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Die toneel speel af op 'n slagveld die dag na die geveg.  Heel voor, regs op 
die verhoog, lê 'n statige vrou met wit hare aan die slaap op die kaal grond.  
Sy is Hekabe, die gewese koningin van Troje en nou 'n gevangene van die 
Grieke. 
 
 

HEKABE: 

[Sy word wakker]   

Op, arme hoof, op van die grond!  Rig op die nek!  Dit is nie meer 

Troje die en ons nie meer die heersers van Troje nie.  Verdra tog jou 

lot wat verander: dryf saam met die stroom saam met die wil van die 

noodlot.  Moenie die boeg van jou leweskip teen die golwe stuur nie: 

vaar saam met die wisselinge van jou lot! 

Ai my!  Watter ramp is daar wat ek nie kan bekla nie, ek van wie weg 

is vaderland en kinders en man?  O groot glorie van ons voorgeslag, jy 

is ingekrimp en was dan tog niks nie! 

Wat moet ek verswyg, wat nie verswyg nie, watter weeklaag uit? 

Hoe wreed lê my ledemate hier, uitgestrek op hierdie barre bed…  Ag, 

hoe pyn my hoof, my slape en my sye!  Hoe begeer ek om die 

folteringe te stil deur om te draai, beurtelings op my rug en op die 

wande van my sye, soos die treurliedere van pyn my ontroer!  Want vir 

die kranke is dit ook musiek om sy smarte te besing op 'n maat van die 

koordans verban… 

[Sy staan moeisaam op, en kyk links na die Griekse skepe op die 

strand] 

O snelle boë van die skepe, wat met onheilspellende juigklank van fluit 

en welluidende klarinet gevaar het oor die purper see na heilige Ilion, 

by die goeie ankerplekke van Helleense hawens verby, en hier helaas! 

In die boesem van Troje vasgemaak het julle ankertoue, in Egipte 
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gekweek en gevleg!  Hier het julle die gehate vrou van Menelaos kom 

haal, haar wat 'n skande was vir haar broer, Kastor, 'n smet op die 

Eurotas wat deur Sparta vloei, sy wat Priamos vermoor het en saad 

van vyftig kinders, wat my, Hekabe, ellendig op hierdie ramp laat 

strand het…! 

Ag, watter stoel is dit waarop ek sit, hier vlak voor die tent van 

Agamemnon!  As slavin word ek weggevoer, 'n oue, weg van haar 

huis, jammerlik-naak die glorie van haar hoof geplunder… 

[Sy onderbreek haar mymeringe en roep na die Trojaanse vroue in die 

hutte] 

Kom!  Arme vroue van die Trojane wat die brons-spiese dra, kom 

jongdogters, jongdogters, bruide van skande!  Troje is 'n smeulende 

puin: laat ons haar dan beween!  Soos 'n hen haar kuikens roep, so sal 

ek julle voorgaan in 'n lied, anders, helaas! as die wat ek vroeër 

aangehef het toe Priamos se septer my ondersteun het, en met die 

stamp van my voet die Frigieërs hul koordanse begin het, vir die gode 

welbehaaglik. 

[Sy wys na die skepe] 

Kyk, my kinders, reeds roer die hande na die roeispane op die skepe 

van die Acheers. 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewers: Nasionale Boekhandel Bpk) 


