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Tekst 1 Proloog
Poseidon

Ik, Poseidon, kom uit de zilte diepten van de zee,
waar dansende koren van Nereïden een prachtig patroon
van voetsporen weven. Sinds ik eens met Apollo
rond dit land van Troje met het richtsnoer stenen muren
heb gezet, is de zorg voor mijn Trojanen en hun vesting
nooit uit mijn hart verdwenen. Nu rookt de stad,
hij is verloren, door een strijdmacht van Grieken
verwoest. Een man van de Parnassos, Epeios uit Fokis,
heeft met behulp van Pallas hier een paard gebouwd
dat zwanger was van wapens, en zo een dodelijke last
binnen de muur gebracht, waardoor men later spreken zal
van het houten paard dat verborgen speren bevatte.
Verlaten heiligdommen en domeinen van de goden
druipen van het bloed. En op de treden van het altaar
van Zeus Die Huis en Haard Beschermt is koning Priamos
dood in elkaar gezakt. Een massa goud en goederen,
in Troje buit gemaakt, wordt naar de Griekse vloot gestuurd.
Daar wachten de Grieken door wie deze stad is belegerd
op gunstige wind, om na tien zaaiseizoenen
tot hun vreugde vrouw en kinderen terug te zien.
En ik, verslagen door Athene en Hera,
de godinnen die hen hielpen bij het veroveren van Troje,
ik verlaat nu mijn altaren en het beroemde Ilion.
Want als een stad tot akelige eenzaamheid vervalt,
gaat het haar goden slecht en blijven ze ongeëerd.
Heel de Skamander galmt van het gejammer
van de krijgsgevangen vrouwen die hun meesters loten.
Sommige zijn aan het Arkadische leger, andere
aan Thessaliërs en de vorsten van Athene toegevallen.
De Trojaansen die niet zijn verloot, verblijven
hier onder dit dak, afgezonderd voor de legerleiders.
Bij hen is ook de dochter van Tyndareos uit Sparta,
Helena, die ze terecht als krijgsgevangene beschouwen.
En als u eens naar deze arme vrouw wilt kijken,
het is Hekabe. Ze ligt daar voor de deur, onafgebroken
huilend om al haar dierbaren die ze verloren heeft.
Een van haar dochters is buiten haar weten
hier bij Achilles’ graf ellendig omgekomen: Polyxene.
Priamos en haar kinderen is ze kwijt, en het meisje
dat Apollo maagdelijk rond liet zwerven, Kassandra,
- zonder zich aan god of gebod te storen maakt Agamemnon
haar met geweld in het duister van zijn bed tot vrouw.
Nu, stad die eens gelukkig was, burcht van
gehouwen steen, ik groet u. Als Zeus’ dochter
Athene u niet had vernietigd, stond u nog overeind.
Euripides, Troades 1-47; vertaling Gerard Koolschijn.
N.B.: in deze vertaling zijn dit 45 regels i.p.v. 47.
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ԘȚսȟį

ԤȠıĲĳț ĳրȟ ȗջȟıț µպȟ ԔȗȥțĲĳȡȟ ʍįĳȢրȣ

48

µջȗįȟ ĳı İįտµȡȟ’ Ԛȟ Țıȡהȣ ĳı ĳտµțȡȟ,
ȝփĲįĲįȟ ԤȥȚȢįȟ ĳռȟ ʍչȢȡȣ, ʍȢȡĲıȟȟջʍıțȟ;
ȇȡĲıțİȟ

50

ԤȠıĲĳțȟǝ įԽ ȗոȢ ĲȤȗȗıȟıהȣ Սµțȝտįț,
ԔȟįĲĲ’ ԘȚչȟį, ĴտȝĳȢȡȟ ȡ ĲµțȜȢրȟ ĴȢıȟȟ.

ԘȚսȟį

ԚʍׅȟıĲ’ ՌȢȗոȣ ԬʍտȡȤȣǝ ĴջȢȧ İպ Ĳȡվ
Ȝȡțȟȡւȣ ԚµįȤĳ ׇĳ’ Ԛȣ µջĲȡȟ ȝցȗȡȤȣ, ԔȟįȠ.

ȇȡĲıțİȟ

µȟ ԚȜ Țıȟ ĳȡȤ Ȝįțȟրȟ Ԑȗȗջȝȝıțȣ Ԥʍȡȣ,

55

Ԯ Ǿșȟրȣ Ԯ Ȝįվ İįțµցȟȧȟ ĳțȟրȣ ʍչȢį;
ԘȚսȟį

ȡ՜Ȝ, Ԑȝȝո ȊȢȡտįȣ ȡ՝ȟıȜ’, ԤȟȚį Ȗįտȟȡµıȟ,
ʍȢրȣ Ĳռȟ ԐĴהȗµįț İփȟįµțȟ, թȣ Ȝȡțȟռȟ ȝչȖȧ.

ȇȡĲıțİȟ

ȡ՜ ʍȡփ ȟțȟ, ԤȥȚȢįȟ ĳռȟ ʍȢվȟ ԚȜȖįȝȡףĲį, ȟףȟ
Ԛȣ ȡՂȜĳȡȟ ԲȝȚıȣ ʍȤȢվ ȜįĳׄȚįȝȧµջȟșȟ;

ԘȚսȟį

60

ԚȜıהĲı ʍȢĳ’ ԔȟıȝȚıǝ ȜȡțȟօĲׄ ȝցȗȡȤȣ
Ȝįվ ĲȤȟȚıȝսĲıțȣ ԓȟ Ԛȗք ʍȢֻȠįț Țջȝȧ;

ȇȡĲıțİȟ

µչȝțĲĳ’ǝ ԐĳոȢ İռ Ȝįվ ĳր Ĳրȟ Țջȝȧ µįȚıהȟǝ
ʍցĳıȢȡȟ Ԙȥįțȟ ԲȝȚıȣ ȡ՝ȟıȜ’ Ԯ ĮȢȤȗȟ;

ԘȚսȟį

ĳȡւȣ µպȟ ʍȢվȟ ԚȥȚȢȡւȣ ȊȢįȣ ıĴȢֻȟįț Țջȝȧ,

65

ĲĳȢįĳ İ’ Ԙȥįțȟ ȟցĲĳȡȟ ԚµȖįȝıהȟ ʍțȜȢցȟ.
ȇȡĲıțİȟ

ĳտ İ’ կİı ʍșİּȣ Ԕȝȝȡĳ’ ıԼȣ ԔȝȝȡȤȣ ĳȢցʍȡȤȣ
µțĲıהȣ ĳı ȝտįȟ Ȝįվ Ĵțȝıהȣ Տȟ Ԓȟ ĳփȥׄȣ;

ԘȚսȟį

ȡȜ ȡՂĲȚ’ ՙȖȢțĲȚıהĲչȟ µı Ȝįվ ȟįȡւȣ Ԛµȡփȣ;

ȇȡĲıțİȟ

ȡՂİ’ǝ ԭȟտȜ’ ǺՀįȣ ıՃȝȜı ȁįĲĲչȟİȢįȟ Ȗտֹ.

ԘȚսȟį

Ȝȡ İıտȟ’ Ԙȥįțȟ ԤʍįȚıȟ ȡİ’ ȜȡȤĲ’ ՝ʍȡ.

ȇȡĲıțİȟ

Ȝįվ µռȟ ԤʍıȢĲչȟ ȗ’ Ոȝțȡȟ ĳ Ĳ ĲȚջȟıț.

ԘȚսȟį

ĳȡțȗչȢ ĲĴı Ĳւȟ Ĳȡվ Ȗȡփȝȡµįț İȢֻĲįț ȜįȜȣ.

ȇȡĲıțİȟ

ԥĳȡțµ’ ԓ Ȗȡփȝׄ ĳԐʍ’ Ԛµȡף. İȢչĲıțȣ İպ ĳտ;

ԘȚսȟį

İփĲȟȡĲĳȡȟ įĳȡהȣ ȟցĲĳȡȟ ԚµȖįȝıהȟ Țջȝȧ.

ȇȡĲıțİȟ

Ԛȟ ȗ ׇµıȟցȟĳȧȟ Ԯ ȜįȚ’ ԑȝµȤȢոȟ ԕȝį;

ԘȚսȟį

Ցĳįȟ ʍȢրȣ ȡՀȜȡȤȣ ȟįȤĲĳȡȝĲ’ Ԑʍ’ ՄȝտȡȤ.

70

75

Ȝįվ Ǿıւȣ µպȟ ՐµȖȢȡȟ Ȝįվ ȥչȝįȘįȟ ԔĲʍıĳȡȟ
ʍջµȦıț, İȟȡĴօİș ĳ’ įԼȚջȢȡȣ ĴȤĲսµįĳįǝ
Ԛµȡվ İպ İօĲıțȟ ĴșĲվ ʍףȢ ȜıȢįփȟțȡȟ,

80

Ȗչȝȝıțȟ Ԙȥįțȡւȣ ȟįףȣ ĳı ʍțµʍȢչȟįț ʍȤȢտ.
Ĳւ İ’ į՞, ĳր Ĳցȟ, ʍįȢչĲȥıȣ ǺԼȗįהȡȟ ʍցȢȡȟ
ĳȢțȜȤµտįțȣ ȖȢջµȡȟĳį Ȝįվ İտȟįțȣ ԑȝցȣ,
ʍȝ׆Ĳȡȟ İպ ȟıȜȢȟ Ȝȡהȝȡȟ ǽȖȡտįȣ µȤȥցȟ,
թȣ Ԓȟ ĳր ȝȡțʍրȟ ĳԔµ’ ԐȟչȜĳȡȢ’ ıĲıȖıהȟ
ıԼİĲ’ Ԙȥįțȡտ Țıȡփȣ ĳı ĳȡւȣ ԔȝȝȡȤȣ ĲջȖıțȟ.
ȇȡĲıțİȟ

ԤĲĳįț ĳչİ’ǝ ԭ ȥչȢțȣ ȗոȢ ȡ µįȜȢȟ ȝցȗȧȟ
İıהĳįțǝ ĳįȢչȠȧ ʍջȝįȗȡȣ ǺԼȗįտįȣ ԑȝցȣ.
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ԐȜĳįվ İպ ȃȤȜցȟȡȤ Ǽսȝțȡտ ĳı ȥȡțȢչİıȣ
ȉȜףȢցȣ ĳı Ȃ׆µȟցȣ Ț’ įԽ ȁįĴսȢıțȡտ ĳ’ ԔȜȢįț

90

ʍȡȝȝȟ Țįȟցȟĳȧȟ ĲօµįȚ’ ԥȠȡȤĲțȟ ȟıȜȢȟ.
Ԑȝȝ’ ԥȢʍ’ ՖȝȤµʍȡȟ Ȝįվ ȜıȢįȤȟտȡȤȣ Ȗȡȝոȣ
ȝįȖȡףĲį ʍįĳȢրȣ ԚȜ ȥıȢȟ ȜįȢįİցȜıț,
Ցĳįȟ ĲĳȢչĳıȤµ’ ԘȢȗıהȡȟ ԚȠț ׇȜչȝȧȣ.
µȢȡȣ İպ Țȟșĳȟ ՑĲĳțȣ ԚȜʍȡȢȚı הʍցȝıțȣ

95

ȟįȡփȣ ĳı ĳփµȖȡȤȣ Ț’, ԽıȢո ĳȟ ȜıȜµșȜցĳȧȟǝ
ԚȢșµտֹ İȡփȣ ĲĴ’ įĳրȣ լȝıȚ’ ՝ĲĳıȢȡȟ.
Euripides, Troades 48-97

Tekst 2
Hekabe bevindt zich op het toneel met het koor. Cassandra is zojuist door Talthybios
weggevoerd. Daarna is Andromache het toneel opgekomen.

ȌȡȢցȣ

թȣ ԭİւ İչȜȢȤį ĳȡהȣ ȜįȜȣ ʍıʍȢįȗցĲțȟ

608

ȚȢսȟȧȟ ĳ’ ՌİȤȢµȡվ µȡףĲչ Ț’ ԯ ȝփʍįȣ Ԥȥıț.
ԘȟİȢȡµչȥș

ծ µ׆ĳıȢ ԐȟİȢրȣ, Ցȣ ʍȡĳ’ ԘȢȗıտȧȟ İȡȢվ

610

ʍȝıտĲĳȡȤȣ İțօȝıĲ’, ԫȜĳȡȢȡȣ, ĳչİ’ ıԼĲȡȢּȣ;
ԧȜչȖș

ՍȢ ĳո ĳȟ Țıȟ, թȣ ĳո µպȟ ʍȤȢȗȡףĲ’ Ԕȟȧ
ĳր µșİպȟ Րȟĳį, ĳո İպ İȡȜȡףȟĳ’ ԐʍօȝıĲįȟ.

ԘȟİȢȡµչȥș

ԐȗցµıȚį ȝıտį Ĳւȟ ĳջȜȟǝ ĳր İ’ ıȗıȟպȣ
Ԛȣ İȡףȝȡȟ ԱȜıț, µıĳįȖȡȝոȣ ĳȡĲչĲİ’ Ԥȥȡȟ.

ԧȜչȖș

615

ĳր ĳ׆ȣ ԐȟչȗȜșȣ İıțȟցȟǝ ԔȢĳț ȜԐʍ’ Ԛµȡף
ȖջȖșȜ’ ԐʍȡĲʍįĲȚıהĲį ȁįĲĲչȟİȢį Ȗտֹ.

ԘȟİȢȡµչȥș

Ĵı ףĴıףǝ
Ԕȝȝȡȣ ĳțȣ ǺՀįȣ, թȣ ԤȡțȜı, İıփĳıȢȡȣ
ʍįțİրȣ ʍջĴșȟı Ĳ׆ȣǝ ȟȡĲıהȣ İպ ȥԔĳıȢį.

ԧȜչȖș

կȟ ȗ’ ȡ՜ĳı µջĳȢȡȟ ȡ՜ĳ’ ԐȢțȚµցȣ ԚĲĳտ µȡțǝ

620

ȜįȜ ȜįȜրȟ ȗոȢ ıԼȣ ԕµțȝȝįȟ ԤȢȥıĳįț.
ԘȟİȢȡµչȥș

ĳջȚȟșȜջ Ĳȡț ʍįהȣ ʍȢրȣ ĳչĴ ȇȡȝȤȠջȟș
ĲĴįȗıהĲ’ Ԙȥțȝȝջȧȣ, İȢȡȟ ԐȦփȥ ȟıȜȢ.

ԧȜչȖș

ȡԾ ȗք ĳչȝįțȟįǝ ĳȡףĳ’ ԚȜıהȟ’, Ց µȡț ʍչȝįț
ȊįȝȚփȖțȡȣ įՀȟțȗµ’ ȡ ĲįĴȣ ıՂʍıȟ ĲįĴջȣ.

ԘȟİȢȡµչȥș

ıՂİցȟ ȟțȟ įĳս, ȜԐʍȡȖֻĲį ĳȟİ’ Րȥȧȟ
ԤȜȢȤȦį ʍջʍȝȡțȣ ȜԐʍıȜȡȦչµșȟ ȟıȜȢցȟ.

ԧȜչȖș
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įԼį הµչȝ’ į՞Țțȣ, թȣ ȜįȜȣ İțցȝȝȤĲįț.
ԘȟİȢȡµչȥș

Րȝȧȝıȟ թȣ Րȝȧȝıȟǝ Ԑȝȝ’ Ցµȧȣ Ԛµȡף

630

ȘօĲșȣ ȗ’ Րȝȧȝıȟ ıĳȤȥıĲĳջȢ ʍցĳµ.
ԧȜչȖș

ȡ ĳįĳցȟ, ծ ʍįה, ĳ Ȗȝջʍıțȟ ĳր ȜįĳȚįȟıהȟǝ
ĳր µպȟ ȗոȢ ȡİջȟ, ĳ İ’ ԤȟıțĲțȟ Ԛȝʍտİıȣ.

ԘȟİȢȡµչȥș

ծ µ׆ĳıȢ, ծ ĳıȜȡףĲį, ȜչȝȝțĲĳȡȟ ȝցȗȡȟ
ԔȜȡȤĲȡȟ, խȣ Ĳȡț ĳջȢȦțȟ ԚµȖչȝȧ ĴȢıȟտ.

635

ĳր µռ ȗıȟջĲȚįț ĳ Țįȟıהȟ ՀĲȡȟ ȝջȗȧ,
ĳȡ ףȘ׆ȟ İպ ȝȤʍȢȣ ȜȢıהĲĲցȟ ԚĲĳț ȜįĳȚįȟıהȟ.
Ԑȝȗı הȗոȢ ȡİպȟ ĳȟ ȜįȜȟ ֖ĲȚșµջȟȡȣǝ
Ս İ’ ıĳȤȥսĲįȣ Ԛȣ ĳր İȤĲĳȤȥպȣ ʍıĲքȟ
ȦȤȥռȟ Ԑȝֻĳįț ĳ׆ȣ ʍչȢȡțȚ’ ıʍȢįȠտįȣ.

640

Ȝıտȟș İ’, Սµȡտȧȣ խĲʍıȢ ȡȜ ԼİȡףĲį Ĵȣ,
ĳջȚȟșȜı Ȝȡİպȟ ȡՂİı ĳȟ įՙĳ׆ȣ ȜįȜȟ.
Ԛȗք İպ ĳȡȠıփĲįĲį ĳ׆ȣ ıİȡȠտįȣ
ȝįȥȡףĲį ʍȝıהĲĳȡȟ ĳ׆ȣ ĳփȥșȣ ԭµչȢĳįȟȡȟ.
ԓ ȗոȢ ȗȤȟįțȠվ ĲօĴȢȡȟ’ ԤĲȚ’ șՙȢșµջȟį,

645

ĳįףĳ’ ԚȠıµցȥȚȡȤȟ ԫȜĳȡȢȡȣ Ȝįĳո Ĳĳջȗįȣ.
ʍȢĳȡȟ µջȟ, ԤȟȚį (ȜԒȟ ʍȢȡĲ ׇȜԒȟ µռ ʍȢȡĲׇ
Ȧցȗȡȣ ȗȤȟįțȠտȟ) įĳր ĳȡףĳ’ ԚĴջȝȜıĳįț
ȜįȜȣ ԐȜȡփıțȟ, Աĳțȣ ȡȜ Ԥȟİȡȟ µջȟıț,
ĳȡփĳȡȤ ʍįȢıהĲį ʍցȚȡȟ Ԥµțµȟȡȟ Ԛȟ İցµȡțȣǝ

650

ԤĲȧ ĳı µıȝչȚȢȧȟ ȜȡµȦո Țșȝıțȟ Ԥʍș
ȡȜ ıԼĲıĴȢȡփµșȟ, ĳրȟ İպ ȟȡףȟ İțİչĲȜįȝȡȟ
ȡՀȜȡȚıȟ ԤȥȡȤĲį ȥȢșĲĳրȟ ԚȠսȢȜȡȤȟ Ԛµȡտ.
ȗȝօĲĲșȣ ĳı Ĳțȗռȟ Րµµį Ț’ ԱĲȤȥȡȟ ʍցĲıț
ʍįȢıהȥȡȟǝ ֚İș İ’ ԕµ’ ԚȥȢ׆ȟ ȟțȜֻȟ ʍցĲțȟ,

655

Ȝıտȟ ĳı ȟտȜșȟ կȟ ԚȥȢ׆ȟ ʍįȢțջȟįț.
Ȝįվ ĳȟİı Ȝȝșİքȟ Ԛȣ ĲĳȢչĳıȤµ’ Ԙȥįțț، Ȝրȟ
ԚȝȚȡףĲ’ ԐʍօȝıĲջȟ µ’ǝ Ԛʍıվ ȗոȢ ֗ȢջȚșȟ,
Ԙȥțȝȝջȧȣ µı ʍįהȣ ԚȖȡȤȝսȚș ȝįȖıהȟ
İչµįȢĳįǝ İȡȤȝıփĲȧ İ’ Ԛȟ įȚıȟĳȟ İցµȡțȣ.
Euripides, Troades 608-660
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Tekst 3
Andromache
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25

Ik was net achttien toen mijn lief
onder de muur vermoord werd
door iemand met een speer.
Hij had niet moeten vechten
in het harnas van een ander,
een man die hij verslagen had,
de afgod van zijn moordenaar.
Dat was natuurlijk vragen
om een smakeloze wraak.
Je weet, zijn mooie lichaam
is dagen aan zo’n strijdkar
in de vlakte rondgesleurd.
Na de val van de stad
gebeurde wat ik had gezegd.
Ik sleet mijn leven hier
met water dragen, weven,
werd soms genomen in een bed.
Ons kind heeft tot zijn dood
misschien onder veel slaag
moeten roeien op hun schepen
over de wat toen heette
wijnkleurige zee.
Anderen verging het slechter.
Ons noodlot als je wilt
was eerder dom en alledaags.
Ed Leeflang, Andromache

Tekst 4
Na de inname van Troje komt Odysseus met enkele soldaten Polyxena weghalen bij haar
moeder Hekabe (de situatie is dus anders dan in de tragedie ‘Trojaanse vrouwen’, waar
Hekabe pas achteraf de dood van Polyxena te horen krijgt).
Het koor attendeert Hekabe op Odysseus’ komst.

ȌȡȢցȣ
ՒİȤĲĲıփȣ
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Ȝįվ µռȟ ՒİȤĲĲıւȣ ԤȢȥıĳįț ĲʍȡȤİ ׇʍȡİցȣ,

216

ԧȜչȖș, ȟջȡȟ ĳț ʍȢրȣ Ĳպ Ĳșµįȟȟ Ԥʍȡȣ.

217

ȗփȟįț, İȡȜ µջȟ Ĳ’ ıԼİջȟįț ȗȟօµșȟ ĲĳȢįĳȡף

218

Ȧ׆Ĵցȟ ĳı ĳռȟ ȜȢįȟȚıהĲįȟǝ Ԑȝȝ’ Ցµȧȣ ĴȢչĲȧ.

219

ԤİȡȠ’ Ԙȥįțȡהȣ ʍįהİį Ĳռȟ ȇȡȝȤȠջȟșȟ

220

ĲĴչȠįț ʍȢրȣ ՌȢȚրȟ ȥµ’ ԘȥțȝȝıտȡȤ ĳչĴȡȤ.

221

ԭµֻȣ İպ ʍȡµʍȡւȣ Ȝįվ ȜȡµțĲĳ׆Ȣįȣ ȜցȢșȣ

222
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ԧȜչȖș

ĳչĲĲȡȤĲțȟ ıՂȟįțǝ Țփµįĳȡȣ İ’ ԚʍțĲĳչĳșȣ

223

ԽıȢıփȣ ĳ’ ԚʍջĲĳįț ĳȡףİı ʍįהȣ Ԙȥțȝȝջȧȣ.

224

ȡՂĲȚ’ ȡ՞ȟ Տ İȢֻĲȡȟ µսĳ’ ԐʍȡĲʍįĲȚׇȣ Ȗտֹ

225

µսĳ’ Ԛȣ ȥıȢȟ ԕµțȝȝįȟ ԚȠջȝȚׄȣ Ԛµȡտǝ

226

ȗտȗȟȧĲȜı İ’ ԐȝȜռȟ Ȝįվ ʍįȢȡȤĲտįȟ ȜįȜȟ

227

ĳȟ Ĳȟ. ĲȡĴցȟ ĳȡț ȜԐȟ ȜįȜȡהȣ ԓ İı הĴȢȡȟıהȟ.

228

įԼįהǝ ʍįȢջĲĳșȥ’, թȣ ԤȡțȜ’, Ԑȗքȟ µջȗįȣ,

229

ʍȝսȢșȣ Ĳĳıȟįȗµȟ ȡİպ İįȜȢփȧȟ Ȝıȟցȣ.

230

ȜԔȗȧȗ’ ԔȢ’ ȡȜ ԤȚȟׄĲȜȡȟ ȡ՟ µ’ ԚȥȢ׆ȟ Țįȟıהȟ,

231

ȡİ’ լȝıĲջȟ µı Ǿıփȣ, ĳȢջĴıț İ’, Ցʍȧȣ ՍȢ

232

ȜįȜȟ ȜչȜ’ Ԕȝȝį µıտȘȡȟ’ ԭ ĳչȝįțȟ’ Ԛȗօ.

233

Euripides, Hekabe 216-233

Aantekeningen
regel 216
Ȝįվ µռȟ kijk daar
ĲʍȡȤİ ׇʍȡİցȣ met haastige pas
regel 219
ȜȢįȟȚıהĲį afgekondigd
regel 221
ԤĲĴįȠį Aoristus van ĲĴչȘȧ.
ʍȢրȣ ՌȢȚրȟ ȥµ’ bij de hoge heuvel
regel 224
Ԥʍıțµț aanwezig zijn
ĳȡףİı Verbinden met Țփµįĳȡȣ in regel 223.
regel 225
Տ İȢֻĲȡȟ µսĳ’ wat u moet doen om te voorkomen dat
regel 226
µսĳ’ Ԛȣ ȥıȢȟ ԕµțȝȝįȟ ԚȠջȝȚׄȣ Ԛµȡտ en om te voorkomen dat u in
gevecht raakt met mij
regel 227
ԐȝȜռȟ uw zwakte
regel 228
ĲȡĴցȟ ĳȡț ȜԐȟ ȜįȜȡהȣ ԓ İı הĴȢȡȟıהȟ het is verstandig ook in nood
goed na te denken
regel 229
ʍįȢջĲĳșȥ’ dient zich aan
ԤȡțȜ’ 3e pers. ev. van ԤȡțȜį.
regel 231
ȜԔȗȧȗ’ = Ȝįվ Ԥȗȧȗı
ȡ՟ waar
ԚȥȢ׆ȟ het was nodig
regel 232
ĳȢջĴȧ in leven houden
regel 233
ȜįȜȟ na al mijn ellende
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