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GARCIN: 

Ek is nie ‘n folteraar nie, mevrou.  Ek is Joseph Garcin.  Ek is nou om en by ‘n 

maand afwesig. 

Twaalf koeëls in die lyf.  Verskoon my, ek is nie ‘n lyk uit die boonste rakke nie.  

Ek is van Rio.  Ek het net my vrou daaronder.  Sy het gewoonlik na die kaserne 

gekom.  (Hy sien haar)  Hulle wil haar nie inlaat nie.  Nou loer sy deur die tralies 

van die ysterhek.  Sy weet nog nie dat ek afwesig is nie maar sy vermoed iets.  

Daar loop sy nou.  Sy dra ‘n swart rok.  Ook maar goed so dan hoef sy nie te 

verklee nie.  Sy huil nie.  Sy huil nooit.  Daar gaan sy nou die verlate straat af, in 

helder sonskyn, ‘n swart figuur met yslike martelaars-oë.  (Aan Estelle en Inez)  

Ag!  Sy werk op my senuwees.  (Garcin sit met sy kop in sy hande) 

Ek probeer my lewe uitsorteer! 

Ek was redakteur van ‘n pasifistiese koerant.  Toe breek die oorlog uit.  Ek het 

my arms gekruis en geweier om saam te speel.  Toe skiet hulle my. 

(Sagte stem)  Ek is niemand se folteraar nie.  Ek het niks teen julle nie en niks 

met julle sake uit te waai nie.  Ons maak so: elkeen in sy eie hoekie; dis die 

oplossing.  Elkeen van ons het genoeg om oor na te dink.  Dis… dis al redding 

wat daar vir ons is.  Swyg.  Jouself ondersoek, nooit jou kop oplig nie.  (Sit weer 

met kop in hande.  Lang pouse) 

Bly stil!  Al het ek my vingers in my ore gedruk het julle my kop vol geklets.  Los 

my uit.  Iemand het in die redaksiekamer oor my gepraat en ek wou luister.  As 

hulle my by ‘n klomp mans gesit het, was dit anders… mans weet hoe om stil te 

bly.  (Reaksie van vroue)   

Kom!  Ontspan!  Ek was baie lief vir vroumense en hulle was baie lief vir my.  Nie 

meer lank nie dan sien ons mekaar soos wurms.  Ek wil weet met wie ek hier te 
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doen het.  Voordat elkeen van ons vertel het waarom hy verdoem is, weet ons 

niks.  (Aan Estelle)  Jy, kleinding, kan begin.  Waarom?  Vertel ons waarom jy 

hier is? 

Ek weet jy weet nie.  Hulle wou my ook nie antwoord nie.  Maar ek ken myself.  

Is jy bang om eerste te praat?  Nou goed dan begin ek.  (Pouse)  Dis nie baie 

mooi nie. 

Ek het gedros.  Daaroor praat ons nie.  Ek is hier omdat ek my vrou se lewe hel 

gemaak het.  Dis al.  Vyf jaar lank.  Sy ly natuurlik nog steeds.  (Hy sien haar)  

Daar is sy.  Die oomblik dat ek van haar praat sien ek haar.  Vyf jaar lank.  Kyk 

daar, hulle het my goed vir haar teruggegee; daar sit sy by die venster met my 

baadjie op haar skoot.  Die baadjie het twaalf koeëlgate.  Die bloed lyk soos 

roes.  Roes-rooi kringetjies om elke gat Ha!  'n Geskiedkundige baadjie.  En ek 

het dit gedra!  Gaan jy huil?  Gaan jy uiteindelik huil?  Ek het huistoe gekom, 

dronk soos ‘n vark, stink van die wyn en van vroumense.  Die ganse nag het sy 

vir my gewag; nie ‘n traan nie.  G’n woord van verwyt nie.  Net haar oë, haar 

groot oë. 

Ek het g’n berou nie.  Ek boet maar ek berou niks.  (Hy sien haar)  Dit sneeu 

buite.  Maar gaan jy huil?  (Aan Estelle en Inez)  Sy is ‘n toegewyde martelaar.  

Ek het haar so laat ly omdat dit maklik was.  Een woord was genoeg om haar 

bleek te laat word; sensitiewe siel Ha!  G’n verwyt nie.  Ek hou daarvan om 

mense te treiter.  Ek het gewag en gewag.  Maar nee, g’n traan nie, g’n verwyt 

nie.  Ek het haar uit die modder opgetel, verstaan?  (Hy sien haar)  Nou streel sy 

die baadjie sonder om daarna te kyk.  Haar vingers soek blindelings na die 

koeëlgate.  Waarvoor wag jy?  Waarop hoop jy?  Ek het jou gesê ek het geen 

berou nie.  (Aan Estelle en Inez)  Om die waarheid te sê, sy het my te veel 

bewonder.  Verstaan julle dit? 

Ek het ‘n kleurlingvrou huistoe gebring.  Die nagte wat ons deurgebring het!  My 

vrou het langsaan geslaap, sy moes alles kon hoor.  Sy het gewoonlik vroeg 

opgestaan en omdat ons laat geslaap het het sy vir ons ontbyt in the bed 

gebring. 
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Julle is gelukkig julle twee; g’n mans op aarde dink meer aan julle nie.  My lot is 

swaarder.  Die oorlog is verby, my vrou is dood, en ek is geskiedenis. 

Estelle jy kan my ‘n guns bewys.  Is jy bereid om in my te glo?  Jy sal vir my 

dierbaarder wees as my eie self.  Dan kan ek almal trotseer.  Almal daaronder en 

almal hier. 

(Beweeg na die deur)  Ek gaan weg.  (Hy druk die knoppie.  Die klokkie lui nie) 

Ek sê vir julle, hulle sal móet oopmaak. 

Maak oop!  Maak tog oop!  Ek sal alles verduur: die pynbank, die tange, die 

bodemlose put, die gloeiende ysters, die wurgstok, alles wat brand, alles wat 

skeur, ek sal dit met vreugde verduur, as hierdie marteling van gedagtes, hierdie 

geestesmarteling, wat streel, wat liefkoos, en wat nie genoeg seermaak nie.  

Gaan julle nou oopmaak? 

(Die deur gaan skielik oop)  Ha! 

(Stadig)  Ek wil weet waarom die deur oopgegaan het?  Ek gaan nie meer nie.  

(Hy maak deur toe)  Jy weet wat dit is om ‘n lafaard te wees Inès.  Jy weet hoe 

dit voel: die verrotting, die skande, die vrees.  Jy het dae gehad wat jy jouself 

kon sien, tot binne in jou hart… en wat jy gesien het, het jou verlam met 

afgryse.  En die volgende môre het jy nie meer geweet wat om daarvan te dink 

nie, kon jy dit nie meer regkry om die onthullings van die vorige dag te ontsyfer 

nie.  Jy ken die prys van boosheid. 

Ek het g’n keuse nie.  Ek kan hulle nie meer hoor nie.  Hulle is ongetwyfeld klaar 

met my.  Die hele saak is afgehandel.  Dis nou net ons.  Ek weet ek is in die hel.  

Ek sou dit nooit kon glo nie.  Onthou julle ook: die swawel, die vlamme, die 

rooiwarm ysters… 

A!  Hoe amusant!  Rooiwarm ysters is nie genoeg nie, die hel, is ander mense. 

Ons bly vir ewig bymekaar. 

 

---ooOoo--- 

(Teks verkrybaar by DALRO) 


