Fire tusind år efter at man i oldtidens Irak fortalte de første historier om
kong Gilgamesh – helten der jagede evigt liv – lever hans fortælling
stadig videre. Det babylonske epos er et enestående eksempel på, at en
fortælling kan brænde sig gennem tiden og forblive aktuel på tværs af
årtusinder. Gilgamesh er et af verdenslitteraturens ældste hovedværker,
og i dag bliver man stadig rørt af de oldgamle følelser som eposset
skildrer med poetisk præcision: kærlighed og sorg, rastløshed og
dødsangst, venskab og vildskab. Fortællingen om Gilgamesh foreligger
nu i en ny dansk udgave, oversat direkte fra den akkadiske original af
Sophus Helle og Morten Søndergaard.
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Når man først har læst Gilgamesh, er man ikke længere den
samme. For os har arbejdet med teksten været noget af det
største, der er overgået os. Det har været mødet mellem
faglighed og poesi, mellem far og søn, mellem fortid og nutid.
Vi har haft følelsen af at se direkte gennem ubegribelige lag af
sprog og kultur, og vi har forsøgt at lade teksten fremstå lige så
vibrerende skør og forunderligt levende som den er.
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Gilgamesh er uhyrlig: Jeg anser det
for det største, der kan overgå et
menneske.
Rainer Maria Rilke
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At oversætte Gilgamesh fører nogle ganske særlige
udfordringer med sig. Der er for eksempel ingen originaltekst
at gå ud fra, for eposset findes i mange forskellige og
varierende versioner. De blev nedskrevet i kileskrift på
lertavler for over tre tusind år siden i oldtidens Irak, men
teksten er i tidens løb blevet splintret til et monstrøst puslespil,
hvor nogle af brikkerne stadigvæk mangler. Så teksten kan
ændre sig i morgen, hvis nye stumper af fortællingen bliver
gravet op af jorden. Hullerne og tekstens mange gentagelser
kan sommetider give en fornemmelsen af, at man sidder og
læser en moderne, eksperimenterende digtsamling. Måske er
det netop sådan, man skal læse Gilgamesh: på den ene side
som en forrygende og kulørt tegneserie, på den anden som
et nutidigt digt der lader mennesket spejle sig i tidens dybe
brønd.
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Forord ved Morten Søndergaard

Gilgamesh er uhyrlig: Jeg anser det for det største, der kan
overgå et menneske.
– Rainer Maria Rilke
Da Gilgamesh i begyndelsen af fortællingen drømmer om
sin ven Enkidu, ser han ham i form af en økse. Og det er,
som om historien selv er en forunderlig økse. For et af
verdenslitteraturens første hovedværker rammer os som et
øksehug. Den laver en gigantisk sprække, som lader os se det,
der til alle tider har drevet mennesket: kærlighed, ærgerrighed,
eventyrlyst og sorg. Vi kan spejle os i Gilgameshs skæbne og i
hele hans eventyr, med dets monstre, upålidelige guder og jagt
på evigt liv.
At oversætte Gilgamesh fører nogle ganske særlige
udfordringer med sig. Der er for eksempel ingen originaltekst
at gå ud fra, for eposset findes i mange forskellige og
varierende versioner. De blev nedskrevet i kileskrift på
lertavler for over tre tusind år siden i oldtidens Irak, men
teksten er i tidens løb blevet splintret til et monstrøst
puslespil, hvor nogle af brikkerne stadigvæk mangler. Vi har
i noterne gjort vores bedste for at rekonstruere, hvad der har
stået. Teksten kan derfor ændre sig i morgen, hvis nye stumper
af fortællingen bliver gravet op af jorden. I teksten har vi
markeret alle mangler i tavlerne med hævede punktummer.
Hullerne og tekstens mange gentagelser kan sommetider
give en fornemmelsen af, at man sidder og læser en moderne,
eksperimenterende digtsamling. Måske er det netop sådan,
man skal læse Gilgamesh: På den ene side som en forrygende og
kulørt tegneserie, på den anden som et nutidigt digt, der lader
mennesket spejle sig i tidens dybe brønd.
Når man først har læst Gilgamesh, er man ikke længere
den samme. For os har arbejdet med teksten været noget af
det største, der er overgået os. Det har været mødet mellem
faglighed og poesi, mellem far og søn, mellem fortid og nutid.
Vi har haft følelsen af at se direkte gennem ubegribelige lag af
sprog og kultur, og vi har forsøgt at lade teksten fremstå lige så
vibrerende skør og forunderligt levende, som den er.
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Navne og steder
HOVEDPERSONER

Gilgamesh

Konge i byen Uruk, to
tredjedele gud og en
tredjedel menneske.

Enkidu

Vildmand, skabt af guderne
til at være Gilgameshs ven.

Ninsumun

Gilgameshs mor, alvidende
gudinde. Hendes navn
betyder “Fyrstinde Vildko”.

Humbaba

Monster, indsat af guden
Enlil til at beskytte træerne i
Cederskoven.

Shamhat

Kvinde fra Uruk, der forfører
Enkidu og gør ham til et
menneske. Hun omtales som
harimtu, og det er uklart, hvad
det præcist betegner. I nogle
oversættelser gengives det
som “prostitueret”, men vi har
her valgt ordet “forførerske”.

Shiduri

Gudernes krokone.

Uta-napishti

Vismand og konge i byen
Shuruppak, der sammen
med sin kone overlevede
den mytiske Flodbølge, og
som belønning blev gjort
udødelig.

Ur-shanabi

Uta-napishtis bådsmand,
der med sin besætning af
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Stenmænd sejler frem og
tilbage mellem vismandens ø
og gudernes land.
GUDER

Ea

Visdommens gud, der
holder til i det underjordiske
Verdensdyb. Han er
menneskenes beskytter og
den kløgtigste af guderne.

Enlil

Gudernes konge, der holder
til i byen Nippur. Han bliver
skildret som en ilter og
hovmodig konge.

Shamash

Solguden, der holder til
i byerne Larsa og Sippar.
Han er gud for retfærdighed
og bliver skildret som en
ungdommelig og kamplysten
helt.

Aya

Daggryets gudinde og
Shamashs forlovede.

Ishtar

Gudinde i byen Uruk. Ishtar
er en særligt kompleks figur
i babylonsk mytologi, og hun
var blandt andet gudinde for
krig, kærlighed, forandringer
og paradokser.

Anu

Himmelguden, der holder
til i byen Uruk, far til Ishtar
og gift med Antu. Han bliver
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skildret som en ældre og
ærværdig vismand, der ofte
får det sidste ord blandt
guderne.

Belet-ili

Skabergudinden og gudinde
for fødsler. Det var Belet-ili,
der sammen med Ea skabte
menneskene og fastlagde
deres skæbne.

Lugalbanda

Tidligere konge af byen
Uruk, der optræder som
Gilgameshs guddommelige
beskytter. Ifølge en tradition
var han Gilgameshs far, ifølge
en anden var han Gilgameshs
personlige skytsgud.
SIDEPERSONER

De Syv Vise

Sagnfigurer, halvt fisk og
halvt mænd, der i tidernes
begyndelse grundlagde
civilisationen og lærte
menneskerne at skrive,
regne, bygge byer, fastsætte
love, osv.

Aruru

Skabergudinde, der på
himmelgudens befaling
skaber Enkidu. Muligvis et
andet navn for Belet-ili.

Adad

Stormguden.

Erra

Krigsguden.
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Ninurta

Enlils søn, der besejrede den
mytiske Tordenfugl Anzu.

Skorpionfolket

Monstre, der bevogter
indgangen til gudernes land,
hvor Solguden hver dag står
op og går ned.

Sin

Måneguden, der holder til i
byen Ur.

Shakkan

Gud for vilde dyr.

Ennugi

Stort set ukendt gud, der
bliver omtalt som gudernes
opsynsmand.

Marduk

Gud i byen Babylon. Marduk
bliver senere hovedfiguren
i babylonsk mytologi og
erstatter Enlil som gudernes
konge, men spiller kun en
marginal rolle i eposset.

Dumuzi

Gud for frugtbarhed og Ishtars
ungdomskæreste, som hun
dømte til at leve i Underverdenen halvdelen af året.

Ishullanu

Gartner i Anus have, som
Ishtar forsøgte at forføre.

Etana

Mytisk konge i byen Kish, der
fløj op til himlen på ryggen af
en ørn for at finde en plante,
der kunne kurere hans
barnløshed.
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Puzur-Enlil

Uta-napishtis bådsmand,
som lukker døren til hans
skib udefra og dermed bliver
dømt til at dø i Flodbølgen.
Der er en grusom ironi i
hans navn, som bogstaveligt
betyder “Enlils beskyttelse”.
Men han dør, fordi Enlil ikke
beskyttede menneskerne,
men valgte at udrydde dem.
UNDERVERDENENS GUDER

I Enkidus drømme om Underverdenen og i den scene, hvor
Gilgamesh ofrer gravgods til Underverdenens guder, optræder
en række guder, der holder til i Dødsriget:
Ereshkigal

Underverdenens dronning og
søster til Ishtar.

Namtar

Gud for pest og død.

Belet-seri

Underverdenens skriver.

Hushbishag

Dens forvalter.

Qassa-tabat,

Dens gadefejer.

Ninshuluhhatumma

Dens rengøringskone.

Bibbu

Dens slagter.

Dumuzi-abzu

Dens fange.
HUMBABAS SØNNER

Humbaba er beskyttet af syv væsener, der skiftevis omtales
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som hans sønner og som overnaturlige auraer, der skærmer
ham mod angreb. De hedder:
Cikaden, Brøleren, Blæsten, Råberen, Vismanden, Kappah
og Dæmonen.
BYER, TEMPLER OG STEDER
Uruk

Gilgameshs by og en af de
ældste byer, vi kender til. Byen
lå i det, der i dag er det sydlige
Irak, og ruinerne hedder nu
al-Warka. Den bliver omtalt i
Biblen som Erech. I teksten
bliver Uruk kaldt både
Fårefolden og Torvet.

Nippur

Enlils by, som ligger
nordvest for Uruk. Nippur
var i oldtiden et religiøst og
kulturelt center.

Shuruppak

Uta-napishtis by, som ligger
mellem Uruk og Nippur.

Larsa

Shamashs by, som ligger
sydøst for Uruk.

Alle fire byer, der bliver omtalt i eposset, ligger ved Eufrat.
Himlens Tempel

Ishtar og Anus tempel i Uruk.
På akkadisk Eanna.
Shamashs tempel i byen
Sippar, som ligger nordvest
for Uruk. På akkadisk
Ebabbar.

Det Lysende Tempel
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Verdensdybet

Et underjordisk hav, hvor
guden Ea holder til. På
akkadisk Apsû.

Cederskoven

En skov af cedertræer, hvor
Humbaba bor. Skoven ligger
i det område, der i dag
hedder Libanon.

Eufrat

Den vigtigste flod i
babylonsk kultur. Den
flyder fra det østlige Tyrkiet
gennem Syrien og Irak og
munder ud i Den Persiske
Bugt.

Ulai

En flod i nærheden af byen
Susa i det, der i dag er det
vestlige Iran.

Libanon og Hermon

To bjergkæder, som ligger i
det, der i dag er Libanon. De
to bjergkæder er adskilt af
Beqaa-dalen, den nordligste
spids af Riftdalen, som
strækker sig fra Syrien til
Mozambique.

Dødens Farvand

Et mystisk hav, der ligger
mellem gudernes land og
Uta-napisthis ø, og som
lammer alle, der rører det.
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Tavle I

Det var ham, der så Dybet, jordens fundament,
der kendte vejene og forstod alt:
Gilgamesh så Dybet, jordens fundament,
han kendte vejene og forstod alt.
Han besøgte tronsalene i øst og i vest,
og fik al visdom i verden.
Han så det skjulte, afdækkede det gemte
og kom hjem med en historie fra tiden før Flodbølgen.
Han fulgte udmattet de lange veje, men fandt ro,
da han nedfældede sine prøvelser på en stele.
Han byggede muren om Fårefolden Uruk,
om Himlens Tempel, det hellige skatkammer.
Se dens mur, den skinner som et kobberbånd,
se dens brystværn, som er uden lige.
Gå over den ældgamle tærskel
og ind i Himlens Tempel, gudinden Ishtars bolig,
som ingen konge vil kunne efterligne.
Kravl op på Uruks mur og se dig omkring.
Undersøg dens fundament, gransk dens stensætning.
Forvis dig om, at den faktisk er opført af ovnbrændt murværk,
se efter, om ikke dens grundsten blev lagt af de Syv Vise.
Se: tusind hektarer by,
tusind hektarer frugthaver,
tusind hektarer byggeplads,
og fem hundrede hektarer tempel
– tre et halvt tusind hektarer er Uruks mål.
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Tavle I

Led efter kisten af cedertræ,
åbn dens lås af bronze.
Luk døren op til dens hemmeligheder,
tag tavlen af lapis lazuli ud og læs højt:
Læs om det, Gilgamesh gik igennem, læs om alle hans lidelser.
Han overgik alle konger, denne hæderkronede muskelmand,
den heltemodige søn af Uruk, den stangende vildtyr.
Han gik som hærfører forrest,
han gik bagerst for at sikre sine brødre.
Han var en mægtig flodbred, sine troppers beskytter
og en fejende flodbølge, der knuser selv stenmure.
Gilgamesh, fuldkommen i styrke, var Lugalbandas vildtyr
og diede hos sin mor Ninsumun, den ærværdige vildko.
Gilgamesh, den mægtige, formfuldendte, frygtindgydende,
der åbnede pas i bjergene,
gravede brønde på skråninger,
krydsede oceanet, det vældige hav, på vej mod solopgangen,
udforskede verdenshjørnerne på jagt efter udødelighed,
nåede, med stort besvær, til Uta-napishti den Fjerne,
genopbyggede helligdommene, som Flodbølgen havde ødelagt,
og fastslog de rette ritualer for den myldrende menneskeslægt.
Hvem kan måle sig med ham i kongeværdighed
og sige som Gilgamesh: “Det er mig, der er konge”?
Fra den dag, Gilgamesh blev født og fik sit navn,
var han to tredjedele gud og kun en tredjedel menneske.
Skabergudinden Belet-ili udtænkte hans krop,
visdomsguden Ea udførte hans legeme,
så han strålede af styrke og skønhed.
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Tavle I

Han var en kæmpe i højden, fem en halv meter,
og hans brystkasse var to meter bred.
Hans fod var en meter lang og hans ben tre meter høje,
og det samme var længden af hans skridt.
Hans skæg var halvanden meter langt,
hans hårstrå voksede tykke som kornaks.
Hans tænder funklede som solen, der står op,
hans lokker glødede mørkt som lapis lazuli.
Som voksen var han charmerende,
og som det var hans skæbne, blev han den smukkeste i landet.
Han gik knejsende omkring i Fårefolden Uruk,
med hovedet højt hævet over alle, arrogant som en vildtyr.
Hver dag sloges Gilgamesh med halvtreds venner i træk,
og hver dag besejrede han de unge mænd.
Han var uden lige, når våbnene blev trukket,
hans venner stod klar til boldspil omkring hans bat.
Han gjorde Uruks ungdom frygtelig nedtrykt, uheldssvangert.
Gilgamesh lod ingen ung mand vende hjem til sin far.
Dag og nat hærgede han ubarmhjertig omkring,
kong Gilgamesh, lederen af det talløse folk.
Sådan var han hyrde for Fårefolden Uruk!
Gilgamesh lod ingen datter vende hjem til sin mor.
I månedsvis bad kvinderne til gudinden Ishtar,
igen og igen fremførte de deres klager for hende.
Den mægtige, formfuldendte, frygtindgydende
Gilgamesh lod ingen ung kvinde vende hjem til sin brudgom.
Krigerens datter og den unge mands kone:
Gudinderne hørte på deres klager igen og igen.
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Himlens guder, ideernes beherskere,
tog ordet og sagde til himmelguden Anu:
“Har du virkelig skabt en ufølsom vildtyr i Fårefolden Uruk?
Han er uden lige, når våbnene er trukket,
hans venner står klar til boldspil omkring hans bat.
Han har gjort Uruks ungdom frygtelig nedtrykt, uheldsssvangert.
Gilgamesh lader ingen ung mand vende hjem til sin far.
Dag og nat hærger han ubarmhjertigt rundt,
kong Gilgamesh, lederen af det talløse folk.
Sådan er han hyrde for Fårefolden Uruk.
Gilgamesh lader ingen datter vende hjem til sin mor.
Den mægtige, formfuldendte, frygtindgydende
Gilgamesh lader ingen ung kvinde vende hjem til sin brudgom.”
Krigerens datter og den unge mands kone:
Anu hørte deres klager igen og igen.
Anu sagde: “Lad dem tilkalde den store Aruru,
der skabte den myldrende menneskeslægt.
Lad hende skabe ham en modpart, og lad hans styrke være mægtig,
lad dem kæmpe mod hinanden, så Uruk får ro.”
De tilkaldte den store Aruru:
“Du, Aruru, skabte mennesket,
nu må du skabe Himmelgudens idé.
Lad ham modsvare stormen i Gilgameshs hjerte,
lad dem kæmpe mod hinanden, så Uruk får ro.”
Da Aruru hørte dette,
skabte hun Himmelgudens idé i sit hjerte.
Aruru vaskede sine hænder,
klemte et stykke ler af og kastede det ned i vildmarken.
I vildmarken skabte hun helten Enkidu,
søn af stilhed, Krigsgudens kugle.
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Hele hans krop var dækket af pels,
hans hår var langt som en kvindes,
og hans hårstrå voksede tykke som kornaks.
Han kendte intet folk og heller intet fædreland,
og han var klædt nøgen som vildguden Shakkan.
Sammen med gazellerne åd han græs,
sammen med flokken trængtes han ved vandhullet,
sammen med dyrene drak han af hjertens lyst.
En jæger, en vandringsmand,
stødte på ham ved vandhullet.
En dag og den næste og den tredje
stødte jægeren på Enkidu ved vandhullet.
Jægeren så ham og stivnede af skræk,
og han tog hjem med sin hjord.
Jægeren var bekymret, lydløs og tavs,
hans hjerte var tungt og hans ansigt formørket.
Bekymring nagede ham, og han lignede en,
der havde vandret på fjerne veje.
Jægeren tog ordet, han sagde til sin far:
“Far, der var den mærkeligste mand ved vandhullet.
Han må være den stærkeste i landet, han har kæmpekræfter,
hans styrke er mægtig som en ildkugle.
Han vandrer hele tiden rundt i bjergene,
han spiser hele tiden græs med sin flok,
han færdes hele tiden ved vandhullet.
Jeg er så bange for ham, at jeg ikke tør være tæt på ham!
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Hver gang, jeg graver en faldgrube, fylder han den op,
hver gang, jeg lægger en fælde, river han den i stykker.
Han hjælper sin flok af vilde dyr med at slippe fra mig.
Han lader mig ikke gøre vildmarkens arbejde.”
Hans far tog ordet og sagde til jægeren:
“Min søn, ·
· til kongen af Uruk, Gilgamesh.
·
· foran ham,
hans styrke er mægtig som en ildkugle.
Gå af sted, vend dit ansigt mod Uruks midte,
·
· en mands muskler.
Gå, søn, og bring en forførerske med tilbage,
·
· som styrke.
Når dyrene kommer ned til vandhullet,
så lad hende tage tøjet af, lad hende fortrylle ham.
Han vil se hende og gå hen til hende,
og hans dyr vil blive fremmede for ham,
selvom han er vokset op sammen med dem.”
Jægeren lyttede til sin fars råd
og tog af sted fra sit hjem.
Han tog af sted og vendte sit ansigt mod Uruks midte.
Han sagde til kong Gilgamesh:
“Der var den mærkeligste mand ved vandhullet.
Han må være den stærkeste i landet, han har kæmpekræfter,
hans styrke er mægtig som en ildkugle.
Han vandrer hele tiden rundt i bjergene,
han spiser hele tiden græs med sin flok,
han færdes hele tiden ved vandhullet.
Jeg er så bange for ham, at jeg ikke tør være tæt på ham!
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Hver gang, jeg graver en faldgrube, fylder han den op,
hver gang, jeg lægger en fælde, river han den itu.
Han hjælper sin flok af vilde dyr med at slippe fra mig.
Han lader mig ikke gøre vildmarkens arbejde.”
Gilgamesh sagde til ham, til jægeren:
“Gå, jæger, og bring forførersken Shamhat med dig.
Når dyrene kommer ned til vandhullet,
så lad hende tage tøjet af, lad hende fortrylle ham.
Han vil se hende og gå hen til hende,
og hans dyr vil blive fremmede for ham,
selvom han er vokset op sammen med dem.”
Jægeren gik af sted og bragte forførersken Shamhat med sig tilbage,
de begav sig af sted og begyndte rejsen.
På tredjedagen nåede de frem til målet.
Jægeren og forførersken satte sig til at vente.
En dag, to dage sad de ved vandhullets bred,
indtil dyreflokken kom ned til vandhullet for at drikke.
De kom, dyrene, og drak af hjertens lyst,
og også han, Enkidu, søn af bjergene.
Sammen med gazellerne åd han græs,
sammen med flokken trængtes han ved vandhullet,
sammen med dyrene drak han af hjertens lyst.
Shamhat så ham, vildmanden,
en dræber fra vildmarkens dyb.
“Der er han, Shamhat! Blot dine bryster,
spred dine ben, fortryl ham.
Vær ikke bange, tag vejret fra ham,
han vil se dig og komme hen til dig.
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Bred dit tøj ud på jorden, så han kan lægge sig på dig,
lad vildmanden nyde al din kvindekunst,
hans lyst vil omfavne dig, kærtegne dig.
Så vil hans dyr blive fremmede for ham,
selvom han er vokset op sammen med dem!”
Shamhat løsnede sit skørt,
spredte sine ben og fortryllede ham.
Hun var ikke bange, men tog vejret fra ham,
hun bredte sit tøj ud på jorden, og han lå på hende.
Hun lod vildmanden nyde sin kvindekunst,
hans lyst omfavnede hende, kærtegnede hende.
I seks dage og syv nætter var Enkidu ophidset
og elskede med Shamhat.
Da han var mæt af hendes glæde,
vendte han ansigtet mod flokken.
Gazellerne så Enkidu og løb væk,
alle vildmarkens dyr flygtede fra ham.
Enkidu havde besudlet sin rene krop,
og hans knæ stod stille, mens dyreflokken løb.
Enkidu var svækket og kunne ikke længere følge med,
men han havde fået fornuft og forstand.
Han kom tilbage og satte sig ved forførerskens fødder,
så på forførerskens ansigt,
hørte, hvad forførersken havde at sige.
Forførersken sagde til ham, til Enkidu:
“Du er smuk, Enkidu, du er som en gud,
hvorfor strejfer du så om med dyrene i vildmarken?
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Kom, jeg vil føre dig ind til Fårefolden Uruk,
til det hellige tempel, hvor guderne Anu og Ishtar bor,
og hvor Gilgamesh, fuldkommen i styrke,
hersker som en vildtyr over de unge mænd.”
Hun talte til ham, og hendes ord vandt genklang i ham,
hans vise hjerte søgte en ven.
Enkidu sagde til hende, til Shamhat:
“Kom, Shamhat, tag mig med dig
til det hellige tempel, hvor guderne Anu og Ishtar bor,
og hvor Gilgamesh, fuldkommen i styrke,
hersker som en vildtyr over de unge mænd.
Jeg vil være den, der udfordrer ham, og min magt skal blive stor.
I Uruk vil jeg råbe: ‘Det er mig, der er mægtig!’
Jeg vil ændre tingenes orden.
Den, der er født i vildmarken, er mægtig, allerstærkest.”
·
jeg kender ·

· lad ham se dit ansigt,
· som findes!

Kom, Enkidu, til Fårefolden Uruk,
hvor de unge mænd bærer skærf,
hvor der er fest hver eneste dag,
hvor trommerne buldrer,
hvor de velskabte kvinder forfører,
fortryllende fulde af glæde,
så selv gamlinge lokkes ud i natten.
Enkidu, du som ingenting kender til livet,
lad mig vise dig Gilgamesh, levemanden.
Se på ham, betragt hans ansigt,
ynglingesmukt og fuldt af værdighed.
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Hele hans krop er fortryllende,
og hans styrke er større end din.
Han sover hverken dag eller nat
– Enkidu, glem det du pønser på!
Solguden Shamash elsker jo Gilgamesh,
og guderne Anu, Enlil og Ea har givet ham viden.
Længe før du kom ned fra bjergene,
så Gilgamesh dig i en drøm:
Han rejste sig for at få sin drøm fortolket,
Gilgamesh sagde til sin mor:
‘Mor, i nat så jeg i drømme,
at jeg lystigt gik rundt blandt unge mænd.
Men da himlens stjerner kom til syne,
faldt en ildkugle ned mod mig.
Jeg prøvede at løfte den, men den var tung,
jeg prøvede at skubbe den, men den kunne ikke rykkes.
Alle i Uruk samlede sig omkring den,
og de unge mænd kyssede dens fødder.
Jeg pressede min pande imod den, de hjalp til,
jeg løftede den op og bragte den hen til dig.’
Gilgameshs mor, den alvidende,
vildkoen Ninsumun, den, som ser alt,
tog ordet og sagde til Gilgamesh:
‘Jamen, Gilgamesh, en som dig er på vej,
født af vildmarken, opfostret af bjergene.
Du vil se ham og blive glad,
og de unge mænd vil kysse hans fødder.
Du vil omfavne ham og bringe ham til mig.’
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Han lagde sig til at sove og drømte igen.
Han rejste sig og sagde til sin mor:
‘Mor, jeg har haft endnu et drømmesyn.
På gaden i Torvet Uruk
lå der en økse, og folk stod samlede,
hele Uruk stimlede sammen omkring den.
Øksen så mærkelig ud,
og jeg blev glad, da jeg så den.
Jeg elskede den som en kone og omfavnede den,
jeg tog den med mig og gjorde den til min bror.’
Gilgameshs mor, den alvidende,
vildkoen Ninsumun, den, som ser alt,
tog ordet og sagde til Gilgamesh:
‘Min søn, den økse, du så, er et menneske,
du vil elske ham som en kone og omfavne ham,
og jeg vil gøre ham til din ligeværdige.
En mægtig ven er på vej til dig,
han er den stærkeste i landet, han har kæmpekræfter,
og han vil redde dig gang på gang.’
Gilgamesh sagde til hende, til sin mor:
‘Mor, lad det ske! Ved kong Enlils befaling!
Jeg vil få en ven, en fortrolig,
en ven, en fortrolig vil jeg få!’
Det var det, han så i drømme.”
Og da Shamhat havde fortalt Enkidu om Gilgameshs drømme,
elskede de to med hinanden igen.
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