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CALIGULA: 

Dis al 'n lang tyd wat jy hier is, Caesonia.  Ek weet nie of ek jou hier 

sal hou nie.  Ek weet slegs waarom jy hier is: vir al daardie nagte toe 

alle plesier akuut en vreugdeloos was en vir alles wat jy weet van my. 

(Hy neem haar in sy arms en met die een hand buig hy haar kop 

effens agteroor) 

Ek is nege-en-twintig.  Dis min.  Maar op hierdie oomblik waar my lewe 

vir my so lank voorkom, so oorlaai met oorblyfsels, uiteindelik so 

volledig, is jy die laaste getuie.  En ek kan my nie verdedig met 'n soort 

beskaamde teerheid vir die ou vrou wat jy binnekort sal wees nie. 

Ek weet nie of ek jou sal hou nie.  Ek weet net, en dit is so verskriklik, 

dat hierdie beskamende teerheid die een suiwer emosie is wat my lewe 

my tot dusver gegee het. 

Sal dit nie beter wees as die laaste getuie verdwyn nie. 

Jy sê jy is gelukkig oor wat ek gesê het.  Wie sê vir jou ek is nie 

gelukkig nie? 

Daar is twee soorte van geluk en ek het die moordadige een gekies.  

Want ek is gelukkig.  Daar was 'n tyd toe ek gedink het dat ek die 

uiterste van smart beleef het.  En tog!  Nee, 'n mens kan tog verder 

gaan.  Aan die einde van daardie landskap is 'n steriele en manjefieke 

geluk.  Kyk na my. 

Ek lag Caesonia, as ek daaraan dink hoe die hele Rome die afgelope 

jaar vermy het om die naam van Drusilla te noem.  Want Rome is al 

die jare nog mislei.  Die liefde is nie vir my genoeg nie, dis iets wat ek 

toe begryp het.  Dis iets wat ek vandag nog begryp as ek na jou kyk.  

Om iemand lief te hê, is om te aanvaar om saam met hom oud te 

word.  Ek is nie in staat tot daardie liefde nie.  Drusilla oud is baie 

erger as Drusilla dood.  'n Mens glo dat iemand ly omdat iemand wat 
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hy liefhet op 'n dag sterf.  Maar sy ware lyding is minder futiel: dit is 

om te ontdek dat smart nie vir altyd duur nie.  Self smart is ontdaan 

van sin. 

Jy sien ek het geen verskoning nie, nie eens die skemering van liefde 

nie, nie die bitterheid van smart nie.  Ek sit sonder 'n alibi.  Maar 

vandag is ek nog vryer as 'n paar jaar gelede, vry van herinneringe en 

illusie.  (Hy lag hartstogtelik)  Ek weet dat niks voortduur!  Besef dit!  

Daar's twee of drie van ons in die geskiedenis wat dit werklik 

ondervind het, hierdie geklike geluk gesmaak het.  Caesonia, jy het 'n 

baie unieke tragedie tot op die einde gevolg.  Dit het tyd geword dat 

die gordyn vir jou sak. 

(Hy plaas sy voorarm om Caesonia se nek) 

Hierdie verskriklike vryheid is geluk.  Wees verseker daarvan Caesonia. 

(Druk Caesonia se keel bietjie vir bietjie toe) 

Daarsonder sou ek 'n tevrede mens gewees het.  Dit is te danke 

daaraan dat ek die heilige heldersiendheid van die alleenloper gekry 

het. 

(Hy raak meer en meer weggevoer terwyl hy Caesonia stadig maar 

seker verwurg sonder dat sy enige weerstand bied.  Hy praat met haar 

oor haar gebuig.) 

Ek leef, ek maak dood, ek oefen die deliriese mag van 'n vernietiger uit 

wat die mag van die skepper na 'n affektasie laat lyk.  Dit is wat geluk 

beteken.  Dit is geluk, daardie onuitstaanbare uitlewering, daardie 

universele veragting, die bloed, die haat om my, hierdie afgesonderd-

heid sonder weerga van die man wat sy hele lewe lank kyk na die 

onmeetbare vreugde van die ongestrafde moordenaar, hierdie 

onvervangbare logika wat die menslike lewe vernietig, (Hy lag) wat jou 

vernietig, Caesonia, om uiteindelik die ewige eensaamheid wat ek 

verlang, te vervolmaak. 

(Meer en meer weggevoer) Nee, geen teerheid nie.  Dit moet klaar 

want die tyd word min, liewe Caesonia. 
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(Caesonia roggel.  Caligula sleep haar na die bed waar hy haar laat val.  

Kyk verwilderd na haar.  Met 'n rou stem) 

Jy ook, jy was ook skuldig.  Maar doodmaak is nie die oplossing nie. 

(Hy swaai om verwilderd, en gaan na die spieël toe) 

Caligula!  Jy ook, jy ook, jy is ook skuldig.  Nou ja, 'n bietjie meer, 'n 

bietjie minder!  Maar wie durf my veroordeel in hierdie wêreld waar 

niemand onskuldig is nie! 

(Met al die hartstog van ellende druk hy homself teen die spieël) 

Jy sien, Hélicon het toe nie gekom nie.  Ek sal nie die maan kry nie.  

Maar hoe bitter is dit om te weet en tot by die voltrekking te moet 

gaan.  Want ek is bang vir die voltrekking.  Die geluid van wapens!  Dis 

die onskuld wat sy triomf voorberei.  Waarom is ek nie in hulle plek 

nie?!  Ek is bang.  Hoe veragterlik, ná ek die ander verag het om 

dieselfde swakheid in my siel te voel.  Maar dit maak nie saak nie.  

Vrees duur ook nie vir altyd nie.  Ek sal daardie groot lugleegte 

terugvind waar die hart rus vind. 

(Hy retireer 'n bietjie, gaan terug na die spieël.  Hy lyk kalmer.  Hy 

begin weer praat, maar in 'n sagter stem, meer gekonsentreerd) 

Alles lyk so ingewikkeld.  Nogtans is alles so eenvoudig.  As ek die 

maan gehad het, as die liefde voldoende was, sou alles anders gewees 

het.  Maar waar kan hierdie dors geles word?  Watter hart, watter god 

sou vir my die diepte van 'n meer kon hê?   

(Op sy knieë, huilend)  Niks in hierdie wêreld, niks in die ander wat 

volgens my maat het nie.  Ek weet nogtans, en jy weet dit ook dat dit 

genoeg sou wees as die onmoontlike bestaan.  Die onmoontlike!  Ek 

het dit gesoek op die uiteindes van die aarde, tot op die grense van my 

menswees.  Ek het my hande uitgestrek.  (Skreeuend)  Ek strek my 

hande uit en dis jy wat ek ontmoet, altyd jy voor my, en ek is vervul 

met haat teen jou.  Ek het nie die pad geneem wat nodig was nie, ek 

het uitgekom op niks!  My vryheid is nie die regte soort nie.  Hélicon!  

Hélicon!  Niks!  Nog niks nie.  O, hierdie nag is swaar!  Hélicon sal nie 
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kom nie: Ons sal vir altyd skuldig wees!  Hierdie nag is so swaar soos 

die smart van die mensdom. 

(Geluid van wapens en fluistering buite.  Caligula staan op, neem 'n lae 

stoeltjie en loop na die spieël toe.  Hy is uitasem.  Kyk na homself, gee 

'n sprong vorentoe en voor die simmetriese beweging van sy 

dubbelganger in die spieël smyt hy die stoel met alle mag na die spieël 

terwyl hy skreeu) 

Na die geskiedenis, Caligula, na die geskiedenis! 

(Die spieël breek en op dieselfde oomblik storm gewapende 

samesweerders deur al die ingange.  Caligula draai na hulle met 'n 

geklike lag.  Hy word in die rug en reg van voor gesteek en sy lag gaan 

oor in snakke.  In sy laaste snak terwyl hy tegelyk lag en roggel, 

skreeu Caligula) 

Ek leef weereens! of (Ek leef alweer!) of (Ek leef nou eers!) 

 

GORDYN 

 

---ooOoo--- 

(Teks kan by DALRO verkry word) 

 


