.s. die wapens wat Pallas gedra het.
31 Vgl. Bk. 7,649 e.v.
32 Waarskynlik die hardste punt van die Etruriërs se slaankrag.
33 Aeneas en Turnus.
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PALLAS WORD DEUR TURNUS GEDOOD

Intussen maan sy genadige suster34 vir Turnus om Lausus te hulp 
te snel, en met vlieënde strydwa sny hy nou deur die midde van sy 440 
leër. Toe hy sy makkers sien, skree hy: “Dis tyd om julle aan die 
geveg te onttrek. Ek alleen ruk teen Pallas op. Aan my alleen is 
Pallas verskuldig. Ek wou dat sy vader self hier kon wees om dit te 
aanskou!” Dit het hy gesê, en op sy bevel het sy makkers van die 
strydperk gewyk. Stom van verbasing oor die hooghartige opdrag 
en die onttrekking van die Rutuliërs, staar die jongeling Turnus 
aan en laat sy oë oor die ontsaglike liggaam dwaal. Van ver af 
neem hy met grimmige blik sy hele wese op, en met hierdie 
woorde antwoord hy op die koning se woorde: “Binnekort sal ek 
lof inoes, óf met die buit wat ek van ’n vyandelike generaal 
gestroop het, óf deur ’n merkwaardige dood: my vader is gereed 
vir die een of die ander van hierdie lotsbeskikkinge. Staak jou 450 
dreigemente!” So sê hy en stap na die middel van die perk. Koud 
stroom die bloed saam in die Arcadiërs se harte.

Turnus het van sy strydwa afgespring en maak gereed om te voet 
handgemeen te raak. Soos ’n leeu aangestorm kom wanneer hy 
van sy hoë uitkykpos af ’n bul daar ver op die vlaktes sien stofskop 
vir ’n geveg: net so is die voorkoms van die naderende Turnus. Toe 
Pallas reken dat sy vyand binne bereik van ’n spiesworp is, het hy 
eerste vorentoe getree in die hoop, wellig, dat nieteenstaande hul 
ongelyke kragte, ’n gelukskans sy waagstuk sal steun en hy roep 
die grote hemel aldus aan: “Ek smeek u by die gasvrye ontvangs en 
tafel van my vader waarby u as vreemdeling aangesit het, 460 
Hercules, staan my magtige onderneming by. Mag Turnus 
aanskou hoe ek die bloedbevlekte wapenrusting van hom afruk 
terwyl hy sterf, en mag sy brekende oë my as sy oorwinnaar 
erken.” Hercules het die jongman gehoor; diep in sy hart 
onderdruk hy ’n ontsaglike kreun en magteloos laat hy sy trane 
vloei. Toe spreek die Vader sy seun aan met vriendelike woorde:

34 Die nimf Juturna.
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“Vir elke mens staan sy eie dag vas. Kort en onherroeplik is die 
lewensduur vir almal. Maar om roem met dade uit te bou -  dít is 
die taak van mannemoed. Soveel godeseuns het onder die hoë 
mure van Troje gesneuwel, ja, Sarpedon, my eie seun, het saam 470 
met hulle gesterf. Ook Turnus word deur sy eie noodlot opgeroep; 
hy het die eindpunt van sy toegestane lewensspan bereik.” So sê 
hy, en draai sy oë van die Rutuliese velde af weg.

Maar Pallas slinger sy spies met groot krag en pluk sy flitsende 
swaard uit die hol skede. Die spies vlieg voort en tref waar die 
skouerbedekking die hoogste uitstaan. Dit wring 'n pad oop deur 
die rand van die skild en ten laaste raak dit selfs nog Turnus se 
reuseliggaam skrams. Tydsaam balanseer Turnus nou sy eikeskag 
met die skerp yster aan die punt, en slinger dit na Pallas terwyl hy 480 
sê: “Kyk of my wapen nie meer deurdringend is nie.” Hy het klaar 
gepraat; maar met trillende slag bars die punt dwarsdeur die 
middel van die skild -  soveel lae yster, soveel brons, en hoewel die 
omhullende bulvel dit soveel maal bedek! -  en deurboor die ver- 
sperring van sy harnas, en sy magtige bors. Tevergeefs ruk hy die 
warm wapen uit die wond: bloed en siel volg met een en dieselfde 
pad. Hy stort neer op die wond -  sy wapens het oor hom 
gekletter -  en sterwend tref hy die vyandelike grond met sy 
bebloede mond.

Turnus gaan staan wydsbeen oor hom en sê: “Arcadiërs, onthou 490 
my woorde en rapporteer hulle aan Evander: ek stuur Pallas aan 
hom terug soos hy verdien het om hom terug te kry. A1 die eer wat 
’n graf meebring, al die troos wat uit ’n begrafnis te put is, staan ek 
vryelik toe. Sy gasvryheid aan Aeneas sal hom duur te staan kom.”
En terwyl hy dit sê, trap hy met sy linkervoet op die dooie en raap 
die groot gewig van die gordel op, en die verhaal van sonde35 wat 
daarop gegraveer is: die jongelingskaar wat in een huweliksnag 
grusaam vermoor is, en die bruidskamers deurdrenk van die bloed,
’n voorstelling van Clonus36, die seun van Eurytus, in ryk goud

15 Die verhaal, naamlik, van Danaus se vyftig dogters wat met uitsondering van een 
hulle mans die eerste huweliksnag vermoor het.

,6 Niks verder is bekend óf van die kunstenaar óf van sy vader nie.
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gesiseleer het. Oor hierdie buit jubel Turnus nou, en hy verlustig 500 
hom in die besit daarvan. Hoe min weet die mensehart tog van die 
noodlot en die toekomstige lotsbestemming, of hoe om die juiste 
maat te bewaar wanneer dit uitgelate juig van sukses! Vir Turnus 
sal die uur aanbreek dat hy enigiets sal wil betaal om Pallas nie aan 
te geraak het nie, en dat hy daardie buit en die dag sal haat.

Maar onder luide gekreun en geween drom sy makkers om Pallas 
saam, lê hom op sy skild neer en dra hom terug. O jy wat bestem 
is om terug te keer as bron van smart en groot trots vir jou vader, 
hierdie eerste dag het jou aan die oorlog geskenk, en hierdie selfde 
dag voer jou weg, maar tog laat jy ontsaglike hope lyke van 
Rutuliërs agter!

AENEAS VERNEEM VAN PALLAS SE DOOD

Dis nie die gerug van so ’n groot ramp wat nou na Aeneas 510 
aangevlie kom nie, maar ’n betroubare boodskapper om te sê dat 
sy manne slegs ’n haarbreedte van die dood af is, dat dit tyd is om 
die vlugtende Trojane te hulp te kom. Met sy swaard maai hy alles 
af wat na aan hom kom, met die yster kap hy verwoed ’n breë baan 
deur die leërskaar, en hy soek na jou, Turnus, vermetel soos jy is 
oor jou jongste moord. Pallas, Evander, alles sien hy hier vlak voor 
hom -  die tafel, die eerste waar hy destyds as vreemdeling kom 
aansit het, en die regterhande wat in verbond gegee is.

Vervolgens gryp hy vier jongmanne, seuns van Sulmo, en net 
soveel wat deur Ufens grootgemaak is, almal lewend, om hulle as 
lykoffers aan die skimme te offer en die vlamme van Pallas se 
brandstapel met die bloed van hierdie gevangenes te besprinkel. 520 
Hierna het hy van ver af ’n venynige spies na Magus gemik. 
Behendig ontduik laasgenoemde dit en die spies vlieg trillend oor 
hom heen. Hy omarm Aeneas se knieë en smekend sê hy: “By die 
gees van u vader, en by u verwagtinge van die opgroeiende Julus 
smeek ek u, spaar my lewe vir ’n seun en ’n vader. Ek besit ’n 
grootse woonhuis; diep binne-in lê daar talente gedrewe silwer 
begrawe, en ek het groot hoeveelhede verwerkte en onverwerkte 
goud. Ek is nie die spil waarom die Trojane se oorwinning draai 
nie, en een lewe sal nie so ’n groot verskil maak nie.” Hy het klaar
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gepraat. Ten antwoord sê Aeneas aan hom: “Die baie talente 530 
silwer en goud waarvan jy praat, spaar hulle vir jou seuns. Daardie 
soort bedinging in oorlog het Turnus eerste reeds geëlimineer op 
die oomblik toe hy Pallas om die lewe gebring het. Só dink die gees 
van my vader Anchises, só dink Julus.” Terwyl hy so sê, gryp hy 
met die linkerhand Magus se helm vas, buig sy nek agteroor terwyl 
hy nog smeek, en druk die swaard tot teen die geves weg.

Nie ver daarvandaan nie was Haemon se seun, priester van Apollo 
en Trivia. ’n Hoofband het sy slape met die heilige lint omkrans, sy 
hele wese glansend in ampsgewaad en wit kentekens. Hóm kom 
Aeneas teë en jaag hom oor die vlakte heen. Toe hy val, gaan staan 540 
hy oor hom, dood hom ten offer en bedek die liggaam met sy reuse- 
skaduwee. Serestus maak die dooie se wapens bymekaar, en hy 
dra dit op sy skouers weg, ’n segeteken vir u, koning Mars.

DIE ITALIANE VERENIG HULLE KRAGTE 
TEEN AENEAS

Caeculus, ’n spruit uit die stam van Vulcanus, en Umbro wat van 
die Marsiese berge af kom, hernieu die geveg. Die nasaat37 van 
Dardanus storm teen hulle vocrt. Met sy swaard het hy Anxur se 
linkerarm, en die hele ronde skild daarmee saam afgekap -  
laasgenoemde het pas iets grootpraterigs gesê en gedink dat sy 
krag sy woorde sou bewaarheid, en miskien sy gees hemelhoog 
verhef en aan homself ’n gryse ouderdom en lange jare belowe. 
Tarquitus aan wie die nimf Dryope geboorte geskenk het vir 550 
Faunus die woudbewoner, het oormoedig met glinsterende 
wapens aangeruk en in die pad van die verwoede Aeneas gaan 
staan. Laasgenoemde swaai sy spies terug en pen daarmee die 
ontsaglike gewig van Tarquitus se skild aan sy borsplaat vas. 
Daarna kap hy sy kop af dat dit op die grond neerrol terwyl hy 
vergeefs om genade smeek en gereed maak om baie dinge te sê.
Hy rol die warm romp voor hom uit, gaan staan oor hom en spreek

17 Aeneas.
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uit verbitterde hart: “Lê nou daar, skrikwekkende kryger! Jou 
allerbeste moeder sal jou nie in die grond weglê of jou ledemate 
met ’n voorvaderlike graf belaai nie. Vir wrede roofvoëls sal jy 
gelaat word, of die golf sal jou meevoer waar hy in die see afgesink 560 
het, en die uitgehongerde visse sal aan jou wonde suig.”

Hierna agtervolg hy vir Antaeus en Lucas, manne uit die voorste 
geledere van Turnus, en vir dapper Numa en blonde Camers, die 
seun van groothartige Volcens wat die rykste grondbesitter was 
onder die Italiane en oor stil Amyclae regeer het. Soos Aegaeon38, 
wat hulle beweer ’n honderd arms en ’n honderd hande gehad het, 
en uit vyftig monde en borste vuur geblaas het toe hy teen Jupiter 
se skigte met net soveel eenderse skilde gekletter, en net soveel 
swaarde getrek het: so het Aeneas hom seëvierend oor die hele 
vlakte uitgewoed toe sy swaard eers warm geword het. Meer nog, 570 
kyk! hy pyl op Niphaeus se vierspan af, reguit na die borste in 
aantog. En skielik, toe hulle hom ver weg sien aankom terwyl hy 
afgryslike dreigemente uitbrul, swenk hulle van vrees, storm terug, 
skiet hulle drywer uit en gaan op loop met die strydwa in die 
rigting van die strand.

Intussen jaag Lucagus en sy broer Liger met hulle witspan onder 
die vegtendes in. Sy broer stuur die perde met die leisels, maar 
Lucagus swaai sy getrokke swaard met mening. Aeneas het dit nie 
verduur dat hulle met soveel drif tier nie. Hy storm nader en 
reusegroot gaan staan hy voor hulle, sy spies gereed. Liger sê vir 580 
hom: “Dis nie Diomedes39 se perde, en nie Achilles se strydwa of 
die vlaktes van Troje wat jy hier sien nie: op hierdie plek gaan daar 
nou ’n einde gemaak word aan die oorlog en aan jou lewe!” 
Dergelike woorde vlieg wyd heen uit die mond van waansinnige 
Liger.

Maar die held van Troje vorm geen antwoord daarop nie want hy

!8 ’n Ander naam vir Briareus.
!’ Aeneas is in die Trojaanse oorlog deur Aphrodite en Apollo van Diomedes 

gered, en deur Poseidon van Achilles.
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slinger sy spies na die vyand. Terwyl Lucagus vooroor buk om die 
tweespan met die platkant van sy swaard te piets, en toe hy hulle 
aandryf terwyl hy hom met linkervoet na vore gereed maak vir die 
geveg, trek die spies deur die binneste lae van sy glansende skild 
en deurboor sy linkerlies. Hy tuimel uit die strydwa en rol 590 
sterwend op die grond. Die goeie Aeneas spreek hom aan met 
bitter woorde: “Lucagus, geen lafhartige vlug van perde het jou 
strydwa verraai nie, en dis nie yl skimme van die vyand wat hulle 
laat omspring het nie. Met jou sprong van die wa af is dit jy self wat 
jou span in die steek laat.” So het hy gesê en die tweespan 
vasgegryp. Die broer het by dieselfde strydwa afgegly en sy 
kragtelose hande jammerlik uitgestrek: “By u eie persoon, by die 
ouers wat aan so ’n seun soos u geboorte gegee het, held van Troje, 
spaar hierdie lewe en betoon genade aan ’n smekeling.” Terwyl hy 
nog verder pleit, antwoord Aeneas hom: “Flus het jy nie sulke 
woorde gebesig nie. Sterf, en laat as broer jou broer nie in die 600 
steek nie.” Toe klief hy sy bors met die swaard -  die skuilhoek van 
sy siel. So het die Trojaanse leier dood gesaai oor die vlaktes, 
tierend soos ’n stortvloed of ’n swart werwelwind. Eindelik bars 
die seun Ascanius en die vergeefs beleërde stryders voort en 
verlaat die laer.

JUNO VERKRY DIE REG OM TURNUS 
TYDELIK TE RED

Intussen spreek Jupiter ongevraag vir Juno aan: “Suster, en 
tegelyk ook allerdierbaarste eggenote van my, dit is soos jy gedink 
het -  en jou mening bedrieg jou nie -d is  Venus wat die Trojaanse 
magte stut en nie die manne se eie regterhand, vurig in oorlog, en 610 
hulle trotse hart, bestand teen gevaar nie.” Baie nederig antwoord 
Juno hom: “Allervoortreflikste eggenoot, waarom terg jy my as ek 
ontstem is en jou streng woorde vrees? As my liefde my die invloed 
besorg het wat dit voorheen verskaf en nou nog behoort te verskaf 
het, sou jy my voorwaar nie die mag geweier het, almagtige, om vir 
Turnus uit die geveg te onttrek en hom ongeskonde te bewaar vir 
sy vader Daunus nie. Laat hom dan nou maar sterf en met sy 
patriotiese bloed boete betaal aan die Trojane. Hy ontleen darem 
tog sy naam aan ons stam -  vier geslagte terug was Pilumnus sy
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voorvader -  en met kwistige hand het hy dikwels jou drumpel met 620 
talryke geskenke belaai.”

Die Koning van hemelse Olimpus antwoord haar kortliks: “As jy 
smeek om uitstel van onmiddellike dood, om respyt vir die 
jongman wat gedoem is om te sterwe, en jy besef dat ek dit onder 
hierdie voorwaardes bepaal, neem dan vir Turnus in vlug weg en 
ontruk hom aan sy dreigende noodlot: tot sover is daar ruimte vir 
toegewing. Maar as daar enige verdere guns onder daardie 
smeekbede van jou skuil en jy dink die hele verloop van die oorlog 
word beïnvloed of verander, dan voed jy ’n ydele hoop.” En 
wenend sê Juno: “Wat dan as jy in jou bedoeling sou gun wat jy in 
jou woorde misgun, en Turnus se huidige lewe sou bekragtig word 
en voortduur? Nou wag daar ’n sware dood op die onskuldige, of 630 
anders verkeer ek in dwaling omtrent die waarheid. Maar ag, mag 
ek in hierdie verband liewer deur valse vrees mislei word, en mag 
jy -enjykan -jou  planne ten goede wysig!”

JUNO LOK TURNUS WEG VAN DIE GEVEG

Toe sy hierdie woorde gesê het, daal sy dadelik uit die hoë hemel 
neer. Omgewe deur ’n wolk het sy ’n storm deur die lug gedryf en 
op die Trojaanse leër en die Latynse kamp afgepyl. Uit ’n 
omhullende wolk tooi die godin toe ’n yl, kragtelose skim- 
gestalte -  ’n wonderbare verskynsel om te aanskou -  met 
Trojaanse wapens sodat dit soos Aeneas daar uitsien. Sy boots die 
skild en pluime van sy goddelike hoof na, gee dit sinnelose 
woorde, gee dit klanke sonder betekenis en maak Aeneas se stap 640 
en bewegings na -  soos die gedaantes wat hulle sê ná die dood 
rondsweef, of soos droombeelde wat ons sluimerende sinne 
bedrieg. Maar in vrolike stemming stap die beeltnis uitgelate voor 
die voorste linies, tart die man met sy wapens en daag hom met sy 
woorde uit. Turnus storm op hom af en van ver slinger hy sy 
suisende spies; die gedaante slaan op vlug en hardloop weg. Toe, 
voorwaar, toe Turnus glo Aeneas het omgespring en is besig om 
die wyk te neem, en toe hy opgewonde ’n ydel hoop in sy hart 
voed, skree hy: “Waar vlug jy heen, Aeneas? Moenie jou vas 
bepaalde huwelik in die steek laat nie! Hierdie land sal jou die 650
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grond40 gee wat jy oor golwe heen gesoek het!” So skree hy 
terwyl hy hom agtervolg. Hy swaai sy getrokke swaard, en sien nie 
dat die winde sy vreugdevolle krete wegdra nie.

Toevallig het daar ’n skip gelê, vasgemeer aan die rand van ’n hoë 
rots, die lere uitgehang en die loopplank gereed -  die een 
waarmee koning Osinius van die strande van Clusium af gevaar 
het. Hierheen haas die vlugtende gedaante van Aeneas en 
angsbevange werp hy hom in die skuilhoeke daarvan. Net so 
doelgerig bly Turnus op sy hakke; hy oorkom alle hindernisse in sy 
pad en spring bo-oor die hoë loopplank. Nouliks het hy op die 
boeg geland of die dogter van Saturnus breek die meertou af en 660 
sleur die losgeplukte skip voort oor die ebbende golwe. Toe41 soek 
die yl gedaante nie langer skuiling nie maar dit vlieg omhoog en 
versmelt met ’n donker wolk. Aeneas daag egter sy vyand wat nie 
daar is nie tot ’n geveg. Baie liggame van krygers wat in sy pad 
kom, laat hy na die dood afdaal, terwyl ’n stormwind Turnus onder- 
tussen oor die middel van die oseaan wegvoer. Onbekend met die 
waarheid en ondankbaar oor sy redding kyk hy om en strek albei 
sy hande in gebed ten hemel: “Almagtige Vader, het u geoordeel 
dat ek so ’n groot verwyt verdien, en was dit u wil dat ek so swaar 
moet boet? Waarheen word ek gevoer? Waarvandaan kom ek? 670 
Watter vlug is dit die wat my wegvoer? Of wat het met my gebeur?
Sal ek ooit weer die mure of kamp van Laurentum aanskou? Wat 
van daardie manne van my, hulle wat my en my vaandel gevolg 
het? Hulle wat ek een en almal -  o skande! -  in die kake van 
gruwelike dood agtergelaat het? Ek sien hulle nou verstrooi op 
vlug, en ek hoor hulle kreun waar hulle sneuwel. Wat moet ek 
doen? Of watter deel van die aarde kan nou diep genoeg oopgaap 
vir my? Julle, ag, winde, toon julle liewer erbarming en dryf die 
skip teen rotse, teen riwwe aan -  ek smeek julle met my hele 
hart -  en slinger dit op die genadelose vlak waters van ’n 
sandbank waarheen nóg Rutuliërs nóg die verwytende gerug my 
kan volg.”

40 Hy bedoel twee meter daarvan.
41 In vv. 661-665 is die vertelling onsamehangend. O.C.T. transponeer vv. 661-2 en 

663-4. Hk vertaal daarvolgens, maar dit bly onsamehangend.
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Terwyl hy so praat, wankel hy in sy gemoed nou hierheen, dan 680 
daarheen: sal hy hom vanweë so ’n groot skande in waansin op sy 
swaard werp en die wrede lem deur sy ribbes stoot? Of sal hy hom 
midde-in die golwe slinger en na die bogtige kus toe probeer 
swem, en weer eens teen die wapens van die Trojane in beweeg? 
Driemaal het hy beide metodes probeer, driemaal het magtige 
Juno hom bedwing en met erbarming in haar hart die jongman 
teëgehou. Hy deurklief die diepsee, en op gunstige golf en gety gly 
hy voort terwyl hy na die aloue stand van sy vader Daunus gevoer 
word.

MEZENTIUS SE HELDEDADE

Maar op aandrang van Jupiter betree vurige Mezentius intussen 690 
die geveg en val die jubelende Trojane aan. Die Etruriese magte 
storm saam, en met al hulle haat en ’n onophoudelike stroom 
wapens val hulle hom alleen aan -  een man hulle teiken. Maar hy 
staan soos ’n ontsaglike rots wat in die see vooruitspring, prys- 
gegee aan die woede van die winde en blootgestel aan die oseaan; 
al die geweld en bedreigings van hemel en see verduur hy terwyl 
hy self onbeweeglik bly. Hy vel vir Hebrus, die spruit van 
Dolichaon, teen die grond neer, en saam met hom vir Latagus en 
snelvoetige Palmus. Vir Latagus tref hy onverhoeds teen die mond 
en vol in die gesig met ’n klip, ja, ’n yslike stuk van ’n berg, terwyl 700 
hy Palmus se kniesening afkap en hom hulpeloos laat lê en krul; sy 
wapenrusting gee hy aan Lausus om aan sy skouers te dra en die 
pluim om op die kruin van sy helm vas te heg. Ook Evanthes die 
Frigiër dood hy, en Mimas die vriend van Paris en net so oud soos 
hy; sy vader was Amycus, en Theano het hom in dieselfde nag 
gebaar as wat Cisseus se vorstelike dogter42, swanger aan ’n fakkel, 
vir Paris die lig laat sien het. Paris lê in die stad van sy vadere, 
maar die kus van Italië bevat Mimas -  ’n onbekende.

42 Hecuba.
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En soos die gevreesde wildevark wat deur happende honde van die 
hoë berge af gejaag word, een wat baie jare lank deur denbedekte 
Vesulusberg beskerm en baie jare lank deur die rietbosryke 
moeras van Laurentum gevoed is; nadat hy tussen die jagnette 710 
beland het, gaan hy staan, snork verwoed en laat die hare op nek 
en skouers stekelig staan en niemand het die moed om kwaad te 
word of nader te gaan nie, maar op ’n veilige afstand val hulle hom 
aan met spiese en krete; hy egter43, draal onbevrees en wend hom 
na alle rigtings terwyl hy op sy tande kners en die spiese van sy rug 
afskud: net so het nie een van almal wat ’n geregverdigde wrok 
teen Mezentius gekoester het die moed gehad om hom met die 
getrokke swaard te ontmoet nie; van ver af daag hulle hom met 
werptuie en luide geskree.

Van die alou gebied van Corythus het Acron gekom, ’n Griek wat 
as balling ’n onvervulde huwelik agtergelaat het. Mezentius het 720 
hom van ver af opgemerk waar hy die middel van die linie in 
verwarring bring, glansend met sy rooi verebos en in die purper 
van sy beloofde bruid. Soos ’n uitgehongerde leeu deur die diep 
skuilplekke dwaal, soos dit dikwels gebeur -  want ’n knaende 
honger dryf hom aan -  en as hy miskien ’n skuwe bokkie of ’n hert 
met hoog oprysende gewei gewaar het, word hy bly en sper sy kake 
skrikwekkend oop, laat sy maanhare rys en slaan sy naels vas in die 
vleis terwyl hy laag daaroor buk; walglike bloed baai sy 
meedoënlose bek: so storm Mezentius strydlustig op die saamge- 
pakte vyand af. Arme Acron word neergevel en sterwend beuk hy 730 
die swart aarde met sy hakke terwyl hy die gebreekte44 spies met 
sy bloed bevlek. En Mezentius verwerdig hom nie om Orodes wat 
op die vlug geslaan het in die stof te laat byt of hom met ’n 
spiesworp in die rug te verwond nie. Hy hardloop om hom voor te 
keer, gaan staan man teen man voor hom en oorwin, nie met lis 
nie, maar met moed en wapens. Toe trap hy teen hom vas en 
terwyl hy hom wegdruk beur hy aan sy spies en sê: “Manne, hier

43 Scaliger het vv. 717-18 getransponeer om dit op die wildevark te laat slaan i.p.v. 
op Mezentius. Vgl. R.D. Williams ad loc.

44 Toe dit tref, het dit gebreek.
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lê rysige Orodes, ’n oorlogskrag wat nie te versmaai is nie.” Sy 
makkers neem die blye triomfroep op en skree hard saam. 
Sterwend sê Orodes egter: “Ek sal nie ongewreek sterf nie, 
oorwinnaar, wie jy ook al is, en jou vreugde sal van korte duur 740 
wees. Ook op jou wag in die verte ’n soortgelyke lot, en binnekort 
sal jy op dieselfde bodem beland.” Te midde van sy woede glimlag 
Mezentius hieroor en sê: “Sterf nou! Laat die Vader van die gode 
en die Koning van mense maar na my omsien.” Met hierdie 
woorde het hy die spies uit sy liggaam getrek. Wrange rus en yster 
slaap druk op sy oë neer, en sy ooglede sluit in ewige nag.

DIE TROJANE WORD NEERGEVEL

Caedicus dood Alcathous, Sacrator dood Hydaspes, Rapo vir 
Parthenius en die uiters kragtige Orses; Messapus dood Clonius en 
Erichaetes, seun van Lycaon -  die een terwyl hy op die grond lê 
nadat hy van sy toomlose perd afgeval het, die ander toe hy te voet 750 
aankom. Ook Lyciese Agis het te voet aangeruk; Valerus, bedeel 
met voorvaderlike dapperheid, het hom egter neergevel. Maar 
Thronius word deur Salius gedood, en Salius deur Nealces, 
beroemd45 om sy vaardigheid met die werpspies en pyl wat van 
ver af verras.

DIE GODE BEJAMMER DIE VEGTENDES

Gedugte Mars het nou in gelyke mate smart en dood aan beide 
kante uitgedeel. Eweveel het hulle neergevel, eweveel het hulle 
neergestort, om die beurt oorwinnaars en oorwonnenes, en nóg 
die een nóg die ander het geweet wat vlug is. In Jupiter se paleis 
het die gode erbarming gevoel vir die nuttelose woede aan beide 
kante, en dat sterwelinge sulke groot teisteringe moes deurstaan.
Hier sit Venus daarna en afkyk, daar, teenoor haar, Juno, dogter 760 
van Saturnus. Bleek Tisiphone tiertussen die duisende.

45 v. 754: Ek lees insignis i.p.v. insidiis. Vgl. R.D. Williams ad loc.

315



AENEAS ONTMOET MEZENTIUS IN )N 
TWEEGEVEG

Maar, voorwaar, Mezentius swaai sy geweldige spies en ruk 
briesend oor die vlakte aan. So groot soos Orion wanneer hy deur 
die ontsaglike poele in die middel van die oseaan waad en vir hom 
’n pad oopklief terwyl hy met sy skouers bo die golwe uitstaan, of 
wanneer hy ’n baie ou es van die bergkruine af bring en op die 
grond loop maar sy hoof tussen die wolke verberg: so beweeg 
Mezentius voort met sy geweldige wapens. Aeneas gewaar hom in 
die lang slaglinie en maak gereed om hom tegemoet te gaan. Ferm 
in sy krag staan Mezentius, en bly totaal onverskrokke terwyl hy sy 770 
heldhaftige teenstander inwag. Met sy oog meet hy die afstand wat 
vir ’n spiesworp voldoende is en sê: “Mag my regterhand -  want 
dit is vir my my god -  en die wapen wat ek hier vir die worp 
balanseer, my nou bystaan! Ek belowe om jou te wy, Lausus, jou 
eie persoon, beklee met die buit wat ek van daardie seerower 
afgepluk het, as segeteken oor Aeneas.” Hy het gespreek, en sy 
suisende spies van ver af geslinger. Dit vlieg voort maar kaats van 
Aeneas se skild af en tref die edele Antenor wat daarneffens 
gestaan het tussen die sy en die lende, Antenor, makker van 
Hercules. Nadat hy van Argos af gestuur is, was hy steeds aan 780 
Evander se sy en het hy hom in die Italiaanse stad gevestig. Arme 
man, hy word neergevel deur ’n wond wat vir iemand anders 
bedoel is; hy staar na die hemel en terwyl hy sterf, gaan sy 
gedagtes terug na sy lieflike Argos.

Toe slinger pligsgetroue Aeneas sy spies. Dwarsdeur die 
bolvormige ronding van die skild met sy drie lae brons trek dit, 
dwarsdeur die binnelae van vlas en die ingevlegte pantser van drie 
bulvelle gemaak. Laag in sy lies het dit vasgesteek, maar nie sy 
geweld tot die uiterste gevoer nie. Toe hy die Etruriër se bloed 
sien, pluk Aeneas verheug sy swaard gou van sy dy af en driftig 
gaan staan hy dreigend oor sy vervaarde vyand. Toe Lausus dit 
sien, het hy uit liefde vir sy dierbare vader luid gekreun terwyl die 790 
trane oor sy wange rol -  en as die feit dat iets so lank gelede 
gebeur het so ’n heldhaftige daad geloofwaardig sal maak, sal ek 
die lot van jou wrede dood en jou skitterende heldedade hier nie 
onvermeld laat nie, en joú gewis ook nie, roemryke jongman.
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Mezentius was aan die retireer; magteloos en belemmer het hy die 
wyk begin neem terwyl hy sy vyand se spies in sy skild agter hom 
aansleep. Die jongman het na vore gesnel en tussenbei getree in 
die geveg. Toe Aeneas reeds met sy regterhand omhoogstrek, 
besig om die hou te slaan, het Lausus die swaard afgeweer en deur 
die vertraging die held self gestuit. Sy makkers begelei sy daad met 
luide geskree, totdat die vader, beskut deur sy seun se skild, kon 800 
wegkom. Hulle slinger hulle spiese en bring hul vyand in 
verwarring met werptuie van ver af. Aeneas is verwoed, maar hy 
staan pal, beskut deur sy skild. En soos stormwolke soms in 
haelvlae neerstort en elke landman en elke boer uit die vlaktes 
uiteenvlug, en die reisiger in ’n beskutting skuil wat veiligheid 
bied, sy dit onder die walle van ’n rivier of die gewelf van ’n hoë 
rots, terwyl die reën op die lande uitsak, sodat hulle met die 
terugkeer van die son hulle dagtaak kan voortsit: so word Aeneas 
van alle kante af onder werpwapens bedolwe en weerstaan hy die 
wolk van oorlog totdat dit geheel en al kan uitwoed.

LAUSUS SE DOOD

Intussen vaar hy teen Lausus uit en dreig hom: “Waarheen storm 810 
jy, mannetjie, net om te sterwe? Hoekom waag jy dinge wat jou 
kragte te bowe gaan? Jou liefde vir jou vader mislei jou in jou 
onbesonnenheid.” Maar Lausus gaan nie minder heftig te kere 
nie, dwaas wat hy is. Wrede woede styg nou hoër in die Trojaanse 
leier op, en die Skikgodinne vat Pallas se laaste lewensdrade 
bymekaar.46 Want Aeneas stoot sy stewige swaard dwarsdeur 
die jongeling se liggaam en druk dit weg tot aan die geves. Die 
punt het ook die skild deurboor -  broos beskutting vir iemand so 
uitdagend -  en die hemp wat sy moeder uit buigsame goud vir 
hom geweef het, en sy bloed het die voue daarvan volgestroom.
Toe het sy lewe die liggaam verlaat, en deur die lug bedroef na die 820 
Skimmeryk vertrek.

« Net voordat hulle dit afknip.
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Maar voorwaar, toe die seun van Anchises die blik en gelaat van 
die sterwende sien, die gelaat wat op wonderbare wyse bleek 
word, het hy van jammerte hardop gekreun en sy regterhand 
uitgestrek terwyl die beeltnis van sy eie liefde vir sy vader hom 
voor die gees kom. “Wat sal pligsgetroue Aeneas jou nou gee, 
beklaenswaardige seun, vir daardie loflike dade van jou, wat sal hy 
gee wat so ’n edel inbors waardig is? Hou maar jou wapens waarin 
jy vreugde gevind het, en as so ’n bekommernis nog vir jou geld, ek 
gee jou terug aan die skimme en asse van jou vadere. Nogtans, 
ongelukkige, hierin sal jy troos vind vir jou jammerlike dood: jy 830 
sneuwel deur die hand van magtige Aeneas.” Nog voor hulle iets 
kon doen, verwyt hy Lausus se talmende makkers en lig sy liggaam 
van die grond af op waar hy sy lokke, volgens mode netjies getooi, 
met sy bloed ontsier.

MEZENTIUS RUK OP NA SY LAASTE GEVEG

Langs die stroom van die Tiberrivier het die vader intussen die 
bloed uit sy wonde met water gestelp, en teen ’n boomstam 
aangeleun, sy liggaam gemaklik gemaak. Sy brons helm hang daar 
naby aan die takke, en stil lê sy swaar wapenrusting op die gras.
Die keur van die jongmanne staan om hom. Hy self, siek en 
hygend, laat sy nek rus, die lang gekamde baard uitgesprei op sy 
bors. Telkemale doen hy navraag oor Lausus, en telkemale stuur 
hy manne om hom terug te roep en hom die opdragte van sy 840 
bedroefde vader te bring.

Maar wenend was sy makkers juis toe besig om die lewelose 
Lausus op sy skild aan te dra -  ’n magtige held, deur ’n magtige 
wond oorwin. Met ’n voorgevoel van ramp het sy hart van ver af 
die geweeklaag herken. Hy besoedel sy grys hare met baie stof, 
strek albei hande ten hemel en slaan sy arms om die lyk. “My 
seun, het so ’n drang om te bly lewe my oorheers dat ek kon 
toelaat dat hy wat deur my verwek is hom om my ontwil aan die 
vyand se hand blootstel? Word ek, jou vader, deur hierdie wonde 
van jou bewaar? Lewe ek voort as gevolg van jou dood? Wee my, 
in my ellende is ballingskap47 nou oplaas vir my bitter! Nou is die 850

47 v. 850: Ek lees exsilium. Vgl. R.D. Williams ad loc.
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wond diep geslaan! Ek is die man, my seun, wat jou naam met 
skande bevlek het omdat ek weens my aanstootlikheid van my 
troon en die septer van my vadere verdryf is. Ek was vergelding 
verskuldig aan my vaderland en aan die haat van my mense: het ek 
maar self my sondige lewe aan alle vorms van die dood 
oorgelewer! Nou lewe ek voort en laat nog nie die mensegeslag en 
die daglig agter nie. Maar ek sál dit agterlaat!”

Met dat hy dit sê, rig hy hom op sy gewonde dy op, en hoewel sy 
krag weens die diep wond tekortskiet, gee hy onversaag opdrag 
dat sy perd gebring moet word. Dít was sy trots, dít sy troos. Op 
hóm het hy uit alle oorloë as oorwinnaar weggery. Hy spreek die 
treurende dier aan en begin met hierdie woorde: “Rhaebus, lank 860 
het ons gelewe, as enigiets vir sterwelinge lank is. Vandag sal jy óf 
as oorwinnaar daardie bloedbevlekte48 buit en Aeneas se kop terug- 
bring en saam met my die wreker wees van Lausus se smarte, óf jy 
sal saam met my sneuwel as geen geweld ’n weg oopveg nie. Want, 
allerdapperste dier, ek glo jy sal nie bereid wees om iemand anders 
se bevele en die Trojane as jou base te verduur nie.” Hy het 
gespreek, en nadat die perd hom op sy rug verwelkom het, het hy 
sy bene soos gewoonlik in posisie geplaas en in elke hand 'n skerp, 
swaar werpspies geneem; sy hoof glim van die brons en vertoon 
stekelig van die perdestertpluim. So het hy vinnig na die 
middelpunt van die slag gejaag. In die enkele hart sied ’n heftige 870 
skaamtegevoel, en waansin gepaard met verdriet.

En49 nou het hy Aeneas driemaal met luide stem geroep. Aeneas 
het inderdaad die geroep herken, en met blydskap bid hy: “Mag 
die magtige Vader van die gode dit so vergun, so ook verhewe 
Apollo! Mag jy die stryd begin.” Net dit het hy gesê en hom met 
dreigende spies tegemoet geloop. Maar Mezentius skree: 
“Waarom probeer jy my bangmaak, wreedaard, noudat jy my seun 
van my weggeruk het? Dit was die enigste weg waarlangs jy my kon

48 v. 862: Ek lees cruenta.
49 v. 872 -  word deur die meeste mss. weggelaat as ’n foutiewe verdubbeling van 

Bk. 12,668.
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vernietig. Ek vrees nie die dood nie, en ek ontsien nie een van die 880 
gode nie. Staak dit! Want ek kom om te sterf, maar allereers bring 
ek jou hierdie geskenke.” Hy het gespreek en sy spies na sy vyand 
geslinger. Daarna plant hy ’n ander een, en nog ’n ander terwyl hy 
in ’n wye sirkel om Aeneas jaag; maar die goue skildknop 
weerstaan almal. Driemaal het hy in sirkels na links om sy 
wagtende vyand gegaloppeer terwyl hy wapens slinger; driemaal 
dra die held van Troje ’n digte bos spiese op sy brons skild saam 
met hom in die rondte. Toe Aeneas vervolgens moeg word 
daarvoor om die oponthoud so lank uit te rek en soveel spiespunte 
uit te pluk, en toe hy onder druk geplaas word omdat hy sy 
teenstander in ongelyke stryd ontmoet, spring hy na veel 
oorweging in sy gemoed eindelik vorentoe en slinger sy spies mooi 890 
tussen die strydros se hol slape. Die perd steier orent en kap met 
sy voorpote in die lug. Hy gooi sy ruiter af, val dan self bo-op hom, 
pen hom vas en lê daar met sy blad uit lid en kop teen die grond.

Sowel Trojane as Latyners laat die hemel ontvlam met hulle 
geskree. Aeneas storm nader, pluk sy swaard uit die skede, gaan 
staan oor hom en sê hierdie woorde: “Waar is vurige Mezentius 
nou, en daardie wilde heftigheid van hart?” Sodra hy die lug 
ingeasem en sy bewussyn herwin het, antwoord die Etruriër terwyl 
hy na die hemel daar bo staar: “Bitter vyand, waarom hoon en 
dreig jy my met die dood? Dis geen sonde om my om die lewe te 900 
bring nie. Ek het nie onder daardie voorwaarde na die oorlog toe 
gekom nie, en my Lausus het ook nie so ’n ooreenkoms ten 
behoewe van my met jou aangegaan nie. Slegs hierdie een guns 
smeek ek by die genade wat daar vir oorwonnenes by hul vyand 
mag bestaan: laat toe dat my liggaam in die grond weggelê word.
Ek besef dat die felle haat van my mense my omring. Beskerm my 
liggaam teen hierdie woede en staan my aan die graf van my seun 
af as sy deelgenoot.” So sê hy; doelbewus ontvang hy die swaard 
aan sy keel en giet sy lewe in gutsende bloed oor sy wapenrusting 
uit.
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DIE ELFDE BOEK

Die Groot Ruiterygeveg: 
Die dood van Camilla

... en d / e  vlakf-e.s  j/an ,̂ van cimhocgqeligie tcapens .



AENEAS RIG ’N SEGETEKEN OP

Intussen het die Daeraad verrys en die Oseaan verlaat. Hoewel sy 
sorge hom aandryf om tyd af te staan vir die begrafnis van sy 
makkers, en sy gees deur hulle dood verwar is, het Aeneas by 
daglumier begin om as oorwinnaar sy geloftes aan die gode na te 
kom. Hy het die takke van ’n reuse-eik rondom afgekap, en dít 
plant hy op ’n heuweltjie. Hy hang ’n glinsterende wapenrusting 
daaraan, die buit wat van Mezentius, die generaal, afgestroop is, as 
’n segeteken aan u, magtige Beheerser van Oorlog. Hy heg die 
pluime vas, druipend van bloed, die gebreekte spiese van die man, 
en die borsharnas, twaalf maal aangeval en deurboor. Hy bind die 
brons skild aan die linkerarm1 vas en hang die swaard met 10 
ivoorgeves om die nek.

Sy jubelende makkers -  want die hele skaar leiers het in ’n digte 
kring om hom saamgedrom -  begin hy toe soos volg te bemoedig:
“ ’n Baie groot taak is volbring, manne. Weg met alle vrees vir die 
toekoms! Hier is ons eerstelinge, buit op ’n hovaardige koning 
verhaal, en ten gevolge van my handewerk is dit Mezentius2 dié.
Nou moet ons op die koning en die mure van Latium afmarsjeer.
Maak moedig3 julle wapens gereed en vestig vooruit julle hoop op 
die oorlog, sodat, sodra die hemelgode julle toeknik om die 
vaandels uit die grond te trek en die manskappe uit die laer te lei, 20 
een of ander versuim julle nie weens onvoorbereidheid in die war 
bring, o f ’n slap houding julle nie deur vrees vertraag nie. Laat ons 
intussen ons makkers, hulle onbegraafde liggame aan die aarde 
toevertrou -  die enigste eer wat in die dieptes van die Onder- 
wêreld geld. “Gaan”, sê hy, “en vereer met ’n laaste lykoffer die 
voortreflike siele wat hierdie vaderland vir ons met hulle bloed 
verwerf het. Laat Pallas allereers na die treurende stad van 
Evander gestuur word -  hy vir wie dit nie aan dapperheid te kort 
geskiet het nie maar wat deur ’n swart onheilsdag weggevoer en in 
bittere dood gedompel is.”

1 Die eikestomp word verpersoonlik.
2 D.w.s. die segeteken is al wat van Mezentius oorbly.
3 v. 18: Ek lees nie ’n komma na parate nie, sodat animis saam met arma parate 

gaan.
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PALLAS SE TERUGKEER NA SY VADER

Wenend sê hy dit en stap terug na die drumpel waar die lyk van die 
gestorwe Pallas in staatsie lê en die bejaarde Acoetes dit bewaak. 30 
Voorheen was Acoetes die wapendraer van Arcadiese Evander, 
maar nou het hy onder minder gelukkige beskerming van die gode 
’n gesél vir sy geliefde pleegkind geword. Rondom staan die hele 
bediendekorps, die skaar Trojaanse mans, en die Trojaanse vroue 
met loshangende hare soos gebruiklik vir roubewys. Maar toe 
Aeneas by die hoë voordeur ingestap kom, het hulle op hulle 
borste geslaan en ’n luide gekerm na die sterre laat opstyg; van 
bedroefde roubeklag het die koninklike woning gekreun. Toe hy 
self Pallas se hoof sien, deur kussings geskraag, en sy gelaat, wit 
soos sneeu, en in sy gladde bors die gapende wond deur die 40
Italiaanse spies geslaan, wel sy trane op en hy së: ‘'Beklaens- 
waardige, het die Noodlot jou vir my misgun toe dit so vriendelik 
genaak het, sodat jy nie my koninkryk moes sien en seëvierend na 
jou vaderlike tuiste terugry nie? Dít was nie die beloftes wat ek by 
my afskeid aangaande jou and jou vader Evander gegee het nie; 
toe hy my omarm het by my vertrek, en hy my na groot soewereine 
mag heengestuur het met die besorgde waarskuwing dat die 
manne dapper is, dat die oorlog teen ’n geharde volk is. En totaal 
mislei deur ydel hoop is hy dalk nou besig om geloftes te maak en 
die altare met geskenke te belaai terwyl ons die lewelose jongman 50 
wat nou niks meer aan enige van die hemelbewoners verskuldig is 
nie, smartlik en met nuttelose eerbewys grafwaarts dra. Arme 
man, jy sal die wrede begrafnis van jou seun aanskou! Is dít ons 
tuiskoms? Ons verwagte feestelike intog? Is dít my plegtige 
versekering? Maar, Evander, jy sal nie ’n lafaard sien, een met 
skandelike wonde aan die rug, en as vader sal jy nie bid om ’n 
ellendige dood omdat jou seun gered is nie4. Wee my! Welke 
toring van krag verloor jy tog, Italië, welke toring van krag, jy, 
Julus!”

4 M.a.w. die vader sal liewer die dood begeer as om die skande van sy seun te 
belewe.
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Nadat hy hierdie dinge wenend gesê het, gee hy opdrag dat die 
deerniswekkende lyk opgeneem word. Hy stuur ’n duisend man 
wat hy uit die hele leër gekies het om hom die laaste eregeleide te 
gee, en om saam met die vader te ween -  ’n nietige troos vir 
hewige smart, maar tog verskuldig aan die vader in sy ellende. 
Flink vleg ander van aarbeiboomlote en buigsame eiketakkies die 
raamwerk vir ’n sagte lykbaar, en beskadu die hoog opgeboude 
sofa met ’n blaredak. Hier lê hulle die jongman neer, hoog op sy 
landelike bed: soos ’n blom gepluk deur die hand van ’n meisie, sy 
dit ’n tenger viooltjie of neerhangende hiasint; sy glans en 
skoonheid het tot nou nog nie vergaan nie, maar reeds voed 
moeder aarde hom nie meer, of verskaf aan hom sy kragte nie.

Toe het Aeneas twee gewade uitgehaal, styf van goud en purper. 
Met vreugde het Dido van Carthago daaraan gewerk, dit 
eiehandig vir hom gemaak en die weefsel met dun gouddraad 
deurvleg. Een hiervan sprei hy bedroef oor die jongman as laaste 
eerbewys, en omhul met die kleed sy hare wat vir die vuur bestem 
is. Daarbenewens stapel hy nog baie buit op wat in die stryd teen 
die Italiane behaal is, en beveel dat die roof in ’n lang ry aangedra 
word. Hy voeg perde by, en wapens wat hy van die vyand gestroop 
het. Hy het ook die hande van hulle wat hy as lykoffers na die 
skimmeryk wou stuur, agter hul rugge vasgebind, vas van plan om 
die vlamme met die bloed van die neergeveldes te besprinkel. En 
hy beveel dat die leiers self die boomstamme wat met vyandelike 
wapens behang is, moet aandra, en dat die vyande se name 
daaraan vasgeheg moet word.

Arme Acoetes, afgetakel deur die ouderdom, word voortgelei 
terwyl hy nou sy bors met sy vuiste skend, dan weer sy gesig met 
sy naels; hy stort ineen en slaan met sy volle lengte op die grond 
neer. Ook strydwaens bring hulle aan, bespat met Rutuliërbloed. 
Die strydros Aethon se versierings is afgehaal en wenend stap hy 
agterna terwyl hy sy gesig met groot trane benat.

Ander dra Pallas se spies en helm, want Turnus, sy oorwinnaar, het 
die res van sy wapenrusting. Daarna volg die stoet van 
roubeklaers: die Trojane, en al die Etruriërs en Arcadiërs, met 
spiespunte na die grond gerig. Nadat die hele prosessie van sy

60

70

80

90

325



makkers ver verby was, het Aeneas gaan staan en met ’n diep sug 
dít nog bygevoeg: “Dieselfde verskriklike lot om oorlog te voer, 
roep my hiervandaan na nuwe trane: tot in ewigheid groet ek jou, 
edele Pallas, vaarwel tot in ewigheid.” Meer het hy nie gesê nie, 
hom na die hoë mure gewend en laer toe voortgestap.

’N WAPENSTILSTAND WORD VERSOEK 
OM DIE DOOIES TE BEGRAWE

En nou het daar gesante uit die stad van Latium opgedaag. 100 
Omkrans met olyftakkies het hulle om genade gevra: dat Aeneas 
die lyke wat deur die swaard verstrooi oor die vlakte gelê het aan 
hulle teruggee, en toelaat dat hulle onder ’n grafheuwel van grond 
geplaas word. Oorlog, sê hulle, word nie gevoer teen oorwonnenes 
wat die lewenslig ontneem is nie; laat hy nie die manne krenk wat 
voorheen sy gasvriende en skoonvaders5 genoem is nie.

Daar hulle versoek nie geminag kon word nie, willig goeie Aeneas 
daartoe in, en voeg nog boonop hierdie woorde daarby: “Welke 
onverdiende lot het julle in so ’n oorlog verstrik, Latyners, dat julle 
van ons, julle vriende, wegvlug? Vra julle mý om vrede vir die 
dooies wat ten gevolge van hul lot in die stryd gesneuwel het? 110 
Gewis sou ek dit ook aan die lewendes wou toestaan. En ek sou nie 
gekom het as die noodlot my nie hierdie plek as tuiste gegee het 
nie, en ek voer ook nie oorlog teen julle as volk nie: dis julle 
koning wat ons bondgenootskap beëindig, en hom liewer aan 
Turnus se wapens toevertrou het. Vir Turnus sou dit regverdiger 
gewees het om hom aan hierdie6 dood bloot te stel. As hy van plan 
is om die oorlog te beëindig deur dapper te stry, as hy die Trojane 
wil verdryf, moes hy met hierdie wapens soos myne teen my kom 
veg het sodat die een aan wie die god of sy eie regterhand die lewe 
geskenk het, dan bly lewe het. Gaan nou heen en laat die lykvuur 
onder julle rampspoedige landgenote ontvlam.” Aeneas het sy 
woorde beëindig. Die gesante was verslae en stil. Hulle het na 120 
mekaar toe gedraai, star gestaar en geswyg.

5 Vgi. Bk. 7,98.
4 Die dood nl. waaraan die Latyners pas ten prooi geval het.
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DRANCES VAAR TEEN TURNUS UIT

Ten antwoord begin Drances toe soos volg te praat -  ’n grysaard 
wat met laster en haat altyd vyandig teenoor die jongman Turnus 
was: “O held van Troje, groot deur roem, groter nog deur 
wapendade, hoe kan ek u met my lof tot aan die hemel verhef? 
Waaroor moet ek eerste my bewondering uitspreek? U regverdig- 
heid, of u beproewinge in oorlog? Ons sal gewis dankbaar hierdie 
woorde na die stad van ons vadere terugdra, en as die Noodlot 
iewers ’n weg bied, sal ons u met koning Latinus verenig. Laat 
Turnus vir homself verdrae soek. Ja-nee, dit sal vir ons ’n genoeë 
wees om die massiewe mure op te rig wat deur die noodlot vir u 130 
beskore is, en om die rotsblokke van Troje op ons skouers aan te 
dra.” Dit het hy gesê, en almal het uit een mond hul algehele 
instemming laat hoor.

Hulle het ’n ooreenkoms aangegaan wat twaalf dae sou duur.
Onder beskerming van die vrede het Trojane en Latyners sonder 
gevaar saam deur die bosse en oor die ruens rondgedwaal. Die 
rysige es weerklink onder die tweesnydende byl, en hulle laat 
hemelhoë denne neerslaan; onophoudelik kloof hulle eikehout en 
geurende sederhout met wïe, en vervoer wilde berg-esse op 
kreunende waens.

PALLAS SE BEGRAFNISSTOET KOM IN 
PALLANTEUM AAN

En nou vul gevleuelde Gerug, boodskapper van so ’n groot 
verdriet, Evander se ore en Evander se huis en stad, Gerug wat pas 140 
tevore vertel het van Pallas die oorwinnaar in Latium. Die 
Arcadiërs het na die poorte gestorm en volgens hulle ou gebruik 
doodsfakkels opgeraap; helder vertoon die pad van die lang 
stroom fakkels en wydheen verlig dit die Ianderye. Die kolonne 
Trojane kom van die teenoorgestelde kant af en sluit by die 
jammerende menigte aan. Sodra die moeders bemerk dat die stoet 
hul huise nader, laat hulle die treurende stad ontvlam van hul 
krete.

Maar geen mag kan Evander teëhou nie en hy bereik die
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middelpunt van die skaar. Toe die lykbaar neergesit word, val hy 
met geween en gekreun op Pallas neer en in sy smart vind die 150 
woorde eindelik moeisaam uiting: “O Pallas, dit was nie die 
belofte wat jy aan my gegee het toe ek gevra1 het dat jy gewillig 
moet wees om jou met groter omsigtigheid aan die wrede geveg 
toe te vertrou nie! Goed het ek geweet hoe ’n sterk invloed 
nuutgevonde roem in die stryd, en wondersoete eer in die eerste 
geveg kan uitoefen! O wrange eersteling van jou jeug! O wrede 
skoling in oorlog hier digby jou huis! Ag, dat nie ’n enkel een van 
die gode my geloftes en gebede verhoor het nie! En jy, my eerbied- 
waardige eggenote, gelukkig in jou dood, jy wat nie gespaar gebly 
het om hierdie smart te beleef nie! Maar ek het langer gelewe as 160 
my lot, sodat ek alleen oorbly -  ek, sy vader, hom oorleef. Het ek 
maar die Trojaanse magte gevolg, ons bondgenote, en het die 
Rutuliërs mý maar met hulle wapens oorweldig! Het ek maar my 
eie lewe gegee, en het hierdie stoet nou vir mý, en nie vir Pallas 
nie, huis toe gebring! En ek sou julle nie blameer nie, Trojane, en 
nie ons verdrag of die hande wat ons in bondgenootskap gesluit 
het nie: daardie lot wat jou getref het was aan my ouderdom 
verskuldig. Maar as ’n ontydige dood op my seun gewag het, sal dit 
vir my steeds ’n vreugde wees dat hy gesneuwel het terwyl hy die 
Trojane Latium binnegelei en eers duisende Volsci neergevel het. 
Voorwaar, ek sou jou met geen ander begrafnis vereer nie, Pallas, 
as dié waarmee pligsgetroue Aeneas, die magtige Trojane, die 170 
Etruriese leiers en die ganse Etruriese leër jou vereer. Groot is die 
segetekens wat húlle bring7 8 wat deur jou hand aan die dood 
uitgelewer is. Ook jý sou nou as ’n ontsaglike boomstomp met 
wapens9 behang gestaan het as sy ouderdom dieselfde was, en 
die krag van sy jare dieselfde, Turnus! Maar waarom hou ek in my 
ongeluk die Trojane van hulle wapens weg? Gaan heen en onthou 
om hierdie boodskap aan julle koning oor te bring: dat ek my lewe 
uitrek, haatlik noudat Pallas nie meer daar is nie -  die rede

7 v. 152: Ek \eespetenti i.p.v.parenti. Vgl. R.D. Williamsad loc.
8 Hulle “bring” dit vir sover hulle self die segetekens is.
9 v. 173: Ek lees armis i.p.v. arvis. Vgl. R.D. Williams ad loc.

328



daarvoor, jy sien dit self, is jou hand wat vir Turnus aan sowel seun 
as vader skuld. Dít is die enigste geleentheid wat nog vir jou 
dapperheid en geluk oop staan. Ek vra nie om vreugde in die iewe 180 
nie -  want dit sou ’n sonde wees -  maar om die berig daarvan10 
aan my seun in die diepte van die onderwêreld te bring.”

DIE TROJANE EN HULLE BONDGENOTE 
BEGRAWE HULLE DOOIES

Intussen het die Daeraad sy verkwikkende lig vir sterwelinge in 
hulle droefheid te voorskyn gebring en hulle dagtaak en be- 
proewinge hernieu. Reeds het vader Aeneas, reeds het Tarchon op 
die bogtige kus brandstapels gepak. Hierheen het elkeen volgens 
die gebruik van sy vadere die liggame van hulle mense gebring, en 
toe dit met somber fakkels aangesteek is, word die hoë hemel deur 
die rook in duisternis gehul. Driemaal het die manne met 
glinsterende wapens omgord in prosessie om die aangesteekte 
stapels gemarsjeer, driemaal het hulle te perd in ’n kring om die 190 
droewe begrafnisvuur gery en roukrete ge-uit. Die aarde word met 
trane besprinkel, besprinkel ook hul wapens; die geskree van 
manne en ’n gesketter van trompette styg ten hemel.

In hierdie stadium gooi party die buit wat van die gedode Latyners 
gestroop is op die vuur: helms en sierlike swaarde, tooms en 
gloeiende11 wiele. Ander gooi welbekende offergawes op: die 
dooies se eie skilde en die wapens wat hulle geen geluk gebring het 
nie. Rondomheen word menige stier se liggaam aan die Dood 
geoffer; ruigharige varke en vee geroof van oral uit die velde, word 
oor die vlamme geslag. Vanoor die hele strand kyk hulle dan hoe 
hulle makkers verbrand. Hulle bly by die halfuitgebrande stapels 200 
staan en kan hulself nie daarvandaan wegskeur nie, totdat die 
vogtige nag die hemelkoepel, beset met vonkelende sterre, laat 
draai.

10 D.w.s. van Turnus se “teregstelling" deur Aeneas.
11 D.w.s. die wiele van die strydwaens gloei soos die manne in die geveg rondjaag.
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OOK DIE LATYNERS BEGRAWE 
HULLE DOOIES

Eweso het die ongelukkige Latyners op ’n ander plek intussen 
ontelbare brandstapels opgerig. ’n Deel van die groot aantal lyke 
van hulle mense begrawe hulle in die grond, ’n deel tel hulle op en 
dra dié na naburige velde, of stuur hulle terug na die stad.12 Die 
res, ’n ontsaglike, ordelose hoop lyke, verbrand hulle sonder om 
hulle te tel en sonder onderskeiding. Wedywerend glans die uit- 
gestrekte velde toe aan alle kante van vure, die een na die ander.

Die derde mórestond het die ysige skadu van die hemel af verdryf. 210 
Bedroef het hulle die diep as omgewoel, die deurmekaar liggende 
beendere uit die uitgebrande vure gegrawe en ’n hoop warm grond 
daarop gestapel.

DIE GEVOELENS LAAI OP TEEN TURNUS

Maar in die huise, in skatryk Latinus se stad klink die luidste 
geween, die grootste deel van die eindelose geweeklaag. Hier 
staan moeders en hulle ongelukkige skoondogters, daar treurende 
susters met hul liefhebbende harte, en seuns wat van hul vaders 
beroof is: hulle vervloek die gruwelike oorlog en Turnus se 
huwelik. Hulle sê hy self moet met wapens, hy self moet met die 
swaard die saak besleg daar hy vir homself die koninkryk van Italië 
en die hoogste eer verlang. Die grimmige Drances vererger hierdie 
toestand nog en gee die plegtige versekering dat alleen Turnus tot 220 
die stryd opgeroep word, dat hy alleen gedaag word13. Daarteen- 
oor word menige opinie in verskillende formulering ten gunste van 
Turnus ge-uit. Die magtige naam van die koningin beskerm hom, 
en sy groot roem vanweë die segetekens wat hy verdien het, 
onderskraag die held.

12 Laurentum.
13 Vgl. vv. 115-118.
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DIE GESANTE NA DIOMEDES KEER 
ONVERRIGTERSAKE TERUG

Temidde van hierdie woelinge, toe die vurige opgewondenheid sy 
hoogtepunt bereik, kyk! om alles te kroon, bring die gesante14 
bedroef die antwoord van Diomedes se magtige stad af: niks is 
bereik teen die prys van sulke groot moeite nie; geskenke en goud 
en dringende versoeke het niks gebaat nie; die Latyners moet 
ander gewapende bystand soek, of van die Trojaanse koning vrede 230 
probeer kry.

LATINUS BELÊ ’N VERGADERING VAN 
SY VOLKSLEIERS

Van ontsaglike smart gooi selfs koning Latinus tou op. Dat Aeneas 
duidelik deur ’n goddelike wil as ’n man met ’n noodlots- 
bestemming na hulle gebring is, daaraan word hulle herinner deur 
die toorn van die gode en die vars grafhope voor hulle oë. Daarom 
ontbied hy die opperraad en voorstes van sy volk met sy dekreet 
en roep hulle in sy hoë woning saam. Hulle stroom deur die vol 
strate na die koninklike paleis en kom byeen. In hulle midde sit 
Latinus, sowel die oudste in jare as die eerste in gesag: neerslagtig- 
heid is op sy gesig te lees. En hier beveel hy die gesante wat van die 
Aetoliese stad teruggestuur is om te sê welke nuus hulle bring, en 
eis om weer elke antwoord van Diomedes in presiese volgorde te 240 
hoor. Toe raak alle tonge stil, Venulus gehoorsaam die opdrag en 
begin soos volg te spreek:

“Burgers, ons het Diomedes en sy Griekse nedersetting gesien.
Ons het die reis afgelê, al die gevare te bowe gekom en die hand 
waardeur die land van Troje tot ’n val gekom het, gedruk. As 
oorwinnaar was hy besig om die stad Argyripa, genoem na sy 
vader se volk, in die Apuliese velde in die omgewing van die 
Garganusberg te stig. Nadat ons binnegegaan het, en daar in sy

14 Vgl. Bk. 8,9-17.
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teenwoordigheid geleentheid gegee is om te spreek, bring ons 
geskenke te voorskyn, vermeld ons naam en vaderland, wie die 
aggressors is, en watter oorsaak ons na Arpi gebring het. Nadat hy 250 
dit aangehoor het, het Diomedes met kalm gelaat geantwoord:

‘O geluksalige volke, o ryk van Saturnus, oeroue kinders van 
Italië, watter lot verstoor julle rus en noop julle om oorloë 
waarvan julle niks weet nie te begin? Elkeen van ons wat die velde 
van Troje met die swaard ontwy het -  ek sê niks van die lydens- 
beker wat tot die droesem onder sy rysige mure geledig is, van die 
helde wat deur die Simoïs daar oorweldig word nie -  ons het 
dwarsoor die wêreld onuitspreeklike straf verduur en alle boetes 
vir ons misdade betaal, ’n bende wat selfs deur Priamus bejammer 
word: die heillose ster van Minerva13 is getuie daarvan, ook die 
rotse van Euboea, en Caphereus wat wraak geneem het. 260 
Menelaus, seun Atreus, is ná daardie oorlog na verskeie kuste 
gedryf, en verkeer in ballingskap so ver as die pilare van Proteus.16 
En Ulysses het die Siklope van Etna aanskou. Sal ek vertel van 
Neoptolemus se koninkryk, en van Idomeneus se gevalle huis? Of 
van die Locri17 wat aan die kus van Libië woon? Die Mykeense18 
leier van die magtige Grieke het nouliks sy drumpel oorskry of hy 
vind die dood deur die hand van sy trouelose vrou: ’n owerspeler 
het op die loer gelê vir die veroweraar van Asië. Ag, dat die gode 
my dit misgun het om na die altare van my vaderland terug te keer, 
en om my vrou na wie ek verlang, en skone Calydon weer te sien19! 270 
Selfs nou nog agtervolg wonderverskynsels my, verskriklik om te 
aanskou: my verlore makkers het op vleuels die hoë lug in gepyl en 
swerf as voëls20 oor die riviere rond -  helaas!, wrede straf van my 15 * * * 19 20

15 Minerva (= Pallas Athena) het die Grieke tydens hul terugvaart van Troje af by 
die voorgebergte Caphereus in Euboea laat skipbreuk ly. Wraak is geneem oor 
die mishandeling van Cassandra, priesteres van Minerva.

“ Gibraltar.
"  Volgelinge van Ajax, seun van Oileus, wat blykbaar as ballinge in N.-Afrika gaan 

woon het.
“ Agamemnon wat na die verowering van Troje (Asië) deur sy vrou Clytaemnestra 

en haar minnaar Aegistheus vermoor is.
19 v. 270: Ek lees ’n uitroepteken i.p.v. ’n vraagteken.
20 Diomedes se makkers is in voëls verander, Vgl. Ovid. Met. 14, 497 e.v.
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vriende -  en vervul die kranse met hul jammerkrete. Niks anders, 
ja, niks anders was my te wagte reeds sedert daardie tyd toe ek in 
my waansin die liggame van hemelinge met die swaard aangeval, 
en ek Venus se hand met ’n wond geskend het nie. Nee, voorwaar, 
moenie my tot sulke gevegte aandryf nie! Na die val van Troje 
bestaan daar vir my geen oorlog meer teen die Trojane nie, en ek 280 
praat of verheug my nie oor die rampe van weleer nie. Gee maar 
die geskenke wat julle van die kuste van jul vaderland af vir my 
bring, vir Aeneas. Teen sy heftige wapens het ons stelling 
ingeneem en met hom handgemeen geraak. Glo iemand wat uit 
ervaring weet hoe magtig hy hom agter die beskutting van sy skild 
oprig, met welke werwelgeweld hy sy spies slinger. As die land van 
Troje nog twee sulke manne voortgebring het, sou die Trojane bo 
verwagting na die Griekse stede opgeruk, en sou Griekeland die 
kentering in die noodlot bekla het. Die hele gesloer voor die mure 
van die hardnekkige Troje, die oorwinning wat vir die Grieke 
getalm en tot die tiende jaar geretireer het, is aan die hand van 290 
Hector en Aeneas toe te skryf. Albei het uitgeblink in moed, albei 
in voortreflike wapendade -  maar Aeneas het die eerste plek 
beklee in pligsbetragting. Sluit met mekaar ’n verbond soos dit 
geoorloof is: maar waak daarteen dat julle wapen teen wapen in 
oorlog bots’. En hiermee, edele vors, het u tegelyk verneem wat 
die koning se antwoord, en wat sy standpunt in die gewigtige stryd 
is.”

LATINUS SE VOORSTEL

Nouliks het die gesante dit gesê of ’n teenstrydige gemompel 
stroom oor die lippe van die Latyners: soos wanneer rotse snel- 
stromende riviere blokkeer; in die gestuite maling ontstaan daar ’n 
gebruis en die nabygeleë oewers weergalm van die klaterende 
water. Sodra hul gemoedere bedaar, en hul angstige monde tot 300 
swye gekom het, bid hul koning eers tot die gode, en begin van sy 
hoë troon af:
“Ek wou dat ons veel eerder tot ’n beslissing gekom het oor 
hierdie krisis, Latyners, en dit sou beter gewees het om nie ’n 
vergadering byeen te roep op ’n tydstip soos hierdie wanneer die 
vyand reeds ons mure beleër nie. Ons voer ’n rampspoedige

333



oorlog, burgers, teen ’n volk wat uit gode gebore is, ja, teen 
onoorwinlike helde onvermoeibaar deur stryd, en wat nie hulle 
swaarde kan laat rus nie, al is hulle ook oorwin. As julle enige 
hoop gevestig het op gewapende ondersteuning van die kant van 
die Aetoliërs, moet julle dit laat vaar! Elkeen is sy eie hoop, maar 
julle sien hoe ontoereikend dit is. In watter ontreddering die res 310 
neergevel lê -  alles is sigbaar voor julle! En ek beskuldig niemand: 
die uiterste wat dapperheid kon doen, is gedoen; met die volle 
krag van ons ryk het ons gestry. Ek sal nou die siening van my 
weifelende verstand uiteensit en dit -  skenk aandag hier -  in ’n 
paar woorde verduidelik.

Aangrensend aan die Tiber lê daar ’n stuk grond, reeds lank in my 
besit. Dit strek ver na die Weste, tot by die Sicaniërs se grense 
verby. Aurunciërs en Rutuliërs het hulle saailande daar, en ploeg 
die klipperige randjies terwyl hulle die ruuste dele daarvan as 
weiding gebruik. Laat hierdie hele gebied, tesame met ’n strook 
hoë denbegroeide bergland aan die Trojane toeval om hulle 320 
vriendskap te wen. Laat ons ook billike voorwaardes vir 'n verdrag 
formuleer en hulle as vennote ons koninkryk binnenooi. Laat hulle 
hul dáár vestig as hulle begeerte so groot is, en ’n stad stig. Maar 
as hulle begeer om ’n ander gebied en ’n ander volk te probeer 
bereik, en hulle is by magte om van ons grondgebied te vertrek, 
laat ons dan vir hulle twintig skepe van Italiaanse eikehout bou. As 
hulle in staat is om meer te beman -  al die timmerhout lê gereed 
aan die waterkant. Laat hulle self die aantal en boustyl van hulle 
vaartuie voorskryf: laat ons die brons, die vakmanne en die 
skeepswerwe verskaf. Verder, om hierdie besluit te berig en ’n 
hegte verbond met hulle te sluit, verorden ek dat ’n honderd 330 
gesante op weg gaan, Latyners uit adellike geslag. Hulle moet 
olyftakkies van vrede voor hulle uithou met die hand, en geskenke 
meeneem: talente goud en ivoor, en die troon en mantel, die 
simbole van my gesag. Beraadslaag nou onderling en kom ons 
haglike toestand te hulp.”

DRANCES ONDERSTEUN LATINUS EN VAAR 
TEEN TURNUS UIT

Toe staan Drances op, vyandig soos tevore. Turnus se roem het
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hom met bedekte afguns en prikkels van verbittering aangepor. 
Skatryk was hy, en nogal welbespraak, maar vir oorlog was sy 
hand sonder geesdrif. In vergaderings is hy as ’n raadgewer van 
formaat beskou, en behendig om oproer te stook. Die adellike 
bloed van sy moeder het hom ’n trotse afkoms besorg, maar van 340 
vaderskant het hy ’n onsekere stand verkry. Met hierdie woorde 
verswaar en verhoog hy nou hulle toorn: “U vra ons raad in ’n saak 
wat vir elkeen glashelder is, o edel vors, en wat geen kommentaar 
van ons kant benodig nie. Almal erken dat hulle weet wat ons volk 
se belange vereis, maar hulle is huiwerig om te praat. Laat die man 
vryheid van spraak toestaan en sy opgeblasenheid laat vaar, hy 
deur wie se heillose bewind en verderflike trots -  ek sal dit gewis 
sê al dreig hy met wapens en die dood -  ons sien dat soveel 
skitterende leiers gesneuwel en die ganse stad in rou versink het, 
terwyl hy vol vertroue om te kan vlug die Trojaanse laer aanval en 350 
selfs die hemel met sy wapengekletter verskrik. Voeg nog een 
geskenk by daardie groot aantal wat u beveel aan die Trojane 
gestuur en belowe moet word, alleredelste vors, en laat niemand se 
onstuimigheid u intimideer om nie as vader u dogter in ’n waardige 
huwelik aan ’n voortreflike skoonseun te gee, en die vrede wat ons 
begeer met ’n ewige verbond te sluit nie.

Maar as so ’n groot vrees vir Turnus ons gees en harte gevange 
hou, laat ons homself smeek, van homself instemming vra om te 
swig en van sy persoonlike aanspraak afstand te doen ten behoewe 
van koning en vaderland. Waarom werp jy jou rampsalige burgers 
so dikwels in openlike gevare, jy wat vir Latium die bron en 360 
oorsaak van hierdie lyding is? Daar is geen heil in oorlog nie!
Vrede vra ons jou almal, Turnus, en daarmee saam, die enigste 
onskendbare waarborg vir vrede. Ek is die eerste, ek wat jy dink 
jou vyand is -  en ek gee nie om om dit te wees nie -  kyk! ek kom 
na jou as smekeling. Toon erbarming vir jou volk, lê af jou trots, 
gee dit gewonne en onttrek jou! Ons is verslaan en het genoeg 
dood aanskou, genoeg uitgestrekte velde ontvolk. Of as roem jou 
aanspoor, as jy sulke groot krag in jou binneste voel, as die paleis 
wat jy as bruidskat sal kry jou so na aan die hart lê -  waag dit dan 
en bring vol vertroue jou bors teen die vyand te staan. Natuurlik, 370 
ons, nikswerd lewens, ’n onbegraafde en onbeweende masssa, 
moet op die vlaktes neergevel word sodat ’n vorstelike eggenote
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Turnus se deel mag wees. En jy ook, as jy enige krag het, as jy ’n 
ietsie van jou vader se vegtersgees besit, kyk dan hom wat jou daag 
vol in die oë.”

TURNUS SE ANTWOORD

Ten gevolge van hierdie woorde het Tumus se onstuimige woede 
ontvlam. Hy stoot ’n kreun uit en bars los met hierdie woorde uit 
die diepte van sy hart: “ ’n Oorvloedige stroom woorde het jy 
voorwaar altyd, Drances, juis wanneer die oorlog om dade vra, en 
as die Senaat byeengeroep word, is jy die eerste daar! Maar die 
raadsaal moenie gevul word met woorde wat so manjifiek uit jou 380 
mond vlieg waar jy veilig staan solank die verskansing van ons 
mure die vyand weghou en ons gragte nie van bloed stroom nie. 
Donder dus maar voort met jou welsprekendheid -  dis jou 
gewoonte -  en beskuldig jý my van vrees, Drances, aangesien jou 
hand soveel hope neergevelde Trojane veroorsaak en jy die velde 
wyd en syd met segetekens versier het! Dit staan jou vry om te 
ervaar wat onverskrokke moed vermag. En ons hoef gewis nie die 
vyand ver te gaan soek nie: aan alle kante omsingel hulle ons 
mure! Trek ons hulle tegemoet? Wat talm jy? Sal jou veglus altyd 
in jou windmakerige tong lê, en in daardie voete van jou wat 390 
gereed staan om te vlug?

Ek verslaan? Of sal enigiemand, verfoeilike leuenaar, my na 
verdienste verslaan noem as hy die Tiber hoog sien swel van 
Trojaanse bloed, as hy Evander se hele huis saam met sy nageslag 
ineengestort sien, en die Arcadiërs gestroop van hul wapens? So 
het Bitias en die reus Pandarus my nie leer ken nie, en die duisend 
wat ek seëvierend op een dag na die Onderwêreld laat afdaal het 
hoewel ek deur die vyand se mure en skutswal ingesluit en 
omsingel was. ‘Geen redding in oorlog nie’? Sing daardie deuntjie 
vir die Trojaanse skepsel21, waansinnige, en vir jou eie lot. Moenie 400

!l Aeneas.
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ophou om alles verder deur groot vrees in verwarring te bring, en 
die magte van ’n volk wat reeds tweemaal verower is op te hemel 
en neerhalend te praat van Latinus se krygsmag nie.

Nou sidder ook die prinse van die Grieke kastig vir die Trojaanse 
wapens, nou ook Diomedes en Achilles van Larisa, en die Aufidus- 
rivier vlug stroomop terug voor die golwe van die Hadriatiese 
see22. So is dit ongeveer wanneer hy voorgee dat hy bang is vir 
my verwyte, die skurk van ’n huigelaar, en deur kastige vrees sy 
aanklag nog feller maak. Nooit sal jy ’n lewe soos joune deur my 
hand verloor nie -  ontstel jou nie! Laat dit saam met jou woon en 
in daardie borskas van jou bly!

Ek kom nou terug, vader, na u en die belangrike sake wat u ter 410 
beraadslaging voorgelê het. As u geen hoop verder op ons wapens 
vestig nie, as ons so in die steek gelaat is en totaal ineengestort het 
na één neerlaag van ons leër, en ons goeie geluk nie kan terugkeer 
nie -  laat ons dan om vrede smeek en ons hande weerloos na die 
vyand uitstrek. Hoewel, ag!, as daar maar ’n sprankie van ons 
gewone dapperheid in ons oorgebly het! Vir my is die man wat 
meer as ander mense sowel geluk smaak in sy ontberinge as edel 
van inbors is, dié een wat sterwend vooroor neergestort en eens en 
vir altyd in die stof gebyt het om sodanige skande nie te aanskou 
nie.

Maar as ons nog oor middele beskik, en ook nou nog oor vars 
weerbare manne, en as daar stede en volke van Italië vir ons tot 420 
hulp oor is; as roem ook vir die Trojane teen die prys van baie 
bloedvergieting gekom het -  hulle het hulle eie dooies, en ’n 
soortgelyke storm het oor almal getrek -  waarom verloor ons 
smadelik moed heel aan die begin? Waarom oorval ’n gesidder ons 
ledemate nog voor die trompet geskal het? Die verloop van die dae 
en die verandering bringende inspanning van wisselende tydsom- 
standighede het al aan baie dinge ’n gunstige wending besorg. Die 
goeie geluk wat nou verskyn en dan weer verdwyn het al baie

22 M.a.w. alles is deurmekaar en agterstevoor.
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mense mislei, maar daarna weer op vaste grond teruggeplaas. Dis 
nie die Aetoliër23 of die manne van Arpi wat ons tot bystand sal 
wees nie: dit sa! Messapus wees en geseënde Tolumnius en die 430 
leiers wat deur soveel volkere gestuur is! En geen geringe roem sal 
met die keurbendes uit Latium en die velde van Laurentum 
meegaan nie. Daar is ook Camilla uit die voortreflike volk van 
Volsci, sy wat haar troepe ruiters en eskadronne, glansend van 
brons, voortlei.

Maar as die Trojane my alleen tot die stryd oproep en dit u 
behaag, as ek die algemene heil so erg in die weg staan, nouja, 
Oorwinning het nie uit so ’n geweldige afsku van my hande weg- 
gevlug dat ek sou weier om iets te probeer ter vervulling van so ’n 
heerlike verwagting nie. Ek sal moedig teen hom optrek, ook al 
sou hy hom as die gelyke van magtige Achilles bewys en ’n wapen- 
rusting soos syne aantrek, deur Vulcanus se hande gemaak. Ek, 
Turnus, wat in dapperheid vir geeneen van die vroeër geslagte 
terugstaan nie, ek wy hierdie lewe van my aan julle en aan my 440 
skoonvader Latinus. Aeneas daag my alleen uit? Nou laat hy daag, 
ek bid dit! En laat Drances nie in my plek met sy dood betaal, as 
dit hier gaan om die gode se toorn nie, of nie die lof inoes as dit ’n 
geval is van dapperheid en roem nie.”

AENEAS SE OPMARS TEEN LAURENTUM

So was hulle besig om in onderlinge twis oor die haglike toestand 
te debatteer: Aeneas, egter, was besig om met sy magte uit sy laer 
aan te ruk. Onder groot beroering, kyk! hardloop ’n boodskapper 
deur die koninklike sale en vul die stad met heftige vrees. “Die 
Trojane”, skree hy, “en die leër van die Etruriërs is van die Tiber- 
rivier af in slagorde oor al die vlaktes heen aan’t afdaal.” Dadelik 450 
is die gemoedere van die skare verontrus en hul harte geskok. Hul 
toorn ontvlam, tot die uiterste geprikkel. Opgewonde swaai hulle 
die hande en eis wapens, luid skree die jongelinge om wapens -  en

33 Diomedes.
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wenend mor die vaders in droefheid. Aan alle kante styg nou ’n 
luide geskree onder verskil van opinie ten hemel: soos wanneer 
swerms voëls soms in ’n hoë woud gaan sit het, of swane langs die 
visryke Padusastroom hul skor geskree oor die kwakende poele 
laat hoor.

Turnus gryp die geleentheid aan en sê: “Nou goed dan, burgers, 
roep ’n vergadering byeen, sit dan maar rustig en prys die vrede! 460 
Hulle daar is besig om gewapen teen ons koninkryk aan te storm!”

Meer het hy nie gesê nie, hom gehaas en ylend uit die hoë paleis 
gesnel. “Volusus” , roep hy uit, “gee aan die Volsciese kontingente 
bevel om hulle te bewapen en voer jý die Rutuliërs aan! Messapus, 
en jy, Coras, saam met jou broer, ontplooi julle die ruitery onder 
wapen oor die wye vlaktes. Laat party die stadspoorte versterk en 
die torings beman. Die res van die leër moet saam met my gaan 
aanval waar ek sal beveel.”

Onmiddellik word daar vanuit die ganse stad na die mure gestorm.
Vader Latinus self verlaat ook die vergadering, en hewig verontrus 470 
deur die sombere uur stel hy sy groot planne uit. Menige verwyt 
maak hy hom dat hy nie vir Aeneas van Troje vrywillig verwelkom, 
en hom as sy skoonseun aan die stad verbind het nie.

Party grawe ’n grag voor die poorte, of dra klippe en pale aan. Die 
skor trompet gee die bloedige teken vir die stryd. Toe het vrouens 
en seuntjies in bonte kring rondomheen op die mure stelling 
ingeneem, want die uiterste doodstryd roep almal op. Vergesel van 
’n groot skaar moeders ry24 die koningin ook na die tempel en 
burgtop van Pallas, en bring offergawes. Aan haar sy sit die meisie 
Lavinia, die oorsaak van soveel leed, haar lieflike oë neergeslaan. 480 
Agter hulle volg die moeders teen die trappe op, vul die tempel 
met wierookdampe, en van die hoë drumpel af stort hulle 
droewige gebede uit: “Krygshaftige, heerseres van oorlog, 
maagdelike Pallas Athena, breek met u hand die speer van die

24 Vgl. die nota by Bk. 8, 665-66.
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Trojaanse seerower, slaan hom neer dat hy met sy gesig op die 
aarde stort en spalk hom voor ons hoë poorte oop.”

Turnus self, woedend, omgord hom so vinnig as wat hy kan vir die 
stryd. Geklee in sy glansende rooigeel borspantser het hy reeds 
stekelig vertoon van die brons skubbe. Sy bene het hy met goue 
skeenplate omhul, sy slape is tot nog toe onbedek, maar die 
swaard het hy reeds aan sy linkersy vasgegord. In ’n glans van goud 
storm hy met jubelende gemoed van die hoë burg af, en in sy 490 
verwagting behaal hy vooraf reeds die oorwinning oor sy vyand: 
soos ’n hings wat sy halter breek en uiteindelik vry uit die stal vlug; 
sodra hy die oop vlakte bereik, draf hy óf na die weiding en die 
merrietroppe, óf, gewoond daaraan om in die bekende rivier te 
bad, spoed hy soheen en runnik uitgelate, sy nek hoog in die lug 
terwyl die maanhare om sy nek en skof speel.

CAMILLA SE AFSPRAAK MET TURNUS

Vergesel van haar troep Volsci galoppeer Camilla hom tegemoet. 
Vlakby die stadspoorte spring die koningin van haar perd af. Die 
hele afdeling volg haar voorbeeld, verlaat hul perde en golf neer 500 
na die grond. Toe sê sy: “Turnus, as ’n dapper mens tereg ’n bietjie 
selfvertroue mag hê, dan het ek die durf, en ek belowe om die 
Trojane se ruitery tegemoet te gaan en my alleen teen die 
Etruriese ruiters op te stel. Laat my toe om met mý hand die eerste 
gevare van die oorlog te beproef. Wag jy met die voetvolk voor die 
mure en bewaak die stad.”

Met sy oë op die vreesinboesemende meisie gevestig, antwoord 
Turnus hierop: “O meisie, sieraad van Italië, welke dank kan ek 
probeer uitspreek of terugbetaal? Maar nou, aangesien jou moed 
alle perke te bowe gaan, moet jy die moeilike taak met my deel. 510 
Volgens die gerug -  en die verspieders wat ek gestuur het, berig 
dat dit waar is -  het Aeneas, daardie meedoënlose man, lig- 
gewapende ruiters vooruitgestuur om die vlaktes te teister. Hy self 
is besig om deur verlate dele al met die rug langs die steiltes van 
die berg te oorkom in sy aantog na die stad. Ek stel ’n hinderlaag 
op in ’n oorkoepelde pad deur die woud sodat ek die toegange aan 
beide kante met gewapende soldate beset. Vang jy die Etruriese
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ruitery op in ’n oop geveg. Dapper Messapus sal saam met jou 
wees, en die Latynse ruiters en die troep van Tiburtus. Ook jyí5 
moet verantwoordelikheid as leier aanvaar.” So sê hy, en met 
dergelike woorde bemoedig hy Messapus en die leiers van die 520 
bondgenote vir die geveg, en hy ruk teen die vyand op.

Daar is ’n dal met slingerende kronkelpaaie, geskik vir bedrog en 
oorlogslis. ’n Helling, donker van digte lower, sluit dit aan 
weerskante in. ’n Klein voetpaadjie lei daarheen, en ’n smal pas 
met ’n noú toegang bring jou daarin. Daarbokant, tussen die 
uitkyktorings op die kruin van die berg, lê ’n onsigbare plato, ’n 
veilige skuilplek om na keuse van links of regs ’n aanval te loods, 
of om op die ruens stelling in te neem en yslike rotse neer te rol. 
Hierheen haas die jongman, bekend met die rigting van die paaie; 530 
in aller yl beset hy die terrein en neem posisie in in die bedrieglike 
bosse.

DIANA OPENBAAR CAMILLA SE LEWENSLOOP 
EN TOEKOMS

In haar hemelse tuiste het Diana intussen die snelle Opis, een van 
die heilige skaar maagde wat haar altyd vergesel, aangespreek en 
hierdie verdrietige woorde haar mond laat ontval: ‘‘Daar skry 
Camilla na die wrede oorlog voort, o maagd, en vergeefs omgord 
sy haar met ons wapens, sy wat ek bo die ander liefhet. Want 
Diana se liefde vir haar -  jy ken dit goed -  het nie onlangs gekom, 
en my hart met ’n plotselinge soetheid bekoor nie. Toe haar vader 
Metabus uit sy koninkryk verdryf is ten gevolge van die haat wat 
deur sy hovaardige magsuitoefening verwek is, en hy Privernum, 540 
sy aloue stad, verlaat het, het hy in sy vlug tussen die slae van die 
oorlog deur sy babadogter saamgeneem om sy ballingskap te deel, 
en haar na die naam van haar moeder Casmilla, effens gewysig, 
Camilla genoem. Self het hy haar voor hom teen sy bors gedra en 
die lang ruens van eensame bergwoude opgesoek. Aan alle kante 25

25 D.w.s. saam met hom.
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het wrede spiese hom bedreig, daar die Volsci hom met hul soldate 
omsingel en gedurig om hom geswerm het.

Maar kyk! in die middel van sy vlug het die Amasenus in vloed 
gelyk met sy oewers geskuim -  so ’n geweldige reënbui het uit die 
wolke voortgebars. Terwyl hy gereed maak om deur te swem, 
word hy deur sy liefde vir die kindjie teruggehou, en vrees hy om 
sy dierbare las se ontwil. Terwyl hy elke moontlikheid in sy 550 
gedagtes oordink, het hy na veel huiwering skielik hierdie besluit 
geneem: die enorme spies wat die stryder toevallig in sy sterke 
hand gedra het, taai van knoeste en hardgedroogde eikehout -  
hieraan maak hy sy dogtertjie vas, toegedraai in kurkbas uit die 
bosse, en bind haar netjies aan die middel van die spies vas. Terwyl 
hy haar in sy ontsaglike hand balanseer, bid hy aldus ten hemel: 
“Genadige bewaakster van die bosse, maagdelike dogter van 
Latona, ek, haar vader, wy hierdie dogtertjie aan u as u dienares.
Dis u wapen waaraan sy eerste vashou terwyl sy as smekeling deur 
die lug voor haar vyand vlug. Neem haar as u eie aan, godin, ek 560
smeek u, haar wat nou aan die onsekere bries toevertrou word.”
Hy het gespreek, hy trek sy arm terug, en kragtig slinger hy die 
spiesskag. Luid het die waters gedreun terwyl arme Camilla aan 
die suisende spies oor die snelle stroom vlieg. Maar terwyl ’n groot 
troep vyand reeds al digter dring, spring Metabus in die rivier en 
seëvierend trek hy die spies met die meisietjie, die wygeskenk aan 
Diana, uit die grasbegroeide sooi.

Geen stede het hom in hulle huise en mure ontvang nie -  weens sy 
wilde aard sou hy self ook nie daartoe ingestem het nie -  en as 
herder het hy op eensame berge sy lewe geslyt. Hier, tussen 
kreupelhout en ruie lêplekke van wilde diere, het hy sy dogtertjie 570 
aan die uier van ’n wilde merrie in ’n kudde met melk gevoed deur 
die spene tussen haar tere lippies uit te melk. Toe die kindjie die 
eerste keer stewig op haar voetjies staan, het hy haar handjies 
bewapen met ’n aangepunte werpspies en ’n boog aan die skouer 
van die kleinding gehang. In plaas van ’n goue haarband, in plaas 
van ’n slepende mantel as gewaad, hang ’n tiervel van haar kop af 
oor haar rug neer. Selfs toe al het sy met tere handjies haar 
kinderlike werptuie geslinger en die slingervel met sy gladde riem 
om haar kop geswaai en ’n kraanvoël, afkomstig van die Strymon- 580
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rivier, o f ’n wit swaan afgeskiet. Menige moeder deur die stede van 
Etrurië heen het haar vergeefs as skoondogter begeer. Alleen met 
Diana tevrede, koester sy onbevlek ’n ewige liefde vir haar wapens 
en haar maagdelikheid. Ek sou kon wens dat sy nie deur oorlog 
soos dié meegesleur was, en probeer het om die Trojane uit te 
daag nie -  sy wat vir my dierbaar is -  en dat sy nou nog een van 
my gesellinne was. Maar kom, aangesien sy deur ’n bitter noodlot 
geteister word, daal uit die hemel neer, nimf, en besoek die gebied 
van die Latyners waar daar onder ’n onheilspellende voorteken ’n 
aaklige slag gelewer word. Neem hierdie26 wapens, en trek die pyl 590 
van wraak uit die koker: wie ook al haar gewyde liggaam met ’n 
wond skend, Trojaan of Italiaan, laat hy hiermee op dieselfde wyse 
met sy bloed aan my vergelding betaal! Daarna sal ek die beklaens- 
waardige meisie se liggaam en wapens ongeskonde in ’n om- 
hullende wolk na haar graf vervoer en in haar eie vaderland ter 
ruste lê.” So het Diana gesê en Opis het suisend deur die ligte 
briese van die hemel neergedaal, haar liggaam omgewe van ’n 
swart werwelwind.

DIE RUITERYGEVEG BUITE DIE STADSMURE

Maar intussen nader die Trojaanse leër die stadsmure, en ook die 
Etruriese leiers en die hele berede korps, volgens getal in 
eskadronne georden. Oor die hele vlakte runnik die steierende 
perde; hulle veg teen die stywe teuels en swenk nou hierheen, dan 600 
daarheen. Van die yster spiese vertoon die veld nou stekelig oor ’n 
wye gebied, en die vlaktes glans van die omhooggeligte wapens. 
Eweneens verskyn Messapus en die vinnige Latyners, en Coras 
saam met sy broer, en die maagd Camilla se vleueltroep teenoor 
en voor hulle op die vlakte. Ver trek hulle die arms terug, stoot die 
spiese vorentoe en swaai hul lanse heen en weer; vurig word die 
aantog van manne en die gerunnik van perde.

En nou het beide leërs in hul opmars binne speerworpafstand van

26 Haar eie boog en pyle.
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mekaar gehalt. Skielik storm hulle vorentoe met ’n geskree en 
spoor hulle verwoede perde aan. Tegelykertyd laat hulle 610 
werpwapens neerreën, so dig soos sneeuvlokke, en die hemel word 
in skadu versluier. Dadelik jaag Tyrrhenus en wakker Aconteus 
met gevelde lanse met mening op mekaar af; hulle is die eerste wat 
onder luide gekletter op die grond neerstort en hulle perde bors 
teen bors verbreek en verbrysel. Aconteus word soos ’n blits uit 
die saal gegooi, of soos ’n gewig wat deur swaargeskut uitgeskiet is. 
Halsoorkop val hy ver van sy perd en strooi sy lewe uit in die 
briese.

Onmiddellik is die slaglinies in verwarring. Die Latyners maak ’n 
regsomkeer, swaai hulle skilde terug om die rug te dek en draai 
hulle perde in die rigting van die stad. Die Trojane agtervolg, en 620 
Asilas aan die voorpunt lei hul eskadronne. En reeds het hulle die 
poorte genader toe die Latyners weer eens hul krygskreet aanhef 
en die soepel nekke van hul perde omswaai: die Trojane vlug en 
retireer onder algeheel vrye teuel. Soos wanneer die oseaan met 
beurtelingse golfslag voortrol; nou stroom dit op die land af, 
bedelf skuimend die rotse en oorspoel die verste sandrand met sy 
krullende golwe; dan eb dit weer vinnig terug, suig die rollende 
klippies in sy trekking saam en laat die strand met vervloeiende 
stroompies agter. Tweemaal het die Etruriërs die Rutuliërs 
verslaan en na die stad toe gejaag; tweemaal teruggedryf, kyk 630 
hulle om en bedek hul rúe met hul skilde. Maar toe hulle in ’n 
derde geveg bots, toe albei linies totaal verstrengel raak en elke 
man sy man gekies het, toe, voorwaar, styg die gekreun van die 
sterwendes op, en wapens en liggame en halfdooie perde tussen 
neergevelde ruiters word in ’n diep stroom bloed aangerol. Die 
geveg neem in felheid toe.

Orsilochus het sy spies na Remulus se perd geslinger -  want hy 
was bang om die man self aan te pak -  en die yster onder sy oor 
laat vassteek. Wild steier die perd die lug in van die hou; die wond 
is vir hom te veel en hy lig sy bors op en skiet sy bene hoog uit; sy 
ruiter word afgegooi en rol op die grond. Catillus vel Jollas neer, 640 
en vir Herminius, gedug in heldemoed, gedug ook weens sy 
liggaamsbou en wapens. Op sy onbedekte hoof stroom sy blonde 
hare; sy skouers is kaal en hy vrees geen verwonding nie; openlik
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stel so 'n groot man hom bloot aan die wapens. Deur sy breë 
skouers word die trillende spies gedryf, en toe dit aan die 
anderkant uitkom, laat dit die held ineenkrimp van die pyn. Oral 
guts die donker bloed. A1 vegtend veroorsaak hulle dood, en streef 
self na 'n roemryke dood deur wonde.

CAMILLA27 SE HELDEDADE

Maar midde-in die slagting gaan kokeromgorde Camilla soos ’n 
Amasone heftig te kere, haar een bors ontbloot om te veg. En nou 
laat sy buigsame lanse dig uit haar hand neerreën, dan gryp haar 650 
regterhand onvermoeibaar weer die stewige strydbyl; die goue 
boog en pyle van Diana ratel aan haar skouers. Selfs wanneer sy 
soms verjaag was en teruggeval het, het sy haar boog agtertoe 
gedraai en al vlugtend pyle gemik. Maar om haar heen was die 
keur van haar gesellinne, die maagd Larina, en Tulla, en Tarpeia 
wat haar bronsbeklede byl swaai, dogters van Italië wat deur 
goddelike Camilla self as haar trots uitgesoek is -goeie dienaresse 
in vrede en oorlog: soos wanneer die Amasones van Thracië op die 
strome van die Thermodon galoppeer en met beskilderde wapens 660 
veg, sy dit rondom Hippolyte28, sy dit wanneer Penthesilea29, 
dogter van Mars, in haar strydwa uit die geveg terugkeer en die 
vroulike leër met luide krete en ’n gedreun op hul halfmaanskilde 
te kere gaan.

Wie vel jy die eerste neer met jou wapen, woeste maagd, en wie 
die laaste? Of hoeveel liggame laat stort jy sterwend op die grond 
neer? Heel eerste vir Eunaeus, seun van Clytius, wie se onbeskutte 
bors sy met ’n lang dennehoutspies deurboor toe hy op haar afgery 
kom. Hy stort neer terwyl hy strome bloed braak, byt in die bloed- 
deurweekte grond, en sterwend krul hy rond op sy wond. Daarna 
vir Liris, en Pagasus bo-op hom; eersgenoemde terwyl hy die toom 670

27 Vgl. Bk. 7, 808 e.v.
28 Vgl. Bk. 7, 808 e.v.
29 Twee koninginne van die Amasones.
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afgehaal het nadat hy van sy perd afgegooi was toe dit onder hom 
neergeslaan het; die ander terwyl hy aankom en sy hand 
ongewapend na sy vallende vriend uitstrek; halsoorkop stort hulle 
saam neer. Sy voeg Amastrus, seun van Hippotas, by hierdie 
dooies, en met mening agtervolg sy vir Tereus van ver af met haar 
speer, en vir Harpalycus en Demophoón en Chromis. Soveel lanse 
as wat die maagd warrelend uit haar hand geslinger het, soveel 
manne van Troje het gesneuwel.

’n End weg ry die jagter Ornytus met wapens wat hom onbekend 
is, op ’n perd uit Japyx. Die afgestroopte vel van ’n vegterstier 
bedek sy breë skouers. ’n Wolf se yslike oopgesperde bek en kake 680 
met die wit tande bedek sy kop, en ’n landelike jagspies is die 
wapen in sy hand. Hy self beweeg in die middel van die skares en 
steek ’n hele kop bo hulle uit. Hom onderskep sy -  want dit was 
geen moeite met sy troep op vlug nie -  en deurboor hom. Sy gaan 
staan oor hom en spreek die volgende woorde uit haar vyandige 
hart: “Trojaan, het jy gedink jy jag wilde diere in die bosse? Die 
dag het gekom om jou woorde met die wapens van ’n vrou te 
weerlê. Jy sal nietemin hierdie geensins geringe roem na die 
skimme van jou voorvadere meeneem: dat jy deur die wapen van 
Camilla gesneuwel het.”

Hierna dood sy vir Orsilochus en Butes, die twee grootste Trojane. 690 
Butes het sy met haar spiespunt van agter gesteek, tussen die bors- 
harnas en helm, waar die ruiter se nek sigbaar is en die skild aan 
die linkerarm neerhang. Terwyl sy voor Orsilochus vlug en in ’n 
wye sirkel gejaag word, uitoorlê sy hom deur aan sy binnekant in 
te swenk en agtervolg nou die agtervolger. Toe rig sy haar hoër op 
en kap haar stewige byl tweemaal deur die man se helm en skedel 
ten spyte van sy gesoebat en veelvuldige smeekbedes. Die wond 
bespat sy gesig met warm harsings.

En nou kom die vegterseun van Aunus wat op die Apennyne woon 700 
haar teë, hy wat nie die minste30 onder die Liguriërs was solank die

30 Die Liguriërs was berugte leuenaars -  hy kon dus lekker lieg.
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noodlot hom toegelaat het om te bedrieg nie. Verskrik deur die 
skielike aanblik steek hy vas, en toe hy bemerk dat hy nou deur 
geen vaart aan die geveg kan ontkom, of die dreigende koningin 
kan ontwyk nie, begin hy om met oorleg en lis bedrog te pleeg en 
vang met hierdie woorde aan: “Wat is dit nou so danig besonders 
as jy, hoewel ’n vrou, op ’n dapper perd moet vertrou? Sien af van 
jou vaart! Waag dit om op gelyk grond met my handgemeen te 
raak en omgord jou vir ’n geveg te voet: spoedig sal jy weet aan wie 
windmakerige grootpraat skade berokken!”

Hy het gespreek. Maar woedend en ontstoke van felle veront- 
waardiging, oorhándig sy haar perd aan ’n gesellin, en gaan staan 710 
voor hom met gelyke wapens, te voet en onbevrees, met getrokke 
swaard en onversierde skild. Maar onder die indruk dat hy met sy 
lis geslaag het, vlieg die jongman self daar weg -  hy talm nie -  
pluk sy teuels om en vlug ylend weg terwyl hy sy perd tot vaart 
aandryf met yster spore. “Bedrieglike Liguriër, verniet so 
opgeblase in jou hovaardige gemoed! Vergeefs het jy, glibberig 
soos jy is, jou land se lis op die proef gestel, en bedrog sal jou nie 
ongeskonde huis toe neem na leuenagtige Aunus toe nie!” Dit sê 
die maagd, en soos blits hardloop sy op snelle voete die perd in, 
gryp dit voor aan die teuels vas, raak handgemeen en put 720 
vergelding uit haar vyand se bloed: so maklik as wat ’n valk, die 
heilige voël31, van ’n hoë rots af opvlieg en ’n duif daar hoog in ’n 
wolk agternasit, dit in sy greep vasklem en met gekromde kloue 
verskeur; dan dryf daar bloed en uitgeplukte vere uit die lug neer.

JUPITER SORG DAT DIE ETRURIËRS WEER 
MOED SKEP

Maar hoog op die top van Olimpus sit die Vader van mense en 
gode, en hy bemerk al hierdie dinge met alsiende oë. Hy hits die 
Etruriër Tarchon aan om aan die wrede gevegte deel te neem, en 
met felle prikkels wek hy sy woede. Dus ry Tarchon tussen die 
doodslag en wykende afdelings op sy perd en spoor die 
eskadronne met verskillende verwyte aan, roep elkeen op sy naam 730

51 Homerus (Od. 15, 526) noem die valk “Apollo se snelle boodskapper.”
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en bemoedig die verjaagdes om weer tot die geveg toe te tree. 
“Welke vrees, Etruriërs, o julle wat nooit sal skaam kry nie, ojulle 
ewige lamsakke, welke grenslose lafhartigheid het in jul harte 
opgekom? ’n Vrou jaag julle uiteen en laat slaan hierdie afdelings 
op die vlug! Waarvoor het ons swaarde? Of waarom dra ons hierdie 
wapens nutteloos in ons hande? Maar julle is nie traag vir liefde en 
nagtelike stoeigevegte, of wanneer die gekromde fluit die reidanse 
van Bacchus verkondig nie! Wag maar op feesmale en bokale op 
die volgelaaide tafel -  dít is mos julle verlange, dit jul genoeë -  
totdat die siener gunstige tekens meld en die offerande aankondig 740 
en die gemeste offerdier julle na die hoë bosse nooi!”

So het hy uitgeroep, en self bereid om te sterwe, dryf hy sy perd na 
die middel van die vegtendes en storm woedend op Venulus af, 
pluk hom van sy perd af, slaan sy regterarm om sy vyand, en voer 
hom met groot geweld weg terwyl hy die man voor hom teen sy 
skoot hou en vinnig wegry. ’n Geskree styg ten hemel en al die 
Latyners kyk om daarheen. Soos die blits vlieg Tarchon oor die 
vlakte heen terwyl hy die man met sy wapens meevoer. Toe breek 
hy die yster van die bopunt van sy vyand se eie spies af en speur 
rond na onbeskermde liggaamsdele waar hy ’n dodelike wond kan 
toedien. Venulus, daarenteen, veg terug, weer die hand van sy keel 750 
af en ontwyk die geweld met sy krag. Soos wanneer die geelbruin 
adelaar hoog in die lugruim vlieg met ’n slang wat hy gevang het; 
hy het sy pote daarom geslaan en hou dit stewig in sy kloue vas; 
maar die gewonde slang wring hom in krullende kronkelings, 
vertoon stekelig van regopstaande skubbe en sis met sy bek terwyl 
hy sy voorlyf hoog oplig; onverpoos val die voël die worstelende 
reptiel aan met sy krom snawel en beuk tegelykertyd die lug met 
sy vlerke: net so dra Tarchon sy buit triomfantelik uit die linie van 
die Tiburtiërs. Die Etruriërs volg die voorbeeld en prestasie van 
hulle leier en storm in.

ARRUNS HOU VIR CAMILLA DOP

Toe is dit dat Arruns, hy wat aan sy lot verskuldig is32, rondom

3í D.w.s. gedoem om te sterwe.
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vlugge Camilla draai met sy werpspies en groot arglistigheid -  760
daarin is hy haar meerdere -  en uittoets welke noodlotskans die 
maklikste sal wees. Waar die jonkvrou ook al woedend in die 
middel van die troep beweeg, daar sluip Arruns op haar hakke en 
hou hy in stilte haar bewegings dop. Waar sy seëvierend terugkeer 
en van ’n vyand af terugstap, daarheen draai hy skelmpies sy snelle 
teuels. Nou probeer hy hierdie toegang, dan daardie, en dwaal in 
’n sirkel om en om terwyl hy sy onfeilbare spies meedoënloos 
swaai.

CAMILLA SE DOOD

Toevallig het Chloreus, heilig vir Cybelusberg33 en lank gelede ’n 
priester, in die verte die aandag getrek waar hy in sy Trojaanse 
wapens skitter. Hy het sy skuimbedekte perd aangedryf, en ’n vel 770 
met brons skubbe wat met gouddraad veervormig aaneengeryg 
was, het dit bedek. Self het hy van uitheemse rooibruin en purper 
gestraal en Gortyniese34 pyle met ’n Lyciese boog afgeskiet. Van 
goud was die boog aan sy skouers, en van goud die siener se helm.
Sy saffraankleurige mantel met die ruisende linneplooie het hy 
met ’n gespe van geel goud in ’n knoop saamgebind; sierlik gestik 
was sy hemp en die uitlandse bedekking35 van sy bene.

Hóm het Camilla nou blindelings agtervolg, sy dit om Trojaanse 
wapens voor aan tempels vas te heg, sy dit om as jagteres in buit- 
gemaakte goud te pronk -  hom alleen uit almal wat aan die 780 
worsteling van die stryd deelgeneem het. Brandend van vroulike 
verlange na buit en krygstrofeë, agtervolg sy hom onverskillig deur 
die hele linie, toe Arruns op langelaas uit sy hinderlaag die 
geleentheid te baat neem. Vinnig bring hy sy spies te voorskyn en 
bid soos volg tot die hemelgode: “Apollo, hoogste van alle gode, 
bewaker van heilige Soracte, u wat deur ons, meer as deur ander 
volke, vereer word, tot wie se eer die dennehoutvuur aan die

33 Die berg van die godin Cybele.
34 Kretensiese.
33 Sy broek.
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stapel vreet, en ons, u aanbidders, in ’n vaste vertroue op ons 
godsvrug ons skredes deur die vuur36 in die diep as plant, gee, 
almagtige vader, dat hierdie skande deur my wapens uitgedelg 
word! Geen afgestroopte wapenrusting van die verowerde meisie, 790 
geen segeteken of enige buit vra ek nie -  my ander dade sal my 
roem besorg. As hierdie heillose pes maar net val, getref deur ’n 
wond wat ek toedien, sal ek roemloos na die stede van my vaders 
terugkeer.”

Apollo het gehoor en in sy beslissing toegestaan dat ’n deel van 
Arruns se gebed slaag, maar die ander deel het hy in die 
gevleuelde briese verstrooi. Aan die bidder het hy toestemming 
verleen om Camilla te verras en in plotselinge dood neer te vel.
Dat sy hoogliggende vaderland hom sien terugkeer, het hy nie 
toegestaan nie, en rukwinde het sy woorde na Suiderstorms weg- 
gewaai.

Toe die speer dus deur sy hand geslinger word en suisend deur die 
briese trek, het al die Volsci gespanne hul aandag en oë op hul 800 
koningin gevestig. Sy self was van niks bewus nie, nóg van die 
bries, nóg van die gesuis en die wapen wat uit die lug nader, totdat 
die speer sy skyf tref en onder haar ontblote bors vassteek. Diep 
ingedryf, drink dit haar maagdelike bloed.

Onthuts storm haar makkers nader en vang hul meesteres op 
terwyl sy neersyg. Nog meer verbouereerd as al die ander vlug 
Arruns in blydskap gemeng met angs. Nou waag hy nie om verder 
op sy spies te vertrou, of die wapen van die meisie te trotseer nie.
Soos die wolf wat ’n herder of ’n groot stier gedood het en hom 
onverwyld, voordat vyandige wapens hom kan agtervolg, in die 
hoë berge weg van die paaie versteek het; bewus van sy vermetele 810 
daad het hy sy stert laat sak, dit bewend onder sy pens geslaan en 
na die bosse koers gevat: net so het Arruns in aller yl onder die oë 
uit gehaas, en tevrede om te vlug in die midde van die gewapende 
troep verdwyn.

56 In die aloue ritusse op Soracteberg het die aanbidders drie maal met offergawes 
deur dennehout vuur geloop. Vgl. Plin. Nat. Hist. 7, 2, 19.
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Sterwend pluk Camilla met haar hand aan die speer, maar die 
ysterpunt steek tussen die ribbebene in ’n diep wond vas. 
Bloedloos syg sy neer, haar oë word flets en koud van die dood, en 
die roserooi van vroeër het uit haar gelaat verdwyn. Terwyl sy haar 
asem uitblaas, spreek sy toe vir Acca aan, ’n jonkvrou so oud soos 820 
sy en getrouer aan haar as al die ander, die enigste persoon wat 
Camilla gehad het om haar sorge mee te deel, en sê: “Tot hier toe,
Acca, my suster, kon ek uithou: nou vernietig die foiterende wond 
my, en alles om my heen word swart van duisternis. Vlug, en lewer 
hierdie laaste opdragte van my aan Turnus af: hy moet die geveg 
oorneem en die Trojane afweer van die stad. En nou, vaarwel!”

Terwyl sy dit nog sê, het sy die leisels laat los en ten spyte van al 
haar pogings, grond toe afgegly. Toe het sy geleidelik koud 
geword, en haar geheel en al van haar liggaam losgemaak. Sy het 
haar slap nek neergelê, en haar hoof, oorweldig deur die dood, en 830 
haar wapens laat val. Met ’n kreun het haar lewe verbitter weg- 
gevlug na die skadu’s benede. Toe, voorwaar, styg daar ’n 
ontsaglike geskree op en slaan teen die goue sterre vas. Noudat 
Camilla geval het, word die stryd feller; in digte skaar storm die 
ganse leër van die Trojane, die Etruriese leiers, en Evander se 
Arcadiese eskadronne gelyktydig aan.

OPIS NEEM WRAAK OP ARRUNS

Maar Opis, Diana se brandwag, sit lank reeds daar bo op die 
bergtoppe onverskrokke na die gevegte en kyk. En toe sy te midde 
van die krete van die woedende manskappe van ver af vir Camilla 
sien lê, getref deur die sombere dood, het sy gekreun en hierdie 840 
woorde uit die bodem van haar hart gesê: “Helaas, ’n al te wrede, 
ja, met ’n al te wrede straf het jy vergeld, o jonkvrou, omdat jy 
gewaag het om die Trojane met oorlog uit te tart! En dit het jou 
niks gebaat dat jy eensaam tussen die kreupelhout vir Diana 
vereer het, of dat jy ons pylkokers aan jou skouer gedra het nie.
Maar tog het jou vorstin jou, reeds in die greep van die dood, nie 
ongeëer gelaat nie, en sal hierdie dood van jou nie sonder roem 
onder die volke wees nie. Ook sal jy nie ly deur bekend te staan as 
’n ongewreekte nie. Want wie ook al jou liggaam met ’n wond 
geskend het, sal met sy verdiende dood daarvoor boet.”
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Bedek deur ’n skaduryke eik, het daar aan die voet van ’n hoë berg 
’n heuweltjie opgestapelde grond gestaan -  die reusegraf van 850 
Dercennus, ’n Laurentiese koning van lank gelede. Hier neem die 
allerskoonste godin met vinnige vaart eers stelling in, en van die 
hoë grafheuwel af gewaar sy vir Arruns. Toe sy hom sien, 
skitterend in sy wapenrusting en geswolle van ydele trots, sê sy: 
“Waarom gaan jy in ’n totaal verkeerde rigting weg? Rig jou 
skrede hierheen, kom hierheen najou dood, sodat jyjou verdiende 
beloning vir Camilla kon ontvang. Sal jý dan ook deur Diana se 
pyle sterf?”37

Die Thraciese nimf het gespreek, en die gevleuelde pyl uit die 
vergulde koker geneem. Verbete het sy die boog gespan en dit ver 
uitgetrek totdat die gekrulde eindes teen mekaar raak, en totdat sy 860 
met hande in ’n reguit lyn, die skerp ysterpunt met die linkerhand. 
en met die regterhand en boogsnaar haar bors kon raak. Dadelik, 
en gelyktydig het Arruns die snorrende pyl en die suisende lug 
gehoor, en die yster het in sy liggaam vasgesteek. Sy vergeetagtige 
makkers laat hom sterwend in die stof van die onbekende vlakte 
agter waar hy sy laaste kreun gee. Op haar vlerke word Opis na 
hemelse Olimpus weggedra.

CHAOS ONTSTAAN IN LATINUS SE STAD

Nadat hulle hul gebiedster verloor het, is Camilla se liggewapende 
eskadron die eerste wat vlug. In verwarring slaan die Rutuliërs op 
vlug, en ook dapper Atinas vlug. Die leiers in die veld verstrooi, en 
die afdelings deur hul leiers verlaat, soek veiligheid; hulle pluk 870 
hulle perde om en ry na die stadsmure. En niemand is by magte om 
die aandringende Trojane wat die dood meebring te weerstaan, of 
met wapens teen hulle stand te hou nie. Maar op tam skouers dra 
hulle hul ontspanne boë terug, en die hoefslag van perde op galop 
laat die krummelende vlakte bewe.

37 Beter mense sterf deur Diana se pyle!
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’n Dwarrelende stofwolk, ondeursigtig en swart, rol na die mure 
toe aan, en van bo uit die wagtorings laat die moeders, terwyl hulle 
op hul borste slaan, hul vroulike geweeklag tot aan die hemelse 
sterre opstyg. Hulle wat die eerste by die oopliggende poorte 
ingestorm het, word geteister deur ’n skaar van die vyand wat 880 
onder die Italiaanse troepe ingekom het. En hulle spring nie ’n 
jammerlike dood vry nie, maar net daar op die drumpel, binne hul 
vaderlandse mure en in die beskutting van hulle huise word hulle 
deurboor en asem hulle hul lewens uit. Party het die poorte 
gegrendel en durf nie vir hulle makkers ’n weg open, of die 
smekendes binne die mure ontvang nie. ’n Allerellendigste slagting 
ontstaan onder hulle wat die toegange met wapens beskerm, en 
hulle wat teen die wapens instorm. ’n Deel van die wat voor die oë 
en aangesigte van hul wenende ouers uitgesluit is, rol onder druk 
van die wanordelike vlug halsoorkop in die gragte. Onbeheers 
storm ander blindweg en beuk teen die poorte en kosyne wat met 890 
hul versperrende grendel onversetlik bly. Die moeders self is in 
allerskerpste mededinging besig om met bewende hand wapens bo 
van die mure te slinger -  ware vaderlandsliefde wys die weg aan, 
soos hulle vir Camilla gesien het -  en met stewige eikestokke en 
pale wat in vuur hard gemaak is boots hulle inderhaas ysterwapens 
na, en hulle brand om eerste voor die mure te sterwe.

TURNUS EN AENEAS BEREIK DIE STAD

Met volle geweld bereik die vreeslike berig intussen die ore van 
Turnus in die bosse, en Acca vertel die jongman van die geweldige 
ramp: die magte van die Volsci is vernietig, Camilla het gesneuwel, 
die vyand storm verbitter aan en het seëvierend alles oorweldig 900 
terwyl die paniek nou na die stad toe deurdring. Woedend ontruim 
hy die heuwel wat hy beset het -  so eis Jupiter se gestrenge wil 
dit -  en hy verlaat die ruwe bosse.

Nouliks het hy buite gesig verdwyn en die vlakte bereik, of vader 
Aeneas gaan die onbewaakte pas binne, trek oor die bergrug en 
kom uit die skaduryke woud te voorskyn. So marsjeer beide na die 
stadsmure, vinnig en met hul hele leër, en ook nie ver van mekaar 
af nie. Op dieselfde oomblik het Aeneas van ver af die vlaktes sien 
damp van die stof en die Laurentiese leërmagte bemerk, en het
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Turnus die grimmige Aeneas in sy wapenrusting herken en die 
naderende voete en die geproes van perde gehoor. En hulle sou 
dadelik die geveg ingegaan en die krygskans beproef het as 
roserooi Apollo nie nou sy moeë perde in die Hiberiese38 oseaan 
gebad en die nag teruggebring het terwyl die dag gedaal het nie. 
Voor die stad trek hulle laer en verskans die mure met grondwalle.

38 Westelike.


