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CHRUSOTHEMIS: 

Waarom, my suster, het jy al weer hier by die voordeur so hard kom 

staan en praat?  Wil jy na al die jare nie leer om jou dwase hart met 'n 

leë wrok te troetel nie?  En tog weet ek dit darem van myself ook: dat 

ek treur oor wat hier aangaan.  As ek net die krag kon kry, sou ek wys 

hoe ek teenoor hulle voel! 

Maar vir my lyk dit die beste om in hierdie stormsee die seile in te trek: 

mens moenie maak of jy iets wil doen as jy onskadelik is nie.  Ek wil hê 

dat jy ook so moet doen.  En tog, die regte pad hang nie van my raad 

af nie, maar van jou keuse.  Maar as ek my vryheid wil behou, moet ek 

my owerheid in alles gehoorsaam. 

[Aan die koor] 

Ek is min of meer gewoond aan haar taal, vriendinne.  Ek sou die hele 

saak nooit genoem het nie, as ek nie gehoor het dat 'n baie groot ramp 

oor haar gaan kom nie, 'n ramp wat dié lange weeklagte van haar sal 

laat ophou. 

[Aan Elektra] 

Goed, ek sal jou alles vertel wat ek weet.  As jy nie met hierdie 

weeklag ophou nie, gaan hulle jou na 'n plek stuur waar jy nooit weer 

die lig van die son sal sien nie: vêr van hierdie land in 'n gewelfde 

kerker sal jy leef, en daar jou ellende kan besing!  Dink hieroor na, en 

as dit jou tref, moet my nooit hierna verwyt nie!  Nou is die tyd om 

verstandig te wees. 

Hulle het klaar besluit om dit te doen, sodra Aigisthos tuis kom. 

Dink jy nie aan jou lewe nou hier nie?  As jy net geweet het om 

verstandig te wees.  Ek leer jou om jou owerheid te gehoorsaam.  

Maar jy wil nie luister en my raad aanneem nie.  Dan sal ek gaan en 



doen wat ek gestuur is om te doen.  Moeder stuur my om vir vader 

offerandes op sy graf uit te giet.  Vir hom wat sy self vermoor het.  So 

wil jy dit mos sê!  Wat ek weet is maar net 'n bietjie om te vertel. 

Die storie gaan rond dat sy gesien het hoe die vader van jou en my uit 

die dode opstaan en weer by haar is; en toe het hy die septer wat hy 

self eenmaal gedra het, maar wat Aigisthos nou het, geneem en by die 

vuurherd geplant; en 'n sterk tak het uit die septer gegroei, en sy 

skaduwee het oor die hele land van Mukene geval.  Min of meer so het 

iemand dit vir my vertel, wat by was toe sy die droom aan die Songod 

openbaar het.  Meer as dit weet ek nie, behalwe dat hierdie vrees die 

rede is waarom sy my nou uitstuur.  Daarom smeek ek jou, by die 

Gode van ons volk, luister na my en moenie deur dwaasheid tot 'n val 

kom nie.  As jy my nou afstoot, sal jy eendag in ellende na my kom 

soek! 

As iets reg is, is dit onsinnig dat twee mense nog daaroor twis: hulle 

moet liewer sorg dat daar gou iets gedoen word. 

[Aan die koor] 

Maar as ek gaan probeer om dit te doen, moet julle, liewe vriendinne, 

my asseblief tog help deur stil te bly.  Want as my moeder dit te hore 

kom, meen ek, sal dit vir my nog bitter te staan kom dat ek so 'n 

poging gewaag het. 

 

---ooOoo--- 
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