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   ego vobis dico: Non esse resistendum injuriae.  
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1. CORA  : [HAASTIG OP MET JUSTA KORT OP HAAR 

 HAKKE] Het niemand meer hártstog nie?! / Niemand het meer 

hartstog nie. Elke artikel wat jy lees, elke onderhoud wat jy sien: 

almal het deesdae ’n ‘passie’. Kom ons maak ’n paar danspassies.  

En wat dink hulle miskien beteken Passiespel?  Passie is lyding! Daai 

politikus het nie minder nie as vyf keer gesê Larius het passie gehad! 

Ek het hartstog. Hartstog vir die lewe. Hartstog vir my werk. En as 

ek lief het, het ek hartstogtelik lief!   

 

2. JUSTA  : Genade toggie, Cora, wanneer het jy ontaard in ’n taalpuris en 

     betoger? 

 

3. CORA  : Kom nou, Justa. Alles behalwe. Die jonges se  Kreoolse gebrabbel 

kan ek nog oorsien. Dis hopelik van verbygaande aard. Maar ek het 

dit teen joernaliste en sprekers et al wat so agter die taalverwildering 

aanstroom. Veral waar ons ’n kragtige Afrikaanse woord het. Jaag ek 

deur die Karoo om jou by te staan na Larius se....dood en die donker 

haal my in en nêrens kan ek verblyf kry nie. Elke liewe gastehuis 

bied my akkommodasie aan, ja. Ak-kom-mo-da-sie! Al wat ek soek, 

is verblyf vir een nag!  

 

4. JUSTA  : As jy jou neurose in jou sak gesteek en gevlieg het soos enige 

moderne mens, was verblyf oorbodig. Nietemin, jy probeer my 

opbeur en dit slaag amper.  
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1. CORA  : Nou, dan’s ek in my skik. Gelukkig prôôt julle nog nie Ôfrikôôns 

nie! / Verbeel ek my of was daai sonderlinge panteïstiese of wat ook 

al vriendin of agent van jou nie by die roudiens nie? 

 

3. JUSTA  : Delphine? Sy’s baie bedrywig. Boonop hou sy vol dat sy nie troues, 

dope, begrafnisse, Tupperware partytjies, bar mitzvahs en 

besnydenisse bywoon nie! 

 

4. CORA  : Nou hou ek sommer nog meer van haar.   

 

5. JUSTA  : Ja, sy’s ’n rare kosganger van die Liewe Here./ Cora, dankie dat 

voorgestel het ons handel alles daar by die krematorium af. Kan jy 

dink as hier nou skares deur my huis moes swerm...? 

 

6. CORA  : Justa.... ek weet jou lewe....jou en Larius se huwelik....was meer 

wisselstroom as gelykstroom... maar niemand kon hom....dit  toewens 

nie. 

 

7. JUSTA  : Die lewe boots die kuns na....Jy’s reg: dit wás die afgelope jare ’n 

Eskom huwelik.   

 

8. CORA  : Do you mean he was shedding his load somewhere else? 

      

9. JUSTA    : Dalk dit ook, ja. Eintlik bedoel ek die Afrikaanse beurtkrag 
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want ek, én die kinders, het al hoe minder aan die beurt gekom. Hy 

was te betrokke by die samelewing en al sy [VERVOLG] 

JUSTA   : [VERV] opheffingswerk en politiekery. Sy gesin is afgeskeep. Ons is 

 wragtig ’n gevallestudie vir ’n sielkunde handboek.  

 

1. CORA  : My teatrale suster. 

 

2. JUSTA  : Nee, regtig. Larius was selde indien ooit tuis en as hy die slag sy 

opwagting gemaak het, was hy òf befoeterd òf afwesig in gees. Ek is 

’n aktrise in my oorgangsjare met soveel onsekerhede as ek nie 

gereeld ’n rol aangebied word nie dat ek  almal rondom my bydam. 

Ons dogter gee haar uit as skilder, maar lewer niks laat staan nog iets 

verkoop en ek vermoed sy is deurmekaar met dwelms. Ons seun is 

gay en lê aldag op die tennisbaan  of in die swembad in plaas van 

aandag gee aan sy kursus. En dié wissel ook jaarliks. 

 

3. CORA  : Klink vir my net na Suid-Afrika se deursnee disfunksionele gesin. Jy 

moet toegee, Justa: Larius was regtig bewonderenswaardig.  Ons land 

is in algehele verval. Beurtkrag is maar net ’n kenmerk daarvan, ou 

dier. Nes die verbrokkeling van Afrikaans. Alles simptome. Hier sit 

julle in julle luukse, veilige klein ‘koninkryk’ en rondom die 

‘stadsmure’ sterf hordes aan die pes van VIGS en werkloosheid en 

armoede en xenofobie en noem maar op. Jou man het sy bes gedoen 

om te help waar hy kon. 

 

4. JUSTA  : Terwyl ek dikwels gesterf het weens die pes van eensaamheid? 
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5. CORA  : Het daai speurder wat vanoggend weer hier was iets [VERVOLG] 

CORA   : [VERV] laat val? Het  hulle al enige idee wat Larius daardie tyd van 

die nag in Crossroads van alle plekke loop soek het? 

 

1. JUSTA  : Nee, ek sou jou mos gesê het. Ons sal seker nooit weet nie. Die 

polisie het my al honderd keer gevra! 

 

2. CORA  : Kom ons los dit, Justa. Los dit. Vertel my eerder wie is die brons 

beeldskoon by Etiénne. Is dit sy nuutste? 

 

3. JUSTA  : As jy my vra, is hy eerder saam met Tertius. Seker sy nuwe 

chauffeur, want  Sibusiso is nog spoorloos.  Etiénne sou my aan hom 

voorgestel het as hy....as hulle... 

 

4. CORA  : Tertius se chauffeur. Dan kan hy dalk straight wees. Ek hoop so.   

Daai smeulende oë!! Hy is ’n heuningpot, dink jy nie? 

 

5. JUSTA  : Genade, Cora! Verwag jy ek moes by die verassing van my man wat 

’n week gelede vermoor is op loer wees vir aantreklike  mans?! 

 

6. CORA  : Kom nou, sus, jy was nog nooit ’n koue vis nie. Dis hoog tyd dat 

Eskom weer jou krag aanskakel! 

 

7. JUSTA  : Dank vader, Larius kon my nie verwyt dat Etiénne gay is nie. Dit 

loop soos stroop deur hulle familie.   
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8. CORA  : Jy verander die onderwerp, maar toe maar.  Hou [VERVOLG] 

CORA   : op om aan die verlede te klou. Jy dra sowaar nog steeds ons Ierse 

oumagrootjie se borsspeld wat tant Mieta vir jou gegee het. Het jy nie 

nuwe juwele nie?  Terloops, as ma se tant Mieta  en tant Miems 

straight was, is ek ’n hermafrodiet. 

 

1. JUSTA  : Jy weet mos die speld is my  gelukbringer. Boonop pas dit by alles, 

daarom dra ek dit pal. Ouma en haar twee susters  het vertel die steen 

hou ’n vrou jonk.  

 

2. CORA  : Is jy nie bang die ding steek ’n gat in jou tietie nie? / Maar, as dit jou 

laat jonk bly, moet jy juis  nie jou lyf Lusistrata hou en die manne 

seks ontsê nie. Skaf  ’n katelknaap aan.  

 

3. JUSTA  : Eerlik,  die gedagte het al by my opgekom. 

 

[HONDE GAAN BUITE ERG AAN DIE BLAF] 

 

4. ETIÉNNE  : [AF, BUITE] Sophokles! Seneca! Sjarrap! Hou julle bekke! Daar’s 

hy, my honne! [HONDE BEDAAR. HY OP] Sophokles en Seneca 

lawaai asof ek ’n totale vreemdeling is. 

 

5. JUSTA  : Hulle blaf maar net die waarheid. 

 

6. ETIÉNNE  : Ag, ou Moetsie-moeks. Luister, als is nou orraait by daai....plek. Al 
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die snacks en drinks is gepolish. AVBOB is weg met al die blomme. 

Hulle sal die as Maandag aflewer.  

1. JUSTA  : Dankie, Etienne.  Jy moet let op jou Afrikaans.  Jou tannie Cora gaan 

     jou wiks. 

 

2. CORA  : Kom hier, jou begeerlike ding! Kom gee my ’n warm druk.  Ook 

maar goed jy’s skeef, want ek sou moeilik my hande van jou kon 

afhou. Jong bloed is my kos. 

 

3. ETIÉNNE  : Jis-ja! Koora. Incest. A game the whole family can play!   

 

4. JUSTA  : Julle twee het geen respek nie.  

 

5. ETIÉNNE  : Net die opposite, Moetsie. Ek en my dierbare Koora is ’n conspiracy 

theory om jou op te cheer. 

 

6. CORA  : Cora. Cora. Die ge-Koora van jou het nou sy bekoring verloor.   

 

7. ETIÉNNE  : Oe, my digterlike tante. 

 

8. CORA  : En jou teatrale ma. G’n wonder jy buig anderkant toe nie. 

 

9. JUSTA  : Julle is samesweerders. Nie ’n teorie nie. Waar’s Esmé? 

 

10. ETIÉNNE  : Nee, mêddim wou opsluit ’n lift saam met Tertius en sy nuwe drywer 

hê. Hulle kom hiernatoe. Ek dink my sus wil die drywer traai, maar 

 



KRUISPAD   9     Wim Vorster © 2009 
ha-ha-ha, het ek nuus vir haar! 

 

1. CORA  : Agge nee, dink jy so? 

 

2. ETIÉNNE  : Nie jy ook nie! Enniewhêi, wê wê wê, my gaydar sê vir my dis sukke 

tyd. 

 

3. CORA  : Wat is gaydar? 

 

4. ETIÉNNE  : Homosexual radar. 

 

5. JUSTA  : Vandag se jongmense! Al was ons hoe modern sou ons nooit sulke 

goed voor ons ouers kwyt geraak het nie! 

 

6. CORA  : Pa-hulle was aards verkramp! Julle is alles behalwe disfunksioneel, 

Justa.  Jy is baie bevoorreg dat jou kind so openlik en gemaklik met 

jou verkeer. 

  

7. ETIÉNNE  : ’n Drukkie vir my Moetsie-moeks ook. En ’n klapsoen! 

 

     [HONDE BLAF WEER] 

 

8. ETIÉNNE  : There we go again! Dis seker nou hulle. [HAASTIG NA BUITE] 

Sophokles! Seneca! Hou julle verdomde bekke! 

 

9. ESMÉ  : [OP] Haai, Ma. Hallo, Cora. Skies. Ek het julle nie ge-‘ig’ daar by 
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die krematorium nie.  Dis... dis alles so... Ek... sorry... 

 

1. CORA  : Al’s reg, Esmé.  Toe my pa dood is, was ek heeltemal versteur. 

 

2. ESMÉ  : In die laaste tyd het ek pa skaars gesien of geken. 

 

[ETIÉNNE LEI VIR TERTIUS, WAT  DONKERBRIL OP 

HET, BINNE GEVOLG DEUR REX] 

 

3. ETIENNE  :  Hierlangs, Tertius. [VIR REX] Kom in. 

 

4. JUSTA  : Ek is bly jy is hier, Tertius. Dit beteken vir my baie. 

 

5. CORA  : Middag, Tertius! Ons het jare laas oë op mekaar gelê! Ag,  ek 

bedoel....ons....Grootbek ek! Freudiaanse glips. 

 

6. TERTIUS  : Was ons so lank laas in mekaar se geselskap dat jy vergeet het ek is 

nie kleinserig oor sulke beuselagtighede nie?   

 

7. ETIÉNNE  : Julle klink soos Koos Prinsloo wat glo gesê het: “As Hennie 

Aucamp, John Kannemeyer en Lucas Malan gesels, kan jy jou 

verluister aan die mooi Afrikaans. Maar partykeer is dit ook so 

keurig  jy kan kak!”  

    [ALMAL LAG]  

 

8. ETIÉNNE  : Sit hier, Tertius. 
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9. JUSTA  :  Ons is baie ongemanierd. Stel ons voor aan ons besoeker. 

1. TERTIUS  : Jammer! Rex? 

 

2. REX   : Ek is hier.  

 

3. TERTIUS  : Jy het al vir Esmé en Etiénne ontmoet. Dis hulle ma, my skoonsuster, 

Justa de Geus en haar suster Cora Wasserthal. Dis Rex Spédiou. Hy 

is my nuwe chauffeur en regterhand. 

 

4. JUSTA  : Aangename kennis. 

 

5. REX   : Dis vir my wonderlik, mevrou. Ongelooflik. Om so ’n beroemde 

aktrise se hand te kan vashou! Dis ’n groter voorreg as wat mevrou 

ooit sal kan raai.  

 

6. JUSTA  : Los maar die mevrou. Almal noem my Justa. 

 

7. REX   : Justa! Wat ’n eer! 

 

8. JUSTA  : Mag ek my hand terugkry? Spédiou, sê jy. 

 

9. REX   : Net so. Hoekom? Ken mevrou dalk Spédious? 

 

10. JUSTA  : Nee, nee! Dis nie ’n van wat mens aldag teëkom  nie. 
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11. REX  : Dis Grieks. Of was. Lank gelede. Ons is Afrikaans. 

 

1. CORA  : Lekker om te ontmoet, Rex. Baie aangenaam! 

 

2. REX   : Die selle, nè. En dis net so ’n eer. Dink net! Pleks dat ek  

die digbundel van jou wat ek het, saamgebring het vir jou 

handtekening....Twee sulke beroemde susters! 

 

3. CORA  : Jy lees poësie! Mannetjie, jy is ’n opperste vleier.  Jou ma het jou 

bekkie seker elke dag heuning gevoer! 

 

4. REX   : My ma was die beste ma wat ek kon kry... 

 

5. ESMÉ  : Tertius, van die fiets op die vark en sorry dat ek vra, maar wat het 

regtig met Sibusiso  gebeur?  Manto  praat  niks. 

 

6. TERTIUS  : Sy weet net so min soos ek. Vandat Sibu sy eie huis gekoop het, wou 

hy nie meer inslaap nie, maar hy was soggens douvoordag op sy pos. 

Daardie Dinsdag het hy net nie opgedaag nie. Sy buurvrou het later 

geskakel om te sê sy huis staan oop en hy is weg. Ek glo hy’s dood.  

Dis my skuld. Ek het al my voorgevoelens geïgnoreer en hom nie 

gewaarsku nie.  Voordat ek  kon adverteer in die koerant het ’n 

vriend vir Rex na my toe gebring en hy het sommer dadelik ingeval. 

 

7. REX   : Mevrou....Justa....ek is so jammer oor die....verlies....Ons....ek en 

Tertius het jou man by die lughawe gaan haal. Hy het die nag daar 
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oorgebly en eers die volgende oggend die gehuurde motor gekry. 

 

1. JUSTA  : Dan het jy hom ontmoet. 

 

2. REX   : Ja. Hy was indrukwekkend. 

 

3. ESMÉ  : Nog ’n welsprekende. 

 

4. REX   : My ma’t my geleer mens skik jou na die geleentheid en gooi nie jou 

opvoeding weg nie.  

 

5. CORA  : Sy klink na ’n vrou uit een stuk. En jou pa? 

 

6. REX   : Hy was ’n goeie man. Baie streng. Ons was arm.  

 

7. TERTIUS  : Larius was so ’n heethoof! Hy wou niks weet van ’n lyfwag of 

polisiebeskerming nie. Rex het selfs aangebied om hom te karwei 

wanneer ek hom nie nodig het nie, maar nee. Hy moes ’n motor huur. 

Toe loop foeter hy in die nag daar in Crossroads in. Nugter weet wat 

hy daar loop soek het.  Sy dagboek en sy laptop is skoonveld en die 

motor is kilometers van hom af uitgebrand gekry. 

 

8. CORA  : Justa weet dit tog alles, Tertius. 

 

9. REX   : Julle moet onthou:  dit ontstel hom verskriklik.   
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10. JUSTA  : Kan ek aanneem julle bagasie is in die motor? 

 

1. TERTIUS  : Ja? 

 

2. JUSTA  : Rex, sal jy omgee om dit in te dra? Ek dink nie Jamieson is al terug 

om te help nie. Julle bly hier oor. Vir die naweek as julle wil. 

 

3. TERTIUS  : Ons kan julle nie so verontrief nie.  

 

4. JUSTA  : Hierdie kasarm het plek genoeg vir almal en nog meer. Daar is nie 

sprake daarvan dat julle vanaand kan terugry nie en ek laat nie toe dat 

julle in ’n hotel gaan bly nie.  Esmé, ek het ’n takie vir jou en Cora in 

my werkskamer. Gaan solank boontoe, ek kom. Ek wil net eers gaan 

kyk of Manto al in haar woonstel is.  

 

5. ESMÉ  : Vir wat interkom Ma haar nie net nie? 

 

6. JUSTA  : Etiénne, kan ek gou iets met jou bespreek. 

[REX AF NA BUITE, CORA VOLG ESMÉ NA BINNE, 

ETIÉNNE OOR NA JUSTA WAT SAG MET HOM PRAAT EN 

DAN AFGAAN NA AGTER. HY TERUG NA TERTIUS]  

 

7. ETIÉNNE  : Moetsie wil weet of Tertius en Rex ’n dubbelkamer wil hê of twee 

aparte kamers. 

 

8. TERTIUS  : Gits, soveel diskresie. So ken ek vir Justa. Ons deel nie ’n kamer of 
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’n bed nie. 

 

1. ETIÉNNE  : Moet my net nie ingee hy is nie gay nie. 

 

2. TERTIUS  : Bespeur ek ’n sweem van wellus? Is hy aantreklik? 

 

3. ETIÉNNE  : ’n Total dish. Broeiend en met die strikingste oë en ek verdink hom 

van ’n mooi lyf en ’n stewige parcel. 

 

4. TERTIUS  : Laasgenoemde het hy. 

 

5. ETIÉNNE  : O, so julle het... 

 

6. TERTIUS  : Nou hoor ek afguns of teleurstelling. Troos jou aan een ding, klong.  

Dit was eenmalig en heel onskuldig. Ons het lekker gesoen, maar  

gou besef altwee wil top, nie een wil bottom nie, en toe is dit  soos 

met lomp skoolseuns ’n geval van ons gee mekaar die regterhand.  

 

7. ETIÉNNE  : Grapjas! Nie eens ’n blow djoppie nie?  

 

8. TERTIUS  : Daarvoor moet ek iemand eers baie deeglik ken.   

 

9. ETIÉNNE  : Tertius, hoe... hoe tel mens ’n man op sonder dat jy hom sien? Hoe 

connect Tertius met iemand? 

 

10. TERTIUS  : As hy in my belangstel ten spyte van my gebrek, nou ja... Blindes 
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‘sien’ met al hulle ander sintuie. En die sesde een. 

  

1. ETIÉNNE  : Moetsie praat altyd daarvan hou goed Tertius se derde oog ontwikkel 

     is.  Sien Tertius nog dinge vooruit? 

 

2. REX   : [OP VAN BUITE MET TWEE KOFFERS] Mal oor julle honde, 

hoor. 

 

3. ETIÉNNE  : Sjit, ja, weet jy,  hulle het nou nie eens vir jou geblaf nie! 

 

4. REX   : Wat is hulle name nou weer? 

 

5. ETIÉNNE  : Sophokles en Seneca. Dit was ’n Griekse en ’n Romeinse 

tragedieskrywer van doerie dae. My ma en die teater, jy weet. Kom 

ek help jou dan gaan wys ek jou julle kamers. 

 

6. REX   : Ta. [STEEK VAS BY SWAARD EN DOLK E.A. WAPENS 

WAT TEEN MUUR GEMONTEER IS] Dié goed....is dit regte 

goed? 

 

7. ETIÉNNE  : My pa se versameling. Dis genuine, dis nie props nie. 

 

8. TERTIUS  : Rekwisiete. 

 

9. ETIÉNNE  : Ja, Cora!/ Moetsie wou dit nie hier hê nie. Sy’t gesê dis te veel soos 

Ira Levin se Deathtrap, maar pa was min gespin. Moetsie het Ierse 
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bloed ook nog, so sy’s hectic bygelowig.  

 

1. REX   : Gevaarlike goed om so uit te stal. 

 

2. ETIÉNNE  : Ons is gewoond daaraan en ons....Hel, maar jy-  

 

3. REX   : Ja, toe? 

 

4. ETIÉNNE  : Nee, niks nie. 

    [HULLE AF NA BINNE] 

 

5. TERTIUS  : Vir blindes bly die sigbare verbloem. Vir my is die verborge 

glashelder. Onhoorbare stemme skel deur my skedel. Onsienlike 

gedaantes vul waarneembaar my verstand. My broer Larius se moord 

moet gewreek word. ’n Bok. ’n Sondebok moet uitgewys word.  

Geslag word. ’n Vuur sal die offerande moet verteer voordat-* 

 

6. JUSTA  : [OP VAN AGTER] *Tertius, het hulle jou sowaar hier alleen 

gelos?! 

 

7. TERTIUS  : Toe maar. Toe maar. Dikwels praat ek met myself. 

 

8. JUSTA  : Dan hoef jy dit nie by ons ook nog te doen nie. // Hoekom ‘sien’ jy 

nie wie het Larius vermoor nie? 

 

9. TERTIUS  : Soms bly die noodlot se geheime tekens noodwendig bedek, Justa. 
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Ek is nie daardie soort ‘sham psychic’ wat op aanvraag die anderkant 

sien nie. Wanneer dit wel gebeur, voel dit asof God [VERVOLG] 

TERTIUS  : [VERV] neerdaal tot in my longe en die waarheid deur my 

stembande uitdwing. My oë sien nie, maar die toekoms....én die 

verlede....kan ek dan gewaarword.  Oorsaak en gevolg. Alles gebeur 

met ’n rede. Larius se oersonde het uiteindelik sy dood veroorsaak. 

Nietemin, my visioene is nie altyd letterlik nie. Hoevele kere het ek 

my broer nie gewaarsku om versigtig te wees by kruisings nie! Hoe 

seker was ek nie dat ’n ander motoris hom by ’n kruispad die 

ewigheid sou injaag nie! En toe? Toe is hy barbaars vermink in 

Crossroads! // Is Manto al terug? Ons kon ook nie gesels na die 

roudiens nie. Daar was te veel mense. 

 

1. JUSTA  : Sy is nie....Sibusiso se verdwyning het haar erg gegooi, jy kan mos 

dink. En nou Larius....Min het ek besef hoeveel sy ook vir hom 

omgegee het. 

 

2. TERTIUS  : Sommige dae het ek nog spyt dat jy Manto by my afgevry het. Sy sou 

’n uithaler sekretaresse wees vir my. 

 

3. JUSTA  : Sy sou. Met Larius wat so uithuisig was en die kinders wat hul eie 

gang gaan, was sy my steunpilaar. Maar Sibu het tog al jou sake baie 

knap hanteer. / Tertius, wat bedoel jy met Larius se ‘oersonde’? 

 

4. TERTIUS  : Dis in newels gehul. Net hy sal weet. Buitendien, hoe definieer ’n 

mens ‘sonde’? 
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    [TELEFOON LUI] 

 

1. JUSTA  : Wie tog nou? // Justa de Geus, goeiemiddag. // O, middag, Eon. // 

Nee, nee, alles het goed afgeloop. Behalwe dat ek besef het ander 

mense het my man baie beter geken en verstaan as ek. // Dis alles in 

orde, Ouboet. Ek het nie verwag dat julle sou kom nie. Hoe gaan dit 

met Zelda? // Sê groete. Tot siens, Eon. En dankie. 

 

2. TERTIUS  : Jammer dat jou broer nie hier was vir die roudiens nie.  

 

3. JUSTA  : Dubai is ver en hy is regtig besig. Sy sfinks van ’n vrou sou in elk 

geval nie kom nie en sonder haar versit hy deesdae nie ’n voet nie. 

 

4. TERTIUS  : Ek het jou skoonsuster Zelda nooit ontmoet nie. Hoekom verwys jy 

na haar as ’n sfinks? 

 

5. JUSTA  : Dis eintlik die kinders se naam vir haar. ‘Kil en afsydig en 

raaiselagtig.’ Genade, Tertius, alles het gestol met Larius se dood. 

Dit voel vir my asof my lewe,  ek... ons almal... vasgevang is in die 

eksposisie van ’n toneelstuk! ’n Uiteensetting ter wille van ’n gehoor 

se insae! Die ontwikkeling; die handeling wat moet volg, bly uit. 

 

6. TERTIUS  : Daar is voortdurende handeling, Justa. Gun die polisie tyd vir die 

ondersoek. Tyd is die dimensie wat hier nie realisties gaan verloop 

nie. Dit sal vervaag. Alles vloei ineen. Veral na ’n dood. 

 



KRUISPAD   20     Wim Vorster © 2009 
 

    [MANTO GEJAAG OP VAN BUITE] 

 

1. MANTO  :   Ma-Justa, ek soek vir Etiénne. Dit skort by die honde! 

 

2. JUSTA  : Wat makeer? [INTERKOM] Etiénne, kom gou af. 

 

3. MANTO  : Verskoon my vir die laat wees. Op ’n Vrydagmiddag is die verkeer 

’n malhuis en ek moes eers winkels toe. 

 

4. TERTIUS  : Manto! Intombazana yami. My dogter! 

 

5. MANTO  : Ubaba wami! My vader! 

 

6. TERTIUS  :  Jy skeep my af. 

 

7. MANTO  : My neef, die goeie werker Sibusiso,  het ook altyd gekla ek skeep 

julle af.  Bly my geliefde vader hier by ons? 

 

8. JUSTA  : Ten minste vir die naweek. 

 

9. MANTO  : Geseënd!  Ons kan mooi rustig opvang met al die nuus en stories. Is 

daar al iets nuuts oor Sibu?  

 

10. TERTIUS  : Hoe vreemd.  ’n Stigiese uil wat roep! Asio stygius. So ver van sy 

natuurlike habitat in die Noordelike halfrond. 
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[STILTE. DIE TWEE VROUE LUISTER EN HOOR NIKS. 

KLANK WORD HOORBAAR. DIT GROEI TOTDAT DIT 

FEITLIK OORVERDOWEND IS. SODRA ETIÉNNE VAN 

BINNE VERSKYN, DOOF DIT UIT] 

 

1. MANTO  : Etiénne! Sophokles en Seneca. Hulle vreet rou vleis! 

 

    [ETIÉNNE STORM WOORDELOOS NA BUITE] 

 

2. TERTIUS  : Stigies. Afgelei van Styx, die rivier in die Onderwêreld wat die siele 

van die dooies moet oorkruis. Asio Stygius se eienskappe word 

vereenselwig met duisternis en hel. Geel oë wat bloedrooi weerkaats. 

‘Coruja-diablo’! 

 

3. MANTO  : My vader, en Cerberus is die hond met die drie koppe wat die ingang 

van die Onderwêreld bewaak. 

 

4. JUSTA  : Maggies, staak die makabere ornitologie en mitologie lesse,  julle 

twee!  

    [HONDE GROM EN BLAF. DAN STIL] 

 

5. ETIÉNNE  : [OP]  Sweerlik Chrys wat weer sy vrot vleis oor die muur gesmyt 

het. As die blerrie Griek  nie so ’n hunk was nie, het ek hom lankal 

ge-sue. 
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6. TERTIUS  : Chrys. Die Griek? 

 

1. MANTO  : Chrys met ’n y. Chrysippus Angelos, langsaan,  die mooi seun van 

die Griekse mynmagnaat. Nogals ’n vorige meneer Suid-Afrika. Daar 

is net ’n muur tussen ons en hom. 

 

2. ETIÉNNE  : En dis nie hoog genoeg nie.  

 

3. MANTO  : Of laag genoeg nie. 

 

4. JUSTA  : Vandat almal agter hoë mure woon vir veiligheid het huise nie meer 

’n uitsig nie. Mense se lewens ook nie. Uitsigloos.../  Julle is bitsig. 

Chrys is baie sjarmant. En sy Afrikaans is puik. 

 

5. ETIÉNNE  : So flippen  what?! Ek trust hom nie. Besides, ek dink hy’t die hots 

vir ma. Ek sweer hy’s ’n koekeloerder! 

 

6. JUSTA  : Ons kook nie vanaand nie, ons gaan eet by ’n restaurant. Dis hoe 

Larius dit sou wou hê. Waarvoor is julle lus? Griekse of Italiaanse 

kos?  

 

7. TERTIUS  : Besluit jy. Net nie Sjinees nie. [LAGGIE] As ek mag, wil ek graag 

eers ’n uiltjie gaan knip. Die nagrit was vermoeiend. 

 

8. JUSTA  : Met graagte. Etiénne sal jou na jou kamer neem. 
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9. TERTIUS  : Tog jammer dat julle broer nie hier is nie. Gewoonlik wis die dood 

onmin tussen familielede uit. 

    [ETIÉNNE NEEM TERTIUS NA BINNE] 

 

1. MANTO  : My vader weet baie. Hy sien wat ons nie sien nie. Sy seer oor 

ubaba mkhulu Larius lê op die vloer van sy hart. 

 

2. JUSTA  : Goeiste! Cora en Esmé wag seker nog altyd in die  

    werkskamer! [HAASTIG AF NA BINNE] 

 

3. MANTO  : Ja, huis, nou het jy nie meer ’n baas nie. Al het ek tussen dié mense 

grootgeword, bly hulle vir my  anders. Hulle huil skaars daar waar 

hulle die lyk verbrand.  En vir ‘after tears’ gaan eet die gesin  uit.  

[AF NA AGTER. VERHOOG PAAR SEKONDES VERLATE. 

GELUID VAN HONDE WAT BLAF] 

 

4. REX   : [OP. SELFOON] Goed, ons kan praat. Hier’s niemand nie.// Nee, 

meneer Wasserthal, dis nog te gou. Maar ons bly oor vir ten minste 

die naweek. // Ek hou my oë en ore oop.// Nee, dis reg, meneer 

Wasserthal.* Tot siens. 

 

5. ETIÉNNE  : [IN] *Sorry! 

 

6. REX   : Blikskottel! O, dis die kroonprins homself. 

 

7. ETIÉNNE  : Sorry, ek wou  jou nie laat skrik nie.  Ek’t gaan soek na jou in jou 
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kamer. Almal is so te sê reg. Ons gaan chow by Pasolini. 

 

1. REX   : Die sel se ontvangs was te vrot in die kamer. 

 

2. ETIÉNNE  : Vir wat het jy so geskrik? 

 

3. REX   : Luister, broer, kan jy jou bek hou? 

 

4. ETIÉNNE  : Hoe meen jy? 

 

5. REX   : Soos oor ’n geheim. 

 

6. ETIÉNNE  : For sure.  

 

7. REX   : As jy jou bek rek, sal ek in ’n ritueel, waaraan almal gaan deelneem, 

jou knaters afsny... 

 

8. ETIÉNNE  : No ways, ek’s te lief vir hulle. Miskien moet jý dan eerder stilbly.  

 

9. REX   : Jou hulp kan dalk handig wees. Jy sien, broertjie, eintlik werk ek vir 

jou oom. 

 

10. ETIÉNNE  :         Ag, moer, dit weet ek mos. 

 

11. REX  : Nee, jou ander oom. Eon Wasserthal. 
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12. ETIÉNNE    :         Hy’s in Dubai. Hoe? 

 

1. REX   : Hy huur my as privaatspeurder. 

 

2. ETIÉNNE                   : My pa en oom Eon was partners tot my pa uitgetjek het hy wou die 

hele besigheid vir homself inryg. Vir wat sal ek jou trust? 

 

3. REX   : Omdat jy my lus.  

 

4. ETIÉNNE  : Sjis, is dit so obvious?  

 

5. REX   : Toe maar, jy’s self ’n aptytwekker. Wat jy nie weet nie, 

hottie, is dat jou ma se broer baie bekommerd was oor julle en veral 

oor jou pa. En Tertius. Toe Sibusiso verdwyn, was hy seker daar’s 

fout. Dis hoekom ek vir Tertius gaan werk het. Ek kan my gat skop 

dat ek nie saam met jou pa is daai aand nie. Dan het hy dalk nog 

geleef. Ons dink die twee voorvalle hou verband.  

 

6. ETIÉNNE  : Nou verstaan ek snotôl. Dit klink vir my na ’n conspiracy theory, if 

ever. 

 

7. REX   : Later sal ek jou als verduidelik. Hou jy net jou mooi mond. Vertel 

eerder wat jy netnou vir my wou sê voor jy amper jou tong afgebyt 

het. Toe ons die tasse ingedra het. 

 

8. ETIÉNNE               : Vergeet dit. 
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9. REX   : Sê. 

1. ETIÉNNE  : Dis corny. En embarrasing. 

 

2. REX   : Sê. 

 

3. ETIÉNNE            : Jou... Jou oë... dis rêrig... soos donker poele. 

 

4. REX   : Dis somer. Jy kan maar kom swem. 

 

5. ETIÉNNE  : My sous drup in my skoene! Daar... daar’s...  nie nou tyd nie. Later. 

Na ete. Ons het ’n indoor pool. Dis verhit en dis heeltemal privaat. 

 

6. REX   : Kan ’n man daar voëlvry verkeer? 

 

7. ETIÉNNE             : As ons die ander aftip,  is dit die hele idee! 

 

8. REX   : Kan nie wag nie. Dis-* 

 

9. CORA  : [AF] * Omdat lewe so delikaat is, moet ’n mens [OP VAN BINNE 

GEVOLG DEUR ESMÉ, JUSTA EN TERTIUS] elke oomblik 

daarvan vertroetel. 

 

10. ESMÉ  : Maar ons kan onsself tog nie in tissues toedraai nie! 

 

11. CORA  : Nee, nee! Om verskans te leef, is nie waarop ek sinspeel nie. 
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Inteendeel. As jy jou nie blootstel aan die bestaan nie, kan jy nie 

groei as mens nie. Of jy, Esmé, as kunstenaar nie. [VERVOLG]  

CORA   : [VERV]Volgens jou ma is jy hoeka ’n probeer-alles mens.  “Beproef 

alle dinge en behou die goeie.” ’n Siel toegespin in sneespapier sal 

sterf. 

 

1. ETIÉNNE  : My digterlike tante. 

 

2. REX   : Is jy die voorsitster van die Afrikaans Taalraad? 

 

3. CORA  : Spot jy maar, sekspot, jy sal nog uitvind. 

 

4. REX   : Jy is nie soveel ouer as ek nie... 

 

5. CORA  : Inderdaad nie. Ek is Eon en Justa se babasussie.  

 

6. JUSTA  : Hmmm, en van kleins-af voor in die koor. 

 

7. ESMÉ  : Sy’s die hele koor. 

 

8. CORA  : Dalk is ek net wyser as jy, Rex. My rol in die lewe word voortdurend 

uitgebou en bygeskryf.  

 

9. ESMÉ  : Waarmee jy seker bedoel ek redigeer my eie rol? 

 

10. CORA  : Vir die oomblik was jy nie ter sprake nie, maar volpunte vir die 
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woordkeuse! En die Afrikaans. 

 

1. ESMÉ  : Jy het die hele argument met my begin. 

 

2. CORA  : Dis nie ’n argument nie, wipgat. 

 

3. ESMÉ  : Dan’s dit ’n blessitse betoog! 

 

4. CORA  : Al wat ek probeer doen, is om jou aan te moedig.  

 

5. JUSTA  : Waarskynlik gaan dit meer verg. Jy het nie iewers ’n los klapper wat 

ons onder haar jis kan laat ontplof nie? 

 

6. CORA  : Stadig nou eers. Die kern van kuns is kommunikasie. Na my minder 

nederige mening oor jou werk is dit juis die bestanddeel wat 

ontbreek. 

 

7. ESMÉ  : En daarmee skiet jy als af wat ek skilder? 

 

8. CORA  : Hene, jy is halsstarrig. Jy beskik oor ongelooflike tegniek en jou 

idees is oorspronklik. Maar jy deel dit nie met ander nie. Jy 

kommunikeer nie.  Onthou, masturbasie is nie ’n toeskouer sport nie.  

 

9. ETIÉNNE  : Eish!  Dan moet ek seker die kamera in my kamer afskakel! 

 

10.  TERTIUS  : My binneste brand om ook die skilderye te kon sien. Nogtans weet ek 
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waarop Cora sinspeel. Seks is die mees intieme en intense vorm van 

kommunikasie. Net soos seks moet kuns spreek, [VERVOLG]  

TERTIUS  : [VERV] nie preek of propageer nie. 

 

1. JUSTA  : Seks dra nie noodwendig liefde oor nie. Dit kan ingespan word om 

woede of haat ook op iemand af te dwing... 

 

2. CORA  : Op doek krap jy in jou ingewande, Esmé, maar jy deel nie met ons 

wat jy daar aantref nie.  Maak oop. Kommunikeer. 

 

3. TERTIUS  : As die uil roep, voorspel dit nie noodwendig onheil nie.... Eensklaps  

hoor ek wolwe huil.  

 

4. ETIÉNNE  : Seker in die dieretuin. Dis mos naby.  

 

5. TERTIUS  : Môre sal dit onophoudelik reën. In die agterstrate en die townships 

en plakkerskampe sal huise oorstroom en babas en kinders en siekes 

verdrink. Later sal ook die stad se spogwoonbuurte  onder water 

wees. 

 

6. ESMÉ  : Jissis, maar Tertius is ’n doemprofeet. 

 

7. JUSTA  : [INTERKOM FOON] Manto, ons is reg om te ry. Is Nomsa in?// 

Kom jy saam? Ons het vir jou ook bespreek. // Dis jammer, maar ek 

verstaan. Dan sien ons jou môre.  
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8. TERTIUS  : Julle verwys na die letterlike dag van môre. Ek nie.  

 

 

1. REX   : Gode gee krag! Ek het oop oë in ’n riller ingestap. Kom nou, Tertius, 

skud af die swart bui!  Watse soort kos bedien die danige Fellini? 

 

2. ETIÉNNE  : Pasolini! Jy weet van movies ook! Hulle menu het als. Van pasta en 

pizza tot seekos en beesstert en steak. 

 

3. REX   : Hoe bloederiger hoe beter. 

 

4. JUSTA  : Ons ry met Larius se Pajero. Dis ’n regte strydwa met genoeg plek 

vir almal. [AF NA BUITE, ANDER VOLG] Jy kan bestuur, 

Etiénne, as jy nie omgee nie. 

 

5. ETIÉNNE  : [AF] Omgee?! Waar krap Moetsie daai een uit? 

[VERHOOG SEKONDES LEEG. WOLWE SE GEHUIL 

GROEI EN DOOF WEER] 

 

6. MANTO  : [OP VAN AGTER] My vader Tertius weet iets broei...  Daai tyd toe 

my ma en haar suster in die opstande doodgeskiet is en hy vir my en 

my neef Sibusiso gevat het, het almal gevertel ’n blinde man kan nie 

kinders op sy eie grootmaak nie. Dit nogal Zoeloe kinders. Maar hy 

het. Ons het Kaap toe getrek en met antie Esmerelda Baadjies se hulp 

het hy ons gelaat leer en alles. Daai tyd was Sibu en ek sy buite-oë.  

Met sy binne-oë sien hy net baie meer. Hy bespeur hier broei 
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rampspoed. Ellende wat hy nie kan keer nie. Wat dit is, is nog agter 

die toe gordyn..../ Hêi, lat ek gaan kyk of Nomsa alles [VERVOLG] 

MANTO  : [VERV] uitgesit het vir môre se ontbyt. Sy en Jamieson slaap seker 

toeka al. [AGTER AF] 

    [WOLF HUIL] 

[ETIÉNNE EN REX FEITLIK ONMIDDELLIK OP VAN 

AGTER, SONDER KLERE. DROOG AF.] 

 

1. REX   : Lekker, né. So ’n rykmanshuis. 

 

2. ETIÉNNE  : Dit het sy voordele. 

 

3. REX   : Voordele! Die enigste voordeel waarin ek nou belangstel, is joune.  

En natuurlik jou agterdeel... 

 

4. ETIÉNNE  : Né?! Tertius sê altyd gays like their vice versa. 

 

5. REX   : Ditsem! En dan’s party van ons nog versa-tile! / Het jy in hierdie huis 

grootgeword? 

 

6. ETIÉNNE  : My pa het dit gekoop net voor Esmé hoërskool toe is. Ek was elf. 

Hy’t later eers die swembad laat toebou as deel van die huis sodat 

ons in die winter ook kan swem. Hy’t gehoop ek of Esmé of altwee is 

swemsterre. 

 

7. REX   : Geld wat stom is...  
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8. ETIÉNNE  : Sjoe, jou cockring is verskriklik sexy! 

 

1. REX   : Jou alles is sexy.  

 

2. ETIÉNNE  : Mag ek jou iets vra? 

 

3. REX   : Of course. 

 

4. ETIÉNNE  : Wat is die merke op jou voete? 

 

5. REX   : Geboortemerke. Of so iets. Ons huisdokter  het gedink my voete het 

dalk in die baarmoeder seergekry en gebloei. Hy weet nie hoe nie. 

  

6. ETIÉNNE  : Haai, sjympies!  Ek het gewonder of dit dalk stigmata is. 

  

7. REX   : So geestelik is ek nie! Dis lelik. 

 

8. ETIÉNNE  : Dis sexy. Mens wil dit soen. Nes die tattoo op jou boud. ’n Raket 

nogal. Speel jy tennis? 

 

9. REX   : So-so. Volgende wat bykom is Rafa Nadal se gesig en bors en daai 

arms! Hy’s my beste. Vergeet van Federer. 

 

10. ETIÉNNE  : Myne ook! Rafa is my tops!  Kan jy dit oorvertel! My ma sê sy fokus 

is ’n voorbeeld vir elke akteur! 
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2. REX   : Broertjie, as jy so aan my vat, moet ek jou straf! 

1. ETIÉNNE  : Straf my!  

 

2. REX   : Eers met ’n diep soen! 

 

[STOEI, OMHELS EN SOEN. AGTER AF SONDER 

HANDDOEKE. CORA  OP MET TERTIUS] 

 

3. CORA  : Waarskynlik worstel al wat mens is met kwelvrae oor die ewigheid 

en die sin van bestaan, Tertius. In daardie opsig is ek sekerlik nie 

enig nie.  

 

4. TERTIUS   : Nee, maar jou besondere verwoording daarvan is wel uniek. Wanneer 

hoor ek weer ’n nuwe gedig?  

 

5. CORA  : In die Oosterse filosofieë vind ek asemruimte.  Vormgodsdiens 

versmoor my. Drie van die wêreld se grootste godsdienste het in die 

Midde-Ooste ontstaan:  Judaïsme, Christendom en Islam. Al drie 

aanbid  dieselfde God en verkondig vrede. Maar van die grootste 

ongeregtighede in die geskiedenis word in die naam van die drie 

godsdienste gepleeg. 

 

6. TERTIUS  : Amen. Wat net so sprekend is, is hoeveel gode die antieke 

volkere gehad het. Die Grieke en die Babiloniërs en die Egiptenare. 

Selfs die Nore en die Kelte en uiteraard die Romeine. Dit het die 
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Hebreërs, of Israeliete dan, gekos om God te verenig. Na Christus 

kom die Katolieke en verdeel Hom toe weer netjies [VERVOLG] 

TERTIUS  : [VERV] in drie. En die Protestante draf ewe gedweë agterna.//  Cora, 

jy het lanklaas vir my een van jou bundels op laserskyf opgeneem. 

Jy het nuwe werk, nè. 

        

1. CORA  : Sal ek tog maar nou vir jou iets voordra? 

 

2. TERTIUS  : Wag! Hoe vreemd!! Normaalweg sien ek nie huidige, werklike 

gebeure nie, maar skielik kan ek! Of is dit ’n terugflits?’n Vurige 

versmelting! Twee mooi jong liggame. Op die rand van diep water 

waarin sterre weerkaats. Ineengestrengel.  By die water. Water wat 

groei tot ’n meer.  Nou.... nou is die een diep gewortel in die ander. 

 

3. CORA  : Jou gedagtes is grafies, dog liries.  Jy behoort ook te dig. Woorde 

vloei maklik vir jou. 

 

4. TERTIUS  : So oortree ek nie. Dra vir my iets voor, asseblief. Hulle koppeling 

prikkel my vlees maar vertroebel my gees. 

 

5. CORA  : Vervloeiing 

    Kom seil saam met my op ’n ou arm van die stroom 

    waar die wind sag is, lig, nouliks ’n bries.  Gly voort op 

    ’n golflose vaart. Kwalik hoef ons  die droom van ’n 

    vors tussen die sterre in te skiet soos Icarus 

    wat trag om te vlieg met vlerke van was en vere.  
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Sonder klere flap en styg en sweef hy, ewebeeld  [VERVOLG] 

  

CORA   : [VERV] 

    van ’n komeet, wel bedeeld, tot vlak duskant hete  

    Helios.  Die was smelt.  Jonglied se hoë moed kom  

tot ’n val. Vraatsugtig verswelg moeder aarde  sy  

verpletterde lyf in haar verborge  vrugwater.  

Nee!  Op ’n helder stroom dryf óns saam tydens die  loom  

namiddag van ons lewens terwyl ek rus, gesus 

    deur die veilige golwinge van jou gul liggaam. 

 

 

1. TERTIUS  : [KORT STILTE] En so was dit Ikabod met Icarus.//  Wie sal sy 

lewe slyt as die minnaar van ’n eienaardige blinde ou man met 

allerhande buitenissige ervaringe? [STIL] 

 

[ONGESIENS VIR CORA KOM REX EN ETIÉNNE OOR DIE 

VOLGENDE OP VAN AGTER. TEL HANDDOEKE OP. 

GEWAAR CORA EN TERTIUS] 

 

2. CORA  : Nou dat ek ouer word, het ek behoefte aan ’n geesgenoot. Iemand 

wat nie net my drange bevredig nie. Ons moet maar hoop daar is 

iewers deksels vir twee skewe potte.  

 

3. TERTIUS  : Boonop is ek regtig skeef. 
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4. CORA  : Jou chauffeur Rex. Hy het ’n besonderse aantrekkingskrag.  Sy oë is 

’n verhoog. ’n Mens kan ’n hele toneelstuk daarin sien afspeel. 

1. TERTIUS  : Moenie, Cora. Jy gaan seerkry. 

 

2. CORA  : Eenmaal was ek op ’n gay man verlief, Tertius. Nie sommer weer 

nie. 

 

3. TERTIUS  :  Mikhail het ons altwee verniel, Cora. Troos jou daaraan dat hy my 

soos drek behandel het. Luister!! Hier kom onheil!! 

 

[SOPHOKLES EN SENECA MAAK EIENAARDIGE 

GELUIDE. ETIÉNNE DRAAI  HANDDOEK OM LYF EN 

STORM NA BUITE. REX AF NA BINNE] 

 

4. CORA  : Wat op aarde? 

 

5. TERTIUS  : Hier is iets boos, iets afskuwelik, maar dit bly bedek onder swart 

newels. My God wil iets aan my openbaar, maar terselfdertyd word 

dit weerhou. Watter groot offer moet gebring word sodat daar 

klaarheid kan kom? 

 

6. ETIÉNNE  : [BUITE] Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! NEE!!!! 

 

7. CORA  : Vader van genade, staan ons by! Wat nou? 

 

8. TERTIUS  : Oë. Die honde se oë. Is dit omgedop? Waar is Manto? Roep vir 
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Manto. Sy was jare lank my oë.  

 

1. ETIÉNNE  : [OP VAN BUITE] My honde. Altwee my honde! Sophokles en 

Seneca is dood. My honde. Vrek. Voor my oë. 

 

2. TERTIUS  : Is hulle oë omgedop? Is daar skuim om die bekke? 

 

3. ETIÉNNE  : Ja. Ja.  Hulle kake lyk of dit oopgesper is en die skuim borrel. Ag, 

liewe Jesus, my arme honde. 

 

5. TERTIUS  : Hulle is vergiftig. 

 

6. ETIÉNNE  : Dis sweerlik die fokken Chrysippus! Hy haat gays omdat hy kastig as 

jong seun gemolesteer is! En hy haat my honde. Maar dit gee hom 

nie rede om hulle gif in te gee nie! Ek maak hom vrek.  

 

7. CORA  : Jy het nie bewyse nie, Etiénne! Stadig nou! 

 

8. ETIÉNNE  : Ek sal sy donnerse kop afkap met daai swaard! Die lae, vieslike vark! 

Hy sal boet! Hy-  

 

[HARDLOOP HOM VAS TEEN REX WAT VAN BINNE 

OPKOM EN GEKLEE IS] 

 

9. REX   : Hokaai! Whou! Whou! Hokaai. Stadig nou, Etiénne engel, wat het 

jou so opgejaag? 
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10. ETIÉNNE  : Die Griek. Hy’t my honde gif gevoer. Hulle is dood. 

    

1. REX   : Dis terrible!  Hoe seker is jy dis hy? 

 

2. ETIÉNNE  : Wie dan anders? Dit moes in daai vleis gewees het wat hulle 

vanmiddag gevreet het. 

 

3. REX   : Sou hulle nie dan al vroeër gevrek het nie? Enige iemand kon kos 

van die straat se kant af oor die muur of deur die elektriese hek se 

tralies gegooi het. 

 

4. JUSTA   : [OP VAN BINNE. ESMÉ VOLG] Wat se kabaal skop julle die tyd 

van die nag op?! 

 

5. REX   : Etiénne is baie ontsteld, Justa. Dis slegte nuus. 

 

6. JUSTA  : Nog slegte tyding! 

 

7. ETIÉNNE  : Sophokles en Seneca het gif ingekry. Hulle is altwee dood. 

 

8. JUSTA  :  Ons huis is vervloek! Vervloek! Hoor julle my? 

 

9. ESMÉ  : Kan ons hulle nie na die ‘night vet’ toe jaag nie? 

 

10. ETIÉNNE  : Sal niks help nie. Hulle is klaar dood. / Ons sal zilch bewyse kry teen 
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die Griek! 

 

1. REX   : Is daar plek in die tuin om hulle te begrawe? 

 

2. JUSTA  : Ja. Agter onder die witstinkhoutboom. 

 

3. TERTIUS  : Celtis africana 

 

4. REX   : Toe. Loop trek jou aan, dan gaan begrawe ons jou honde. 

 

5. ESMÉ  : Twee begrafnisse op een dag. 

 

    [ETIÉNNE AF NA BINNE] 

 

6. JUSTA  : Dankie dat jy hom help, Rex. Dit lyk asof jy ’n kalmerende 

uitwerking op hom het. 

 

7. ESMÉ  : Mens kan dit seker so noem, if that blows your hair back. 

 

8. JUSTA  : Regtig, Esmé. Katterigheid hierdie tyd van die nag en onder hierdie 

omstandighede? 

 

9. ESMÉ  : Oukêi, Ma. Sorry. Dit was ons almal se honde. Ons moet saamgaan 

om koebaai te sê. 

 

10. JUSTA  : Laat die seuns maar eers die gat grawe. Gelukkig sal die 
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grond sag wees van gister se reën. Julle sal ’n diep graf moet 

uitdolwe. / Genade, julle twee is ook nog op! 

1. CORA  : Tertius en ek het gedagtes gewissel. Hierdie dag het besonder swaar 

     op ons geweeg en nou het dit ’n verdere nare nadraai.  

 

2. JUSTA  : Sonder die honde gaan ek onveilig voel. 

 

3. REX   : Het die huis nie ’n alarmstelsel nie? 

 

4. JUSTA  : Vanselfsprekend. Dis nie aangeskakel wanneer ons tuis is en kan my 

nie verdedig soos die honde kon nie. Dat iemand darem so wreed kan 

wees.  

 

5. TERTIUS  : Tyd het vervliet. Alles vervloei in ewigheid. Niks word meer in 

sekondes, minute en ure gemeet nie. Nuwe waghonde vervang nie 

oues nie. Cerberus het drie koppe gehad. 

 

6. CORA  : Hoekom het jy nooit ’n gidshond gekry nie, Tertius? 

 

7. TERTIUS  : Daar was nog altyd iemand wat my kon bystaan. Wat my oë vir die 

buitewêreld is. Buitendien verkies ek die geselskap van katte. Hulle 

is sensitief maar onafhanklik. 

 

8. ESMÉ  : Katte kan nie fight met criminals nie. 

    [ETIÉNNE OP, GEKLEE. HY & REX AF NA BUITE] 
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9. JUSTA  : Toe maar, ek is net oorstuur. Ons is deeglik beveilig teen aanvalle 

van buite. Eintlik het ek bedoel dat ek die honde sal mis. [VERV] 

JUSTA   : [VERV] Larius het hulle destyds vir Etiénne gekoop toe hulle skaars 

twee maande oud was. Maar hy het gesê ek kon hulle name kies. 

 

1. MANTO  : [OP] Hulle grawe diep by uSinga lwesalukazi se wortels.  

 

2.  TERTIUS  : Die witstinkhoutboom. Wat beteken die Zoeloenaam? 

 

3. MANTO  : uSinga lwesalukazi is die snuifdoos van die ou vrou. Ek het hulle 

deur die kombuisvensters gesien. Rex praat eenstryk met Etiénne. 

Hulle kom nie agter dat Chrys oor die muur na hulle gekyk het nie. 

Hy moes seker op iets  geklim het. 

 

    [JUSTA, CORA EN ESMÉ AF NA BUITE] 

 

4. TERTIUS  : Hulle begrawe die honde, Manto. Hulle kon gewag het tot môre. Aan 

die ander kant, hoe gouer hoe beter.   Neem my na my kamer, 

asseblief. Uitputting oorval my. Hierdie dag het te veel gebeure.  

 

[ALTWEE AF NA BINNE. VERHOOG LEEG. 

OORWELDIGENDE BRUL VAN LEEU. AL DIE 

KARAKTERS AF, MAAR REAGEER. OOMBLIKKE LATER 

KOM DRIE VROUE WEER IN VAN BUITE] 

 

5. CORA  : Het al die inwoners van die dieretuin ontsnap? Dit het geklink of die 
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leeu reg agter ons staan! 

 

1. JUSTA  : Kom ons gaan kruip in, Cora. Ons verbeeldings sit op loop met ons. 

 

2. ESMÉ  : Nighty-night.  Ek wag net vir Ettie en Rex. 

 

    [JUSTA EN CORA AF NA BINNE. MANTO OP] 

 

3. MANTO  : Miskien moet ons waghou. Vannag se nag is nie vir slaap bedoel nie. 

Die voorvaders maak hulle stemme dik. In my kamer sal ek hulle 

probeer paai. [AF NA BUITE] 

 

4. ESMÉ  : Vannag se nag is nie vir slaap bedoel nie? [DWAAL DOELLOOS] 

Hoe paai ’n mens die geeste? 

 

5. REX   : [OP VAN BUITE] So, dis nie die skone slaapster nie. Dis die skone 

slaapwandelaar...  

 

6. ESMÉ  : Wawyd wakker. Dankie vir die ‘skone’ al is dit so outyds soos post-

modernisme. 

 

7. REX   : Jy’s so with-it soos volgende seisoen. 

 

8. ESMÉ  : ‘With-it’ is ook ’n old-fashioned expression.    

 

9. REX   : Old-fashioned is old-fashioned. Soos die definisie van ’n laatlam. 
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10. ESMÉ  : Wat? 

 

1. REX   : Uit die oude doos. 

 

2. ESMÉ  : Jy’s omtrent rou! 

  

3. REX   :    En jy’s so witwarm, my sous drup in my skoene. 

 

4. ESMÉ  : Jy’s onbeskof en voor op die prêm!  En dis Ettie se sê daai van sy 

sous wat in sy skoene drup! Waar’s hy? Ek dog jy’s... julle is... Het 

julle dan nie....? 

 

5. REX   : Het ons nie wat nie? Etiénne sit by die graf. Ek dink hy treur nou eers 

regtig oor julle pa. Die honde is ’n goeie verskoning om te kan huil. 

 

6. ESMÉ  : Daar was ’n tyd wat ek en my pa so na aan mekaar was, ma het gesê 

ek’s sy Siamese tweeling. In die afgelope jare was hy te besig om na 

my probleme te luister. Dis goed dat Ettie huil. Ek kan nie. Nog nie. 

Als steek vas in my keel.  

 

7. REX   : Gee kans. Vroeër of later breek ’n damwal as die vloed te sterk word. 

 

8. ESMÉ  : Thanks. 

 

9. REX   : However, oor my en jou broer: soos die outydse spreekwoord gesê 
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het, moet nooit tot konklusies spring nie. 

 

1. ESMÉ  : As Cora jou nou kon hoor! 

 

2. REX   : As sy kan, sal sy sterf van jaloesie. Haar lyf jeuk vir my.  Sy sê my 

oë is ’n verhoog waarin jy ’n hele toneelstuk kan sien. 

 

3. ESMÉ  : Crikey, maar jy is up you own arse! Glad nie so kruiperig soos toe jy 

hier aangekom het nie. 

 

4. REX   : Stry dat jy brand vir my. 

 

5. ESMÉ  : Is jy nou die fire brigade? 

 

6. REX   : Watch it! Brandweermanne het brandslange. 

 

7. ESMÉ  : Wragtig one-track minded. Gepla met jou onderdele. 

 

8. REX   : Jy’s driftig, meisie!  Laat my dink aan een van El Greco se skilderye. 

Vurig en met verf wat lyk of dit nog nat is. 

 

9. ESMÉ  : El Greco! Die Griek in Spanje. My favourite skilder! In Madrid en 

Toledo het ek ure voor sy goed gestaan. Wie sou kon dink jy ken El 

Greco! Jy weet presies watter knoppies om te druk, né! 

 

10. REX  : En jy het die mooiste knoppies. Maar jy praat te veel. Kom ek help 
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jou... om uit hierdie klere... te kom.... Dan help jy my.... om uit myne 

te kom. [LIEFDESTONEEL] 

1. ETIÉNNE  : [OP VAN BUITE] Verraaier!! Jou... julle vieslike verraaiers! 

 

2. REX   : Bedaar, boetie! Cool it! 

 

3. ETIÉNNE  : Van jou moes ek dit seker verwag, Esmé, want jy kon nog nooit jou 

pote van my goed afhou nie! 

 

4. ESMÉ  : Dit was... ek... hy... hy het my- 

 

5. REX   : Nee, ou sussie, jy gaan nie nou ‘verkragting’ skree nie! 

 

6. ETIÉNNE  : Trek aan julle klere, julle lyk blerrie belaglik. 

 

7. REX   :  En toe ons twee kaalgat hier rond gewals het, was ons nie  

    belaglik nie? 

 

8. ETIÉNNE  : Jy fluister allerhande mooi goedjies vir my en dan draai jy om en 

steek my in die rug! 

 

9. REX   : As ek reg onthou, was dit bietjie laer... 

 

10. ETIÉNNE  : Jy’s glad nie snaaks nie.  Jy’s ’n veragtelike verraaier. Al jou gehyg 

in my ore!  Jy gedra jou soos ’n vark! 
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11. REX  : Het ek jou dalk gevra om te trou? Hoor eerder by hierdie verleidster 

wat gebeur het. 

1. ESMÉ  : Ettie, ek het hom nie seduce nie! Ek sweer. Voor ek my kon kry, het 

     hy my....my....oorrompel.  

 

2. REX   : Hokaai, suster, hokaai. Ek het jou gewaarsku om my nie van 

verkragting te beskuldig nie. 

 

3. ETIÉNNE  : Dis die maklikste manier om mens uit die kak te kry, né. 

Die een beskuldig die ander. ‘He says, she says.’ Julle het dit altwee 

aspris gedoen, want julle het geweet ek sal op julle afkom. Anders 

sou julle ten minste kamer of swembad toe gegaan het. 

 

4. ESMÉ  : Nee, nee, dis glad nie hoe dit was nie. Ek sweer. 

 

5. ETIÉNNE  : Hou op sweer, netnou spat die etter! Moenie dink ek weet nie dat jy 

toe ek en Pieter saam was hom ook ’n paar keer getraai het nie! 

 

6. ESMÉ  : Pieter!?! Jy’s koekoe, man! 

 

7. ETIÉNNE  : Hy het my self vertel! Jy hou jou verniet so sweetie-pie! 

 

8. REX   : Lekker ou huisbaklei! 

 

9. ETIÉNNE  : Hou jy jou bek! Jy laat my kots. Julle altwee laat my kots! 
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10. ESMÉ  : Ettie, jy oorreageer as per usual. Kom ek gaan skink vir ons ’n stywe 

dop dan sort ons dit uit. 

1. REX   : Gaan sussie en boetie nou ‘notes compare’?  

 

2. ESMÉ  : Sjit, Rex! Dis duidelik dat jy jou sin met ons altwee gekry het.  Het jy 

nie klaar genoeg opge....mors nie?  

 

3. REX   : Groot grap. Nou wil suster en broer saamstaan, terwyl hulle  nog 

steeds katools is vir my. Wat van ’n threesome? 

 

4. ETIÉNNE  : Jy is ’n walg!  Julle kan altwee loop vrek! [AF] 

 

5. REX   : Hoe hemels! ’n Threesome met ’n broer en suster! 

 

6. ESMÉ  : Wat presies is jou agenda? Jy weet hoe om die ding te doen, né. Jou 

siek bliksem! [AF] 

 

7. REX   : Ek krap die kaarte knap deurmekaar, ja. [HAAL SELFOON UIT 

BROEKSAK. SKAKEL] Hallo, meneer Wasserthal, Eon, dis Rex.// 

Jammer, ja, ek hét geen begrip van tyd nie. Donker en lig is eenders. 

In hierdie huis moet ek die kans vat as ek dit kry...// Al wat ek nou 

weet, is dat Esmé en Etiénne nie daarby betrokke is nie. Dis nou te sê 

as dit ’n huurmoord was.// Hoe kan ek hulle dit tromp-op vra? Hulle 

sal dit mos ontken. Nee, ek het my metode van geheime uit mense 

torring...// Hu-uh, my eie geheime verklap ek nie.// Niemand vertrou 

die jong Griek van langsaan nie. Hoe hy in die prentjie pas, moet ek 
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nog uit-puzzle. Dalk sal ek my later aan hom gaan voorstel en kyk 

wat ek uit hom uit kan ry.//  Dankie, Eon. Ek sal een [VERVOLG] 

 

REX   : [VERV]of ander tyd by ’n ATM ’n draai gooi om seker te maak of 

die geld al in my rekening is.// Dankie en tot siens. [AF NA BUITE] 

 

    [VERHOOG VERLATE. ’N KRAAI KRYS] 

 

1. CORA  : [OP VAN BINNE]  Die sonsopkoms het aan die brand geslaan. Uit 

die allesontvanklike meer van die Dood sal ons hom nooit weer kan 

laat herrys nie. O, Stem wat die dooies in die dieptes bereik, spreek 

met ’n jammerlike klank tot die siel verberg in die onderwêreld en lê 

die onregte aan hom uit. Verduidelik dat sy huis ongesteld is. Dat sy 

twee spruite nie meer in eendrag  saamleef nie. Versag jou woorde, o, 

Stem der Stemme. Want die sonsopkoms het aan die brand geslaan. 

Die ganse gewelf is ’n bloedrooi vlam. Die heelal menstrueer 

vulkaniese lawa. Wat of wie het die koor van slagoffers gestil? [AF 

NA BINNE]     

 

2. REX   : [ONMIDDELLIK OP VAN BUITE. SELFOON] Dis makliker as 

koek eet om oor die muur te klim! Chrysippus Angelos kan vryelik 

hier kom en gaan en maak en breek soos hy lus kry! Maar nou lê hy 

en slaap. Sy kamer se gordyne is nie toegetrek nie. Die knewel lê 

lank uitgestrek op sy rug, kaal,  horing in die hand.  Nou digitaal 

vasgevang met my selfoon se kamera. Dit gee my ’n dêm goeie 

houvas op hom. Mens weet nooit. ’n Bietjie druk of afpersing kan 
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baie handig wees. Hier kom iemand! Tot siens! 

 

1. JUSTA  : [OP VAN BINNE] Telkens loop ek iemand hier raak! Het niemand 

tot ruste gekom nie? 

 

2. REX   : A, die moeder in lewende lywe! Mooier en begeerliker as haar twee 

kinders. 

 

3. JUSTA  : My suster het tereg opgemerk dat jy ’n gebore vleier is. 

 

4. REX   : Vleitaal en pluimpies kom nie geredelik oor my lippe nie. Ek praat 

net die waarheid. En waar die hart van vol is... 

 

5. JUSTA  : So weet hulle te vertel, ja.  Jou glimlag strek werklik van oor tot oor. 

Dit laat ’n mens se hart versnel, maar verteder terselfdertyd jou 

moederlike bors. 

 

6. REX   : En Salomo het jou en jou borste in gedagte gehad toe hy Hooglied 

gedig het. 

 

7. JUSTA  : Luister, snuiter, ek besef terdeë dis om die halsband, nie die hondjie 

nie. Jy hoef nie met my te flikflooi om toestemming te kry nie.  

 

8. REX   : Nou is ek jou spoor byster. 

 

9. JUSTA  : Dis ooglopend dat jy en Etiénne bra danig met mekaar is. 
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1. REX   : Almal maak afleidings! Verskoon my, maar ek is ewe vriendelik met 

die hele gesin. 

 

2. JUSTA  : En julle swemmery dan waartoe die res van ons so plegtig en streng 

verbied was? 

 

3. REX   : Bloot dit. Ons het geswem. 

 

4. JUSTA  : Met die volle betekenisse van die woord bloot. 

 

5. REX   : Net so. As ek iets moet aantrek, swem ek nie. Ek weet nie hoe 

gerieflik julle onder mekaar is met naaktheid nie. 

 

6. JUSTA  : Nie ongerieflik nie, maar ons maak ook nie ’n punt daarvan om 

sonder klere voor mekaar rond te loop nie. As dit toevallig gebeur, is 

dit doodnatuurlik. Voor vreemdelinge, selde. Indien ooit... 

 

7. REX   : I rest my case. 

 

8. JUSTA  : Is jy alleen hier? 

 

9. REX   : Volgens my vermoedens slaap die res van die huis nog. Hoekom is jy 

so vroeg op na die nag se ontwrigtings? 
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10. JUSTA  : Dit was nie ’n droom nie. Ook nie ’n nagmerrie nie. Meer ’n 

gewaarwording tussen wakker en slaap. Iets soos ’n [VERVOLG] 

JUSTA   : [VERV] herinnering. Of ’n herkenning.  

 

1. REX   : ’n Voorgevoel? 

 

2. JUSTA  : Eerder ’n ‘na-gevoel’. Alhoewel nie bepaald déjà vu nie. Moeilik om 

te beskryf. 

 

3. REX   : Soos die nágloed in jou onderlyf nadat jy gekom het. Dis nie ’n storm 

wat gaan lê nie. Dis... dis...  kole wat aanhou gloei lank nadat die 

vlamme gedoof het. Selfs wanneer net die as oor is, is daar nog ’n 

louheid. 

 

4. JUSTA  : Hoe verrassend welsprekend en raak beskryf.  Rex, glo jy aan 

reïnkarnasie? 

 

5. REX   : Niks het my nog daarvan of van die teendeel oortuig nie. Hoekom? 

 

6. JUSTA  : Iewers knaag dit aan my dat ek en jy mekaar in ’n vorige bestaan 

geken het. 

 

7. REX   : ’n Vorige bestaan? Baie moontlik. Wat nie beteken dat ons mekaar 

nie in hierdie bestaan ook goed kan leer ken nie.  Eerlikwaar, ons kan 

mekaar intiem leer ken. 
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8. JUSTA  : Japsnoet! Jy kon my seun gewees het. En hy is dolverlief op jou. 

Moenie hom seermaak nie. 

1. REX   : Jou seun sal ek nooit, nooit seermaak nie. Jou seun sal nie weer 

seerkry nie nie. Hy sal alles te bowe kom. 

 

2. JUSTA  : Etiénne is uiters fyngevoelig. 

 

3. REX   : Ek ook, al lyk dit miskien nie so nie. Jy is verskriklik aanloklik, 

Justa. Dis duidelik dat jy as jong meisie erg wulps was, maar die jare 

het jou net meer verleidelik gemaak. Ryp granaat. 

 

4. JUSTA  : Op my nugter maag! Jy is vrypostig, maar dit val nie op dowe ore 

nie. Nietemin, staak dit, asseblief. My man is skaars ’n week gelede 

dood. 

 

5. REX   : En hoe lank gelede is julle liefdeslewe dood? ’n Vrou wat volle 

vervulling geniet se oë verklap ’n baie dieper rou oor die verlies van 

haar geliefde. 

 

6. JUSTA  : Waar het jy dit gelees?  

 

7. REX   : Nêrens. In Merope... my ma... se oë kon ’n mens dit lees  toe Polybus 

Spédiou... haar man, my pa... dood is. 

 

8. JUSTA  : Oor Larius as minnaar het ek jare gelede ophou treur.  

 

 



KRUISPAD   53     Wim Vorster © 2009 
9. REX   : Nou sien! Wat is ’n week dan gereken teen seisoene se koue en 

hongerly?  

1. JUSTA  : Jy is aantreklik, Rex, en innemend en intelligent en ingelig. Maar jy 

     is hopeloos te jonk vir my.  

 

2. REX   : Ek is agt en twintig. En jy is wat? Vyf, ses en veertig? 

 

3. JUSTA  : Vyf en veertig, ja. Ek het gehoop ek lyk jonger. 

 

4. REX   : Jy lyk jonger, maar jy is die ma van volwasse kinders, so jy moet ten 

minste middel-veertig wees.  Het jy ooit Cleopatra of Helena van 

Troje gespeel? 

 

5. JUSTA  : Twee van  my gunsteling rolle! In die teater is dit bekend dat ’n mens 

selde indien ooit die rol speel waarvoor jy jou oogtande sal gee. Hoe 

verrassend baie insig het jy vir so ’n jong mens wat nie ’n 

teateragtergrond het nie! 

 

6. REX   : Ek het Klassieke Tale deur Unisa geswot. Ek weet goed wie 

Sophokles en Seneca was! Any way, moenie my van stryk bring 

nie! Tienerseuns is voltyds bedot met seks, maar mans is op hul 

seksuele kruin tussen drie en twintig en vyf en dertig. Vrouens bereik 

eers in hul veertigerjare hulle volle seksuele rypheid.  Is dit nie logies 

dat dit is hoe die spel behoort gespeel te word nie? Ouer vrou, jonger 

man... 
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7. JUSTA  : Ek dog jy’s gay en die aangewese maat vir Etiénne. As jy straight is, 

moet jy eerder by Esmé aanlê. Of dan by Cora. 

 

1. REX   : Liggewigte. Dis nie die boetie of die sussie of die tannie wat my 

drange laat kop optel en kan bevredig nie. Dis die ma. Die moeder. 

Ryp en gerond en afgerond soos moeder aarde self. 

 

2. JUSTA  : Oppas! Sonder die ‘e’  is afgerond afgrond....Jy het ’n slag, maar jy is 

net gans en al te oorhaastig. Katelknaap! Wat van ’n glas yskoue 

Verve Cliquot op my balkon? 

 

3. REX   : En Verve Cliquot is? 

 

4. JUSTA  : Jy hou jou dom. Egte Franse sjampanje. Uit my eie klein yskas in die 

kamer. Maak jou gereed om die lewe self te voel borrel op jou tong! 

 

5. REX   : My lus hang uit! 

 

[ALBEI AF NA BINNE. VERHOOG VERLATE. WOLWE 

HUIL WEER. DAN BLAF JAKKALS] 

 

6. MANTO  : [OP VAN AGTER] Hau, Hemelse Vader, wees ons genadig! Wat 

moet van ons word? Is dit hoe hulle voel in die oorlog as almal 

rondom hulle sterf? Of soos toe die pes die aarde getref het? Die 

Groot Griep? Of soos in die hospitale en die townships met die 

AIDS? Liewe Here, wees ons assebaiegrootblief genadig. [DRUK 
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INTERKOM KNOPPIES] Julle moet algar kom. Julle moet gou 

kom. Die hel se hekke staan oop! Kom!! Hamba!!   

    [ALMAL OP VAN BINNE] 

1. JUSTA  : Manto! Wat op aarde!?! 

 

2. MANTO  : In die kombuis. Altwee. Altwee van hulle. Nomsa en Jamieson. Op 

die vloer.  

 

3. JUSTA  : Wat van hulle?! 

 

4. MANTO  : Oë omgedop en skuim om die monde. Nes die honde. 

 

5. JUSTA  : Ag, Here, wat het ons gedoen om dit te verdien?! 

 

6. ETIÉNNE  : [HARDLOOP AGTER AF. ALMAL STIL. WEER HAASTIG 

IN] Sy is reg. Manto is reg. Ons moet baie gou maak. Hulle leef  

skaars nog.  

 

7. JUSTA  : Dis binne ons huis, Cora. Dis nie meer net buite die ‘stadsmure’ soos 

jy dit noem nie. Dis in ons huis! Etiénne, dink jy dit was ook gif? 

 

8. ETIÉNNE  : Ek is amper doodseker. 

 

9. JUSTA  : Wat het ons gedoen om hierdie vloek te verdien? [NA FOON] Ag, 

Vader! Die foon is dood!! Is julle selfone byderhand? Esmé, bel die 

ambulans! Etiénne, bel die blits-patrollie! Hier is iets afgryslik aan 
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die gang. Ek kan nie meer nie. Ek sal die dokter bel. Ons het almal 

iets nodig. Ek kan dit net eenvoudig nie meer langer verduur nie!  

 

[DIE VOLGENDE VIER SPREEKBEURTE VIND TEGELYK 

PLAAS. ALMAL BRING SELFOON TE VOORSKYN EN 

SKAKEL] 

 

1. ETIÉNNE  : *Met wie praat ek?/ Sersant Mohaphe, dis Etiénne de Geus. U moet 

dadelik mense stuur na ons. Die adres is Derdelaan nege en tagtig in 

Birnamwold. Eers is my twee honde vergiftig. Nee, eers is my pa 

vermoor in Crossroads. Toe is my honde vergiftig. Nou het ons twee 

werkers  ook gif ingekry. Dalk wil iemand hulle vermoor. Julle moet 

dadelik kom. Ons almal se lewens kan in gevaar wees. 

 

2. ESMÉ  : *Is this Netcare 911? Esmé de Geus speaking. Could you please send 

an ambulance to our address immediately? We are notifying the 

police as well. Please hurry. Our two domestic workers were 

poisoned. Perhaps it’s attempted murder! We are at eighty nine Third 

Avenue, Birnamwold. It’s sort of more or less behind the zoo. Please,  

hurry. Hopefully they can still be saved.  

 

3. JUSTA  : *Middag, dokter. Dis Justa de Geus. Jammer dat ek hierdie tyd van 

die dag pla en dit nog oor ’n naweek. Maar ons het werklik ’n 

noodgeval.  Jy weet dat my man dood is... vermoor is. My suster en 

my swaer en sy bestuurder is tuis hier by ons. Ons senuwees is 

gedaan!  Ons word  deur iemand bedreig. Dit lyk asof my huishulpe 

 



KRUISPAD   57     Wim Vorster © 2009 
gif ingekry het. Ons het jou bystand bitter nodig.  

 

1. REX   : *Hallo, Eon. Nee, nee, dis nogal chaoties hier. Ons sit agter hoë mure 

maar hier gebeur aanhoudend allerhande vreemde goed. Jy weet mos 

nou al dat die twee  honde gif ingekry het, maar nou dink ons Justa se  

twee werkers is ook vergiftig. Etiénne beskuldig gedurig die Griekse 

buurman en ek begin glo hy is reg. Die Griek is al een wat hier kan 

inkom oor die agterste muur, soos ek jou gesê’t. 

 

2. ETIÉNNE  : Die blitspatrollie is op pad. 

 

3. ESMÉ  : Netcare 911 ook. Dalk kan die paramedics nog iets vir Nomsa of 

Jamieson doen. 

 

4. ETIÉNNE  : Hulle sal moet jaag. Ons gaan almal doodgaan. 

 

5. JUSTA  : Dokter Vermaak kom ook. Hy moet my help anders gaan ek 

ineenstort. 

 

6. CORA  : Nee, jy is sterker as dit. 

 

    [STILTE. DAN DRAAI ALMAL NA REX] 

 

7. ESMÉ  : Wie het jy gebel? 

 

8. ETIÉNNE  : As ek reg raai, is jy vas, vark! 
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9. REX   : Justa, ek moet bieg. Etiénne weet al, maar ek werk vir jou broer. 

1. JUSTA  : My swaer en dis ou nuus en hy is hier.    

 

2. REX   : Jammer, Tertius, maar ek werk ook vir Eon Wasserthal. 

 

3. TERTIUS  : As wat? Hoe kon jy almal so netjies bedrieg? En hoekom? Ek voel 

verraai! 

 

4. REX   : Eon was maande al baie bekommerd oor jou broer. Hy het vermoed 

iemand... of ’n organisasie... was daarop uit om Larius ernstige skade 

te berokken. Oor jou was hy net so besorg. Toe Sibusiso verdwyn 

het, het hy gedink dis nie toevallig nie en hy’t my as privaatspeurder 

in diens geneem om agter die kap van die byl te kom. 

 

5. TERTIUS  : Dus was ek vir jou net ’n gerief? ’n Rookskerm. 

 

6. REX   : Nee, nee. Ek moes jou juis ook oppas.  Jy is veel meer as blote 

dekmantel. Ongelukkig kon ek Larius nie beskerm nie.  Ek is so 

jammer, Justa. 

 

7. JUSTA  : Jy kon ons van die begin af in jou vertroue geneem het. 

 

8. REX   : Ek kon nie. Die moontlikheid dat een van julle betrokke is, was nie 

     heeltemal uitgesluit nie. 
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9. ETIÉNNE  : Wat!? Verdink jy ons van moord op ons pa?! 

 

1. REX   : Nie meer nie.  Ek besef nou julle is net so in gevaar soos julle pa. 

 

2. ESMÉ  : Thanks! Vooraf als oor ons uitgevis by Tertius om ons in te katrol, 

né! El Greco, nogal! 

 

3. ETIÉNNE  : Jou bliksem! Nou sien ek! Rafael Nadal was ok net lokaas! 

 

4. TERTIUS  : Jammer, julle.  Dis ek wat hom so baie oor julle vertel het. Rex, 

watter rede het ons om jou te vertrou? 

 

5. REX   : Hier. Skakel Eon weer. Praat self met hom. 

 

6. TERTIUS  : Dis oorbodig. Sal iemand my na my kamer neem, asseblief. Ek hoef 

nie by te wees as die gereg opdaag nie. 

 

7. REX   : Kom. Hierlangs, Tertius. Ek is so jammer dat ek jou in die duister 

gehou het. [HULLE TWEE AF NA BINNE] 

 

8. ESMÉ  : Soms, net soms, smaak dit my Tertius kan sien en hy speel ons almal 

vir moerse fools. 

 

9. JUSTA  : Jy’s laf, Esmé. Hy’s blind gebore. Loop wag julle twee die ambulans 

in by die hek. Manto, kom jy en Cora dan gaan maak ons tee in die 

werkskamer. Die Here hoor my, ek is bang. Wie of wat het hierdie 

 



KRUISPAD   60     Wim Vorster © 2009 
vloek oor ons huis gebring? 

[ETIÉNNE EN ESMÉ AF NA BUITE. JUSTA, CORA EN 

MANTO AF NA BINNE. VERHOOG VERLATE. HIËNAS 

LAG EN BLAF KAKOFONIES] 

 

1. MANTO  : [OP VAN AGTER] Nou is hulle weg. Soos die gesegde lui:  nie ’n 

steen is onaangeraak nie. Hulle het elke ding in die huis ondersoek en 

elke mens ondervra en oralster vingerafdrukke  geneem. Tot in die 

kruideniersware het hulle gekyk vir tekens van gif. Sophokles en 

Seneca is ok weer opgegrawe vir nadoodse ondersoek om vas te stel 

of dit dieselfde gif is as wat Nomsa en Jamieson ingekry’t.  

 

2. CORA  : [OP VAN BINNE MET TERTIUS] Hierdie skielike doodse stilte 

in die huis is onrusbarend in stede van gerusstellend. 

 

3. MANTO  : Hulle is algar weg. Rex het saam met die speurders langsaan na 

Chrysippus Angelos  toe gegaan. Hy sê hulle het hom lank ondervra, 

maar het nog geen bewys teen hom gekry nie. Dit maak my jeukerig 

dat hy nog los rondloop, maar Rex is weer terug soontoe. Hy hou 

hom dop, smaak dit my. 

 

4. TERTIUS  : Met ’n naam wat herinner aan Christus en ’n engel, kan hy werklik 

so arglistig wees? 

 

5. MANTO  : Een keer, toe sy pa-hulle ook nog hierso langsaan gebly het en hy so 

agtien was, het hy vir ubaba  mkhulu Larius gedreig hy sal hom skiet. 
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En hy tart vir Etiénne omdat hy gay is en hy het onse honde verpes. 

Met my is hy altyd  net vriendelik. Vir hoekom  hy [VERVOLG] 

MANTO  : [VERV] Nomsa en Jamieson sal wil doodmaak, sien ek nie rede nie. 

 

1. JUSTA  : [OP VAN BINNE] Sowat van indruising in ’n mens se privaatheid! 

Hulle het tot tussen my onderklere gekrap. En in Larius se klere.  

Eintlik wou ek dit nog vir Jamieson gee....Tertius, ons moet kyk of jy 

nie daarvan, of alles, wil hê nie. Larius het net die beste gehalte 

pakke en hemde en skoene en onderklere aangeskaf. 

 

2. TERTIUS  : Hy was groter as ek. 

 

3. JUSTA  : Klere kan verstel word. 

 

4. TERTIUS  : Ag, Justa, dis dierbaar, maar waarheen sal ek tog so deftig  aantrek?  

 

5. JUSTA  : Om dit sommer net uit te gooi of op straat weg te gee, is so ’n 

vermorsing.  Het jy nooit van Larius se klere gekry nie? 

 

6. TERTIUS  : Kleintyd, ja, en toe hy op universiteit was. Omdat ek privaat studeer 

het met braille, hoef ek my mos nooit uit te gevat het vir geleenthede 

nie. Tot my pa my ’n elektriese skeermes gegee het vir my sestiende 

verjaardag, het  hy of Larius my geskeer. Skenk die klere aan ’n 

organisasie, Justa, hulle kan dit beter gebruik.  Of gee dit vir 

Jamieson. 
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7. JUSTA  : Goed. As die arme man gered kan word! Etiénne sal dit tog nie dra 

 nie.  

 

1. CORA  : Verduidelik vir my iets waaroor ek nog al die jare wonder: Tertius 

beteken derde.  Jy en Larius was die enigste broers. Hoekom is jy dan 

Tertius gedoop? 

 

2. JUSTA  : Cora, dis ou, ou koeie en dis ongevoelig.  

 

3. TERTIUS  : Dis in orde, Justa. Daar wás ’n broer tussen ons. Janus. Op elf jaar 

oud het hy homself aan ’n tak in ’n bloekomboom opgehang. 

   

4. CORA  : Hoekom?! 

 

5. TERTIUS  : Nugter weet. Ons het baie bespiegel. Daardie raaisel kan ek tot nog 

toe nie oplos nie. Larius het volgehou Janus het twee gesigte gehad 

en ons het nie een daarvan geken nie. 

 

6. CORA  : Dan was dit nog voor my geboorte. Dis tragies. So jonk.  

 

7. ESMÉ  : [IN VAN BINNE] Dokter Vermaak se inspuiting trek nou lekker.  

Voel julle ouens ook meer ontspanne? 

 

8. JUSTA  : Nou dat jy dit noem, ja tog. Hoe het ek gekla dat hier  niks gebeur het 

nie en nou word alles plotseling gekonsentreer soos in ’n 

meedoënlose verhoogteks. / Waar is Etiénne? Ons as gesin kan gerus 
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net vir ’n rukkie in vrede saam verkeer. 

 

1. ESMÉ  : [INTERKOM] Ettie, ma wil hê jy moet afkom ondertoe./ Ten 

minste is ons nou seker hier’s nie nog gif wat een van ons per 

ongeluk kan inkry nie.  As die Griek ons die skrik op die lyf wou 

jaag, het hy werklik geslaag. Maar as hy ons almal wou uitwis, het hy 

liederlik misluk. 

 

2. CORA  : Justa, gee vir my jou dokter se nommer. Hy moet my sê wat hy ons 

ingespuit het sodat ons dit vir die res van die volk kan laat voorskryf. 

Hoor watter pragtige Afrikaans besig jou dogter opeens.  

 

3. ESMÉ  : Partykeer brabbel die jongetjies aspris om die ouetjies te irriteer. 

 

4. CORA  :  Wie’s jou ouetjie? 

 

5. ETIÉNNE  : [OP VAN BINNE] Mense, my boud brand nog steeds, maar smaak 

my dokter Vermaak het my dagga ingespuit. Als is vir my skielik so 

blessit snaaks. 

 

6. JUSTA  : Liefie, dit mag jou amuseer, maar hier is baie groot fout  Ons kan 

steeds in lewensgevaar verkeer. Ten spyte van die kalmeermiddel 

kan ek die knaende gevoel dat hier iets onaards aan die gang is, nie 

afskud nie./ Ons is nou nog nie eens bewus van die inhoud van julle 

pa se testament nie. Miskien moet ons net vir ’n oomblik besin oor 

wat ons te doen staan as hy ons dalk uit sy nalatenskap geskryf het. 
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7. ESMÉ  : My pa sal nooit so wreed wees nie! 

 

1. TERTIUS  : Iets of iemand kon hom daartoe gedwing het. Hierdie omstandighede 

is  waaragtig ongewoon. Wat sy dood voorafgegaan het, is nog nie 

oopgevlek nie. 

 

2. ETIÉNNE  : Ha-ha-ha! Dalk erf Chrys alles as ons uit die pad is. Dalk is dit pa 

wat hom gemolesteer het toe hy klein was. 

 

3. JUSTA  : Esmé, het jy die kind iets gevoer? 

 

4. ESMÉ  : Kry dit nou eenmaal in  ma se kop dat ek nie allerhande verbode 

substances gebruik nie. Wat is dit in Afrikaans, Cora, ou pedagoog? 

 

5. CORA  : Middels. 

 

6. JUSTA  : Dit was by wyse van spreke, Esmé. Etiénne, moenie so ligsinnig 

wees oor jou pa nie. Ons moet koppe bymekaar sit. Wie ook al die 

skrikbewind voer - ons is nie veilig totdat  hy agter tralies is nie. 

Tertius, jy het altyd raad. Help ons, asseblief! Sien asseblief die 

uitweg. 

 

7. TERTIUS  : Ek is nie by magte om die raaisel op te los of ’n deus ex machina op 

te tower nie. Moontlik is al die gebeure simbolies van julle... nee...  

van ons binnelewens.  
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8. ESMÉ  : Ons kan seker almal doen met ’n shrink. 

 

1. DELPHINE  :  [VERSKYN VAN IEWERS] Hallo daar!! 

 

2. JUSTA  : Delphine!  

 

3. DELPHINE  : Dis ek in lewende lywe. In living colour! 

 

4. JUSTA  : Goeiste, jy kom asof jy gestuur is.  Presies op cue! Die volmaakte 

inval. Welkom, skat, welkom!  Tertius, ontmoet Delphine Apollus 

my vriendin en agent en persoonlike orakel. Tertius is Larius se broer 

en  geskool in filosofie.  

 

5. TERTIUS  : Aangename kennis. 

 

6. DELPHINE  : Howzit, my dear! Nog nooit ’n filosoof ontmoet nie.  

 

    [ANDER GROET] 

 

7. JUSTA  : Waaraan het ons die onverwagte besoek te danke? 

 

8. DELPHINE  : Vriendin, ek vattie grond ‘ie! Vanaand was ek nog eers by die 

première van Starstruck. Hemels. To be quite honest, my dear, ek het 

jou probeer bel, maar jou foon is morsdood en jou selfoon is op voice 

mail. Nou’s ek hier!  Bietjie tipsy, maar hier. En despite your tragedy 
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het ek groot nuus. Ek wil jou gesig sien as ek dit breek! 

 

1. JUSTA  : Ons het nog rampe beleef, Delphine. Ons senuwees is aan flarde. Die 

honde en ons twee huishulpe het gif ingekry! 

 

2. DELPHINE  : Jirre, meisiekind! Wat ’n slag! Sorry om dit te hoor. Toe maar. Toe 

maar. My nuus sal jou opkikker. Raai net wat? 

 

    [REX IN VAN BUITE] 

 

3. JUSTA  : Delphine, dis Rex, Tertius se chauffeur en assistent. Dis Delphine 

Apollus, my agent en orakel.. 

 

4.REX   : Orakel? 

 

5.JUSTA  : Raadgewer. 

 

6. REX   : Bly om te ontmoet. 

 

7. DELPHINE  :  Djou ken ek. 

 

8. REX   : Onwaarskynlik. 

 

9. DELPHINE  : Delphine Apollus vergeet nooit ’n gesig nie. Veral nie een soos djoue 

met sukke oë nie. Gee kans, my tjaaina, dit sal my byval. 
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10. JUSTA  : Enige nuus, Rex? 

 

1. REX   : Jy ken my nie! Nee, niks, Justa. Hy ontken alles, maar die polisie hou 

hom voltyds onder oë. Ons is voorlopig veilig. 

 

2. DELPHINE  : Whateve’! Los nou eers die intrige. Toe, Justa, raai! 

 

3. JUSTA  : Kom nou, Delphi, uit daarmee! ’n Orakel los probleme en raaisels op 

nie andersom nie! 

 

4. CORA  : Delphine  is duidelik die meesteres van spanning bou!  

 

5. DELPHINE  : Vertel haar! Darlingkie! Jy sal nooit raai nie. Riv Westrøm wil jou hê 

as die female lead in sy nuwe play Vergelding. 

 

6. JUSTA  : Riv Westrøm?! 

 

7. DELPHINE  : Ditsem. 

 

8. JUSTA  : Die skrywer-regisseur? 

 

9. DELPHINE  : Einste. 

 

10. JUSTA  : Das Wünderkind? 

 

11. DELPHINE : Justa, waffer deel van Riv Westrøm wil jou hê as die female lead in 
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sy nuwe play Vergelding verstaan jy nie?! 

 

1. JUSTA  : Young artist of the year? 

 

2. DELPHINE  : Jisja, the very up and coming. 

 

3. JUSTA  : Vergelding? Waaroor gaan dit? 

 

4. DELPHINE  : Wraak, obviously.  ’n Vrou wat haar seun se verkragting wreek.  

 

5. ESMÉ  : Nog een van ma se dermuitryg rolle! 

 

6. CORA  : Somtyds is jy ’n regte knaldemper. 

 

7. ESMÉ  : Dit is. My ma en Dorothy-Ann spesialiseer in dermuitryg rolle. Ma in 

Afrikaans en sy in Engels. 

 

8. JUSTA  : Delphine, by watter kunstefees? 

 

9. DELPHINE  : Wag daarvoor, my bybie.  Some organisation sponsor dit. Open by 

Grahamstown National Arts Festival, dan vier weke by Kunstekaap, 

dis nou Artscape, sien, dan  ses weke in die Suid-Afrikaanse 

Staatsteater in Pretoria, dan Aardklop en daarna, my kropduif, vier 

volle weke in Johannesburg se Market Theatre! En die volgende jaar 

by Suidoostyerfees en KKNK! Dis so te sê ’n  jaar se werk! Alles net 

omdat hy Riv Westrøm is. Party mense eet nou hulle harte uit! 
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1. JUSTA  : Dit bestaan nie meer in die Afrikaanse toneel nie. Jy’s nie ernstig nie.  

Jy is ernstig. Is al die datums vasgelê? 

 

2. DELPHINE  : Soos iemand wat die Mafia double-cross se voete in beton!  

 

3. JUSTA  : En Riv Westrøm wil my hê. Hoekom nie vir Sandra of Aletta of 

Antoinette of Grethe of Elize nie? 

 

4. DELPHINE  : Ag, nee, Justa, jy maak naar man! Gode en muses help ons! As Justa 

de Geus nie werk kry nie, kollapseer sy en as sy ’n aanbod kry, paas 

sy uit sy omdat sy twyfel aan haar vermoëns. 

 

5. JUSTA  : Onthou wat ‘Meneer Resensent’ geskryf het oor my laaste vertolking 

vir ’n jong regisseur.   

         

6. DELPHINE  : Ag, man, sy mal antie se blou pram! 

 

7. CORA  : Wat vir ’n herkoms het die Westrøm klong? 

 

8. DELPHINE  : Sy ouers het voor sy geboorte al uit Noorweë hiernatoe geïmmigreer. 

Die o van sy van het ’n streep deur. En hy ook. Sy werk is 

opwindend verby! En als Afrikaans. 

 

9. ESMÉ  : Dus het Ma nie ’n keuse nie, want Ma weier om sepies te 
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    doen. So ryg uit die derms, ou ding! 

 

1. ETIÉNNE  : Ha-ha-ha! Al die tragedies of te not, ons moet sjammies klink. 

 

2. JUSTA  : Teenoor wie sal ek speel? 

 

3. DELPHINE  : Hou vas jou hart, darling dear. Hou vas. Riv wil jou so graag hê, jy 

kan jou male lead kies!  Hy het ’n kortlys. 

 

4. REX   : Baie geluk, Justa! Dis skitterend. 

 

5. ETIÉNNE  : Stunning, Moetsie, stunning! 

 

6. JUSTA  : Dankie. So jy het nie nodig gehad om vir my te  veg nie. 

 

7. DELPHINE  : Hoor jy nie?!  Hy het my gekontak. 

 

8. JUSTA  : Gode sy gedank, Delphine. Werk vir ’n jaar. Op die verhoog. Jy los 

sowaar probleme en raaisels op!  

 

9. DELPHINE  : Dis hoekom actors my betaal en waarvoor ek bekend is! 

 

10. REX  : Los dan vir my ook twee raaisels op. 

 

11. DELPHINE : Laat waai, Meraai! 
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12. REX  : Eers die sfinks se raaisel: watter dier loop in die oggend op vier bene, 

in die middag op twee en in die aand op drie? 

 

1. DELPHINE  : Luister, bulletjie, daai een is so oud sy baard hang al op sy tone! Dis 

die mens. As hy klein is, kruip hy handeviervoet dan loop hy regop 

en as hy oud is, gebruik hy ’n kierie.   

 

2. REX   : Volpunte. Vraag twee. Waar hy jy my kastig al op die lyf geloop? 

 

3. DELPHINE  : Man! Ek het dit! Dankie vir dáái clue! As ek dit uitlê, gaan ek jou 

hier voor almal bloedrooi laat bloos. 

 

4. REX   : In jou drome! Laat waai jy nou. 

 

5. DELPHINE  : In die hart van die Kaap, my skapie, het ek van jou diens gebruik 

gemaak. Op die lyf geloop! In die Argus se smalls was die agentskap 

vir gigolo’s geadverteer. Rent boys. Call them what you will. Ek het 

bestel. Jy het gekom. 

 

6. ETIÉNNE  : Jy is weer vas. Vark in die hok!  

 

7. TERTIUS  : Rex? 

 

8. REX   : Sy lieg. Sy praat totale tos! 

 

9. DELPHINE  : Als behalwe tos, ou dier. In fact, ek onthou nou. Ek het nog gedink 
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“how twee!” ’n Raket op die boud getattoo! 

 

1.TERTIUS  : Rex?! 

 

2. REX   : Dit was, aag, dit was lank gelede. 

 

3. ESMÉ  : Jy hou jou lyf chauffeur vir Tertius, jy vertel vir ons jy is ’n 

privaatspeurder in diens van oom Eon en nou kom dit uit jy’s eintlik 

’n prossie! 

 

4. REX   : Goed, goed. Wat sal dit help om dit te ontken? Of om Delphine te lyf 

te gaan? Destyds was ek brandarm. My ouers het ook nie geld gehad 

nie. Iets moes ek doen om aan die lewe te bly en dit het toevallig 

begin toe ’n man my betaal het. Vergeet van  die besonderhede. Ek 

het gou goed geld gemaak. 

 

5. DELPHINE  : Moenie dink ek judge jou nie. Ek het jou dan bestel en betaal. Rent 

boys fassineer  my! As a matter of interest, how many times a day 

can you get it up? 

 

6. REX   : Maklik ses of sewe keer. 

 

7. ETIÉNNE  : Dit verklaar alles oor jou. Alles! 

 

8. REX   : Dalk verklaar dit iets oor jou ook. Verag julle my skielik? 
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9. TERTIUS  : Rex, hoe kan ek jou daarvoor kwalik neem? Ek het self al van rents 

gebruik gemaak. Ek sou dit net waardeer het as jy my ingelig het. 

1. REX   : Ons ken mekaar nog nie lank genoeg nie. Hoe moes ek die huidige 

 omstandighede voorsien? 

 

2. JUSTA  : Dus is jy alles behalwe privaatspeurder. 

 

3. REX   : Nee, die een het, om dit so te stel, organies uit die ander gegroei. 

 

4. CORA  : Te veel woordspeling. 

 

5. ESMÉ  :  Te veel inligting! 

 

6. JUSTA  : Wel, ek is stomgeslaan.  

 

7. REX   : Justa, begryp mooi. Uiteraard was prostitusie nie my eerste keuse as 

beroep nie. Maar ek het geweldig baie van mense geleer en 

agtergekom. Toe ’n privaatspeurder van my diens gebruik gemaak 

het, het ek hom gevra vir werk. Hy’t my gou en goed opgelei.  

 

8. ESMÉ  : As dit dubbelsinnig bedoel is, werk dit nie. 

 

9. REX   : Deesdae verhuur of verkoop ek nie meer my lyf nie. 

 

10. ESMÉ  : Ja, want dis  nou gratis beskikbaar aan alles en almal. 
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11. JUSTA  : “Oordeel nie, want met dieselfde maatstaf waarmee jy oordeel, sal jy 

geoordeel word.” 

 

1. CORA  : Lawrence Durrell  het glo beweer: “To be bisexual is to have the best 

of both worlds.” Jou kliënte was duidelik van altwee geslagte. 

 

2. REX   : Meesal mans, Cora, as julle dan nou elke greintjie waarheid moet 

hoor. Maar daar is alleenloper en eensame vroue wat sal betaal. Wat 

vleis bo rubber verkies. Gooi weg die dildo en gee my jou tril-do! 

 

3. ETIÉNNE  : Het jy donnerswil g’n skaamte nie?! 

 

4. REX   : Snaaks dat jý elke keer met die morele beswaar vorendag kom, 

boetman. Dit nadat jy my skaars twee of drie ure gelede, terwyl  die 

polisie regdeur die huis aan die snuffel was, in jou kamer afgesuig 

het. 

 

5. JUSTA  : Wat?! Rex?? Etiénne?? Jy het dan hoog en laag gesw-* 

 

6. REX   : *My apologie, Justa. Toe ek uit jou bed opgestaan het, het ek die 

seun skielik jammer gekry omdat ek laas lelik was met hom. 

Buitendien was ek nog jags. Toe is dit die ontsteltenis oor die 

huishulpe.  Ons moes noodgedwonge wag  totdat julle almal se 

aandag elders was. 

 

7. ESMÉ  : Dis baie duidelik dat jy geen morele beginsels het nie, meneer Rex 
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Spédiou! 

 

1. REX   : Ha! Skommel die letters van my van dan kry jy ‘Die Pous!’ 

 

2. JUSTA  : Goeie Vader, die huis het ontaard in ’n addernes! ’n Moeras.  Geen 

wonder dis vervloek nie.  

 

3. ESMÉ  : Ek gaan opgooi. Hy was by my ma ook in die bed.  

 

4. ETIÉNNE  : Wanneer stuur jy jou rekening vir ons drie, hoer? 

 

5. REX   : Toe maar, Ettie, dit was alles op die huis! 

 

5. JUSTA  : Drie? Esmé ook? Dis skaamteloos en verregaande! Om van siek te 

word! Ek én my kinders! Veragtelik! Jy speel ’n duiwelse spel, 

jongman. Ons ken jou nie en het jou niks gedoen nie, maar jy trag 

hard om ’n wig tussen ons gesin in  te dryf. Jy speel wragtag ’n 

demoniese spel. 

 

6. MANTO  : Ma-Justa, hy het ons darem gehelp om uit te vind of Chrys  agter al 

die bose dinge sit. 

 

7. JUSTA  : Dis nog glad nie ’n uitgemaakte saak nie.  

 

8. MANTO  : Reg, hoe weet ons die onheil is verby? As Chrys die huis laat toor 

het, kan hier nog baie ongelukke aangeloop kom. Dalk is ons honde 
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nie al wat gaan afsterwe nie.  Hoe weet ons of Nomsa-hulle nog leef? 

Ons moet onsself en die huis skoonmaak. 

1. JUSTA  : Hoe? Hoe? Jy was die hele tyd stil,  Manto.  Wat stel jy voor? Wees 

prakties. Hoe raak ons ontslae van die teenspoed? Plus die 

doodskande wat dié man oor ons gebring het?  

 

2. MANTO  : Ek woon hier by julle. Waar  ken ek  ’n sangoma wat kan bene gooi 

en rook maak en raad bring? 

 

3. DELPHINE  : Delphine Apollus is altyd op alles voorberei. Never fear 

    when Delphine is near. By the way, wie’s Chrys? 

 

4. MANTO  : Die Griekse buurman. 

 

5. TERTIUS  :  Bring helderheid, Delphine. Maak ’n einde aan die onheil. Wys die 

ware sondebok uit. 

 

6. DELPHINE  : Ons moet in  ’n plegtige seremonie ’n offer bring aan die gode. 

Iemand of iets het hulle vertoorn.  

 

7. JUSTA  : Afgodediens en satanisme! 

 

8. DELPHINE  : Talle Moslems en Jode en ander gelowiges sal jou hartlik bedank dat 

jy hulle offerandes as afgodediens en satanisme bestempel.  

 

9. JUSTA  : Almal behoort ook nie tot jou soort panteïsme nie.  
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10. DELPHINE : Wil jy ontslae raak van die vloek of nie? Net ’n  [VERVOLG] 

DELPHINE  : [VERV] reinigingsritueel kan dit uit die  weg ruim. Almal moet 

deelneem, jy inkluis, Rex.  

 

1. REX   : Op my laat ek nie wag nie. My lewe is vir my kosbaar. 

 

2. DELPHINE  : Ons moet haas. Die tyd raak kort voordat die gordyn moet sak. 

Etiénne, hier is my karsleutels. In die kattebak is genoeg seremoniële 

klede  vir ons almal. [ETIÉNNE AF NA BUITE] Manto, kry vir ons 

die grootste silwer bak of kom of skottel in die kombuis. [MANTO 

NA AGTER] O, ja, Esmé, gaan help jou broer en bring die maskers 

in. [ESMÉ NA BUITE] Cora, Tertius en Justa, julle kan solank gaan 

was. Almal moet gereinig wees voor ons begin. Rex, jy moet ’n 

slagmes kry. Blink en ongebruik indien moontlik. Vra Manto in die 

kombuis. Of gebruik daardie een teen die muur. Ek gaan gou die 

slagdier haal. 

 

3. JUSTA  : ’n Lewendige dier?!! 

 

4. DELPHINE  : Wat anders wil jy offer? 

 

5. JUSTA  : Hier in my huis?   

 

6. DELPHINE  : Waar anders? 
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7. JUSTA  : Dis swak dialoog, Delphi, om vraag met vraag te beantwoord! 

 

1. DELPHINE  : Dan spel ek dit vir jou uit. Ons moet ’n bok slag hier in jou huis en 

dit opdra aan welke god of gode ook al wat vertoorn is. Op geen 

ander manier gaan ons uitvind wat agter alles skuil en wie 

verantwoordelik is nie. Moenie dink speurders en forensiese toetse 

kan dit uitpluis nie. Tasbare bewyse ontbreek.  Ons moet haas! Voor 

sonop moet die ritueel afgehandel wees.  

 

2. JUSTA  : Nee, nee en nogmaals nee! 

 

3. DELPHINE  : Wat stel jy dan voor, Justa? Wil jy hier in jou eie huis verswelg word 

deur boosheid? Ons kan ’n Katolieke priester laat kom, maar hier is 

nie duiwels om uit te dryf nie. Verskeie mense se ellende is al deur 

seremoniële offerande  verlig. Moenie dit... of my onderskat nie.  

 

4. CORA  : Jy moet onmiddellik besluit, Justa, die son klop al aan die nag se 

agterdeur. Ek dink dit is raadsaam. 

 

5. JUSTA  : Goed, goed, enige iets wat verligting kan bring. Enige iets wat ons 

lewens kan red. Waar gaan jy hierdie tyd van die nag in die stad ’n 

slagdier kry? 

   

6. DELPHINE  : Langs die zoo is ’n kamp waar hulle vee aanhou om die vleisvreters 

mee te voer. Moenie my vra wie ek ken of hoe ek toegang verkry nie! 

[DELPHINE AF NA BUITE. JUSTA, CORA EN TERTIUS NA 
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BINNE.  REX NA AGTER. VERHOOG LEEG. BOK SE 

GEBLÊR  GROEI TOT OORVERDOWEND. FIGURE VAN 

ORAL OP, KAALVOET, GEKLEE IN VOLLENGTE WIT 

GRIEKSE CHITONE VASGESTEEK MET SIERSPELDE. 

VOLLE  MASKERS.  EEN DRA BOK OOR SKOUERS; HOU 

DIE VIER POTE VAS. EEN SIT SILWER BAK IN MIDDEL 

VAN VLOER NEER. EEN HOU MES UIT. SIRKEL VORM 

OM FIGUUR MET BOK.  GEBLÊR DAN SAGTER. SIRKEL 

VOU NOU OOP] 

 

1. TERTIUS  : Manto! Intombazana yami. My dogter! Wees my oë en vertel my wat 

gebeur. 

 

2. MANTO  : Ubaba wami! My vader! Ek is jou oë en ek vertel jou elke 

besonderheid. Die slagofferdier is ’n  bokooi. 

 

3. DELPHINE  : Daar was nie ’n ram beskikbaar nie, maar in hierdie geval is dit dalk 

beter. Jy wat die offerdier ingedra het,  jy is die rituele priester. 

Stilte! Laat die ritueel begin. [STILTE] Credo!  

[OPENINGSAKKOORDE VAN ARVØ PÄRT CREDO] Neem 

nou die mes. Slag die onskuldige vroulike offer. Skenk aan ons 

helderheid. 

 

4. MANTO  :  [VERDUIDELIK AAN TERTIUS SOOS DIT  AFSPEEL] My 

vader, die priester haal die slagofferdier van sy skouers af. Hy hou 

haar, die vlekkeloos volmaakte, koponderstebo oor die bak. Die 
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slagmes is gereed in sy hand. Hy laat dit gly  oor haar keel. Nou sny 

hy dit met ’n enkele haal af!! 

 

1. TERTIUS  : Die bloed! Die bloed! Vloei dit traag uit ’n breë wond? Of spuit dit 

     sterk uit ’n smal snit? 

 

2. MANTO  : Sy bloei uit haar gesplete keel soos ’n bloedrooi rivier in die silwer 

bak en vlek die wande. 

 

3. DELPHINE  : Dis ’n vreemde voorteken. Priester! Slag oop die buik! 

 

4. MANTO  : Hy sny haar pens oop. Ryg die ingewande uit. Kyk! O, gode en 

geeste van ons voorvaders, kyk!  Sy was dragtig! Uit haar binneste 

kom ’n fetus nog kloppend in die beskermende baarmoeder! 

 

5. TERTIUS  : Bid die gebed van vergiffenis! 

 

6. DELPHINE  : Smeek dat die antwoord verstrek sal word. Smeek dat ons ’n 

oplossing sal kry. Pleit dat die oorsaak uitgewys word sodat die huis 

en die inwoners gereinig sal word. [SIT DREUNSANG IN. 

ALMAL NEEM DEEL] 

 

7. TERTIUS  : [BO-OOR] Wat het die vader van hierdie huis, wat het  hierdie vrou, 

wat het hierdie gesin, wat het hierdie huis gesondig dat dit so ’n 

gruwelike straf moet verduur?! 
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8. DELPHINE  : Amen! Stil!!! Bedaar!!  

 

1. TERTIUS  : Manto en Delphine! Neem die karkas by die priester. Hou dit 

onderstebo. Priester! Dra die ingewande na buite en verbrand dit. 

Moet dit nie begrawe nie. Verbrand dit. Maak seker dat elke kriesel 

uitgebrand is. Spreek die gebed van reiniging oor die vuur uit. Vroue, 

hang die offerdier onderstebo op.  

    [ALGEMENE GEMAAL] 

 

2. DELPHINE  : Tertius, die blinde siener, is ordentlik geskool in die rites! Almal, nou 

is die oomblik. Ontmasker! 

 

    [ALMAL GEHOORSAAM. KYK NA MEKAAR] 

 

3. ESMÉ  : Wie? Wie was die priester? 

 

4. DELPHINE  : Een van ons. 

 

5. JUSTA  : Agt mense. Ons is voltallig. Wie is met die ingewande na buite? 

 

6. ESMÉ  : Ek is bang. Wie was dit?! Dalk ons pa se gees? Ek is bang. 

 

7. ETIÉNNE  : Wie anders as Chrys?! Dit kon net hy wees!  

    [HARDLOOP NA BUITE EN ONMIDDELLIK IN] 

Geen teken van hom of enige iemand anders nie. 
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8. TERTIUS  : Waarskynlik was hier niemand nie.  

 

1. ESMÉ  :  Nou wie het dan die bok geslag en die ingewande buitentoe gevat? 

Beweer Tertius dit was alles oëverblindery? 

 

2. REX   : Dis baie onsensitief van jou. “Oëverblindery.”   

 

3. ETIÉNNE  : Bly jy stil!  Hy is sweerlik agter om en terug in die huis. Hy gaan ons 

bekruip en probeer vermoor nes Nomsa-hulle! Hoeveel klede en 

maskers was daar, Delphine?! 

 

4. DELPHINE  : Tien of twaalf miskien... 

 

5. ETIÉNNE  : Dit moet die Griek wees! Wie anders kon ’n kleed en masker aantrek 

sonder dat ons dit agterkom? Of het jy iemand saamgebring om ons 

net verder te kom bedonner? 

 

6. DELPHINE  : Vir wat sal ek dit doen?  

 

7. TERTIUS  : Chrysippus Angelos is nie die sondebok nie. 

 

8. DELPHINE  : Die ooi was dragtig. Daar is ’n kind ter sprake. ’n Ongebore kind. Dit 

is die antwoord en dit is die raaisel. Die vraagstuk is die oplossing. 

 

9. TERTIUS  : Oorsaak en gevolg. Elke daad en woord in die lewe is kousaal. 
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10. CORA  : Ween saam met my. Hoor die erbarmlike weeklaag van die 

ontheemdes. Slaan ag op die smekinge van die [VERVOLG] 

CORA   : [VERV] verhongerdes. Wie het die koor van slagoffers gestil? 

Luister na die treursang van die ongebore kind.  

 

1. ESMÉ  :  As ek verwagtend is... Asseblief, asseblief tog nie!! 

 

2. TERTIUS  : Aldus het die oomblik van ontboeseming aangebreek. In die 

skouburg van die verlede word die gordyn gelig. Op die verhoog 

staan ’n verpletterde vrou. As jong meisie. Nou is dit haar 

spreekbeurt. 

 

3. JUSTA  : My God, my God, moenie my verlaat nie. 

 

4. ESMÉ  : *Ma? 

 

5. ETIÉNNE  : *Moetsie? 

 

6. JUSTA  : Omstandighede... het.... het ons daartoe gedwing. Ons het geen keuse 

gehad nie! Vader, vergeef ons, want ons weet nie wat ons doen nie! 

My pa is skoolhoof op die dorp. Vir hom is dit maklik om alles te 

reël. Dit is die winter van my standerd nege. Pa haal my uit die skool  

en saam met sy huisvriend, ons dokter, versprei hy die gerug dat ek 

’n baie aansteeklike siekte het.... Hy wil die kind aanneem. Ma weier  

volstrek en wil my reguit na die Magdalena Tehuis stuur.  Daarteen 

skop Pa. Ek bly by die huis. Aand na aand laat Pa my die dag se 
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skoolwerk doen. Toetse en eksamen skryf. Ons wil trou, maar Pa en 

Ma sit hulle voet neer. Ons is kastig te jonk. Ek is [VERVOLG] 

 

JUSTA   : [VERV]  maar sewentien. Sy pa en ma is onbewus van alles. My.... 

my poging tot ’n....’n vrugafdrywing misluk. Ek bloei, of miskien is 

dit die fetus wat bloei, maar dit bly klou. Ouboet Eon weet. Dis tog 

sy beste vriend. Hulle is saam op universiteit. Cora is klein en hulle 

hou haar van my weg omdat ek ‘aansteeklik’ is. Desember breek aan. 

Die kind moet gebore word.  Hulle bind my arms aan die bedstyl vas 

en blinddoek my sodat ek my kind nie kan sien nie. Dit word uit my 

lyf en uit my lewe geruk! My hart is stukkender as my onderlyf. 

Watter sê het ek? Hulle skeur ’n stuk van my siel saam met die kind 

weg. Uiteindelik wikkel ek my hande los  en pluk die doek van my 

oë af.  Net die nageboorte lê nog verlate daar in die waskom. Ma het 

dit daar vergeet. Sy is iewers elders. Besig met ek weet nie wat nie...  

Niemand sien meer na my om nie.  Hy....hy is so dapper. 

Manmoedig. Hy ry saam met my pa en hou heelpad ons kind vas om 

dit by die Tehuis te gaan afgee vir aanneming. Hy huil ook. Ek weet. 

Oor die afstand drup sy trane op my. Januarie gaan ek weer terug 

skool toe vir matriek . My lyf se wonde genees. My siel sleep tot 

vandag  nog daardie nageboorte saam soos ’n ketting om ’n slaaf se 

voet. Rou geskaaf en bloederig. Die enigste salf wat ek daarvoor het, 

is trane. Berou en trane en ’n gemis wat nooit verlig word nie. 

 

1. ETIÉNNE  : Here. Moetsie... My arme Moetsie. 
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2. ESMÉ  : Mamma. Moenie meer huil nie. Wie was die kind se pa, Mamma? 

 

 

1. JUSTA  : Op die ou end, nadat ek teen my ouers se sin klaar Drama geswot het, 

het ek en hy tog getrou... Julle pa.... Larius was toe al gevestig. Ons 

ooreenkoms was dat  hy nie in die pad sou staan van my loopbaan nie 

en dat ons nie kinders sou hê nie. Ek het die tweede deel van die 

ooreenkoms gebreek. Gehoop dit sou my skuldgevoel en hartseer 

uitwis. Dit het nie, maar julle twee het ander leemtes in my 

menswees gevul. En hy het julle net so liefgehad. 

 

2. ETIÉNNE  : Ag, my liewe Here, Moetsie! 

  

3. REX   : Julle het nie na die troue  na julle kind loop soek nie? 

 

4. JUSTA  : Ons kon nie. Dit was teen die wet. 

 

5. REX   : En later, toe die wet gewysig is? 

 

6. JUSTA  : Watter nut sou dit toe hê? Die kind was al groot. Het ouers en ’n eie 

lewe gehad. Ons sou dit net ontwrig.  

 

7. DELPHINE  : Vriendin, ag hemel, my darling, my hart bloei vir jou. My hart bloei 

vir jou. Die son kom op. Miskien moet ek gaan en julle alleen los om 

alles uit te sorteer. 
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8. JUSTA     : Nes jy verkies, Delphine. Dankie vir jou  hulp. Moenie gaan nie. 

Vertoef nog. 

 

1. DELPHINE  : Nee, dis beter as ek my ry kry. Pas julle ma goed op. Nou kan die 

wond genees, Justa. Nou kan jy berusting kry. [AF] 

 

2. JUSTA  : Ek... en julle pa  moes dit jare gelede al aan julle beken 

het.   Ons is duidelik die oorsaak en die gevolg. Alhoewel ek nie 

verstaan hoe dit inmekaar steek nie. Ons oersonde het ons ingehaal 

en in ellende gedompel. Ons was jonk en so verlief. Dit was een soel 

laatsomer sterrenag op die oewer van die meer. 

 

3. REX   : Seks was nie die oersonde nie. Die weggooi van die kind was. Jy kon 

geveg het. Jy kon die kind behou het. Nou skuil jy agter 

krokodiltrane en berou en sogenaamde skuldgevoelens. 

 

4. ESMÉ  : Jou ongevoelige stront! Wie die donner is jy?! Duiwelskind! 

 

5. REX   : Nee, suster, nee, ek is Justa’s se kind. Larius en Justa se ashoopkind. 

Jou en Etiénne se bloedbroer. 

 

6. JUSTA  : Hoe durf jy?! Jy lieg! Wreedaard! Erken dat jy lieg! Hoe durf jy in 

my huis instap met sulke leuens?! 

 

7. REX   : Die wet is so gewysig dat ’n aangenome kind ook sy biologiese ouers 

kan naspeur. As gesin is julle so bekend, dit het nie ’n Sherlock 
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Holmes gekos nie. 

 

1. JUSTA  : Maar...jy...ons... hoekom só? Ek verstaan nie. Jy lieg, sê ek jou!  

 

2. REX   : Sal ons die ‘DNA’ toetse laat doen? 

 

3.JUSTA  : Cora, ek gaan...ek gaan... flou.... 

 

4. REX   : Julle het in julle rykmanshuis met al die weelde gesit terwyl ons 

gevrek het van armoede! Hulle was goeie mense. Die Here weet, 

hulle was goeie mense! Julle hoef my nie van hulle weg te gevat het 

nie. Julle kon net probeer uitvind het hoe dit met my gaan...  Hoe dit 

met ons gaan.  Geldelik gehelp het toe my pa afgedank is. Gekeer het 

dat ek moes gaan hoer om te eet! 

 

5. JUSTA  : Goed... noem wat jy wil hê. Ons sal dit vir jou gee. 

 

6. REX   : My dae van prostitusie is verby, Ma! So gerieflik ontduik jy nie jou 

verpligtinge  nie.  

 

7. TERTIUS  : Rex, Rex, moenie dreig nie. Verduidelik rustig vir my wat is wat.  

 

8. REX   : Rustig?! Ou man, toe ek uitvind wie die gesiene gesin is wat my net 

soos die nageboorte weggesmyt het, het ek vinnig al die toue 

bymekaar getrek. Eon is jare lank al agter Larius se geld en goed aan. 

Jou man, julle pa... my pa!... is baie, baie ryker as wat julle vermoed. 
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Hy het oral beleggings  gehad.  Ek en Eon gaan dit om die helfte 

deel. 

 

1. CORA  : Hoe gaan julle dit in die hande kry? 

 

2. REX   : Deur die gesin uit te roei. Spédiou, my van, beteken uittrek en ek 

gaan die hele spul kaal uittrek!  

 

3. TERTIUS  : Kan jy nie vergewe nie? Omstandighede het die jongmense 

oorweldig. 

 

4. REX   : Die sonde was nie daar reg aan die begin nie. Die groot misdryf was 

dat hulle my geïgnoreer het toe hulle kon bekostig om my te help. 

Vergewe? Nee, ou ballie, my leuse is “oculum pro oculo : ’n oog vir 

’n oog!”  

 

5. TERTIUS  : Onthou dan ook van die splinter in die ander se oog en die balk in jou 

eie. Laat hulle in vrede. Ek het genoeg vir jou. 

 

6. REX   : Jou geld beteken vir my niks, oubaas.  Hulle s’n ook nie. Net hulle 

swaarkry sal my laat lekkerkry.. Deel jou geld met Manto en 

Sibusiso. Hy’s nie dood nie. Hy sal terugkom na jou toe. Hy’t soos 

slap pap geval vir my omkoopgeld. 

 

7. MANTO  : Sibu sal nie vir geld vir ons vader verraai nie. 
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8. REX   : O, hy het. Hy het. Daarna het ek Larius de Geus, wie se bloed en 

gene en DNS ek dra, na Crossroads gelok. 

 

1. JUSTA  : Dit was jy!?! 

 

2. REX   : Dit was ek. Voor ek hom afgeslag het, het ek die waarheid uit hom 

uit gewurg! Hy het goed besef wie het hom beet. Wie se asem blaas 

in sy gesig. Wie se lippe brand op syne.  Larius de Geus het my sy 

koninkryk aangebied as ek sy lewe spaar. Ek het hom letterlik aan die 

ballas beetgehad. Anders as die bokooi, het hy stadig gevrek met die 

volle wete van wie ek is. Die mes het sy tros en sy trots in een haal 

afgesny. Hy’t byna nes die bokooi geblêr terwyl hy baie stadig 

doodgebloei het. En soos hy daar gelê en hyg het, het ek in sy gesig 

gepis. 

 

3. JUSTA  : Mag die Here jou vergewe. Ek kan nie! 

 

4. REX   : Nes ek jou nie kan vergewe nie. En nou moet jy met ’n verdere 

gedagte saamleef, Ma. Een vir een het ek julle drie deurgedraf. 

Bloots. Kaalkop. Sonder kondoom!  Eers Etiénne, toe Esmé en les 

bes vir jou, Ma. Behalwe natuurlik vir lief Ettie se bonus blow job. 

 

5. JUSTA  : O, my God! Almagtige God! Staan ons by! 

 

6. REX   : Nie een keer het ek my agterna gewas nie. Julle is nie net van my nie 

maar ook van mekaar besmet! 
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7. ESMÉ  : Hou op! Hou net op! 

 

1. REX   : Ma, klink die strekking van dié ‘treurspel’ vir jou oorbekend? 

Oerbekend? ’n  Seun wat sy biologiese pa doodmaak en met sy 

bloedmoeder seks het? My vergelding is fokken soet! Dink net! Jy 

het jou eie seun se piel geproe, Ma! Jou eie oudste seun se piel! 

 

2. JUSTA  : Bly stil! Bly om Hereswil net stil!!  Jy is walglik! Siek! Ons... ons 

drie was onbewus daarvan. Jy het dit willens en wetens gedoen! Vir 

jou is daar is geen vergiffenis  nie. Niks kan jou skoon was nie. 

 

3. REX   : Ek sê dan my boetie het my skoon gesuig!  

 

4. ETIÉNNE  : Ek bel die polisie! 

 

5. REX   : Om hulle wat mee te deel? Dat jou bloedbroer jou in die hol genaai 

het? Dat jy sy kom opgeslurp het? Dat jy en ons sussie oor my baklei 

het nadat ek haar ook gesteek het? Dat ek julle ma, wat ook my ma 

is, gefok het tot sy huil? Julle sal almal verskroei in hierdie vuur, 

broertjie! Almal!  

 

6. ETIÉNNE  : Ek sal hulle sê van die moord wat jy gepleeg het! 

 

7. REX   : Dink jy ek het dit nie verwag en voorsorg getref nie? By die buurman 

is bewyse van my onskuld. Maar nie julle s’n nie, boetie. Julle is 
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klaar op die brandstapel. 

 

1. JUSTA  : Nee! Ons sal jou hier sonder genade doodmaak. Niemand sal ooit die 

waarheid uitvind nie.   

 

2. REX   : Julle buurman Chrys sal. Hy is deeglik ingelig en het bewyse teen 

julle en ek het ’n netjiese houvas op hom. 

 

3. MANTO  : Hoekom moes jy die honde en Nomsa-hulle ook vermoor? 

 

4. REX   : Ontspan. Hulle twee het nie genoeg ingekry om hulle dood te maak 

 nie. Ek wou julle net nagmerries gee.  Wat ’n genot! 

 

5. JUSTA  : Christus,  ek het geboorte gegee aan ’n monster! Jy is gewetenloos en 

bloeddorstig en heeltemal versteurd. Jy hoort agter tralies. 

 

6. REX   : Hoe wou jy my destyds aborteer, Ma? Toe, vertel sodat jou suster en 

swaer en jou sekretaresse en jou drie bloedjies kan hoor. Hoe wou jy 

die vrug van Larius se sperm en jou ovum afdryf? Lig ons in. 

 

7. JUSTA  : O, Here, dis jammer dat ek  misluk het. Om te dink ek het al die jare 

oor jou getreur. 

 

8. REX   : Spoeg dit uit, Mammie! Hoe wou jy van die groeiende gedrog in jou 

maag ontslae raak?! 
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9. JUSTA  : Met ’n breipen. Met ’n breipen!! 

 

1. REX   : Ha!!! Dan was ons huisdokter tog reg. Jy het die fetus se sagte 

voetjies met daai breipen stukkend gesteek! Wat ’n wonder dat dit 

nie doodgebloei het nie. 

 

2. JUSTA  : My skuld sal seker ook nie vergewe word nie, maar ten minste was 

dit net poging tot moord. Jy het jou eie pa en onskuldige diere om die 

lewe gebring. 

 

3. REX   : Ons vaar in dieselfde bootjie, Ma. Saam. En dis nie na Kammaland 

nie! Ek het belowe ek gaan julle kaal uittrek. Nie doodmaak nie. Ons 

gaan saam woon as gesin. Lekker gaan ek julle drie letterlik opfok! 

Elkeen van ons moet maar die las dra wat ons sogenaamde  gewetens 

ons oplê... Sê my, het jy dié twee as babas geborsvoed? 

 

4. JUSTA  : Ja. Ja! JA!!! 

 

5. REX   : En ek moes tevrede wees, eroties soos dit was, om eers as groot man 

aan jou melklose tepels te suig?   

 

6. JUSTA  : Hoe gepas dat hulle jou Rex gedoop het. Dis ’n hond se naam. Net ’n 

hond sal sy eie ma bestyg. 

 

7. TERTIUS  : Honde het nie voorbedagte rade nie, Justa. 
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8. REX   : Ons gesinnetjie gaan so gelukkig saamwoon! Ons kan  weer en weer 

en oor en weer seks hê! Jou oë het wyd gesper  [VERVOLG] 

REX   : [VERV]van orgasmes, Ma. Ek sal hulle nog wyer laat rek! 

 

1. JUSTA  : Iewers verloor jy iets uit die oog, Rex Spédiou. Jy is nie ’n dramaturg 

wat my rol vir my kan skryf of my lewe kan voorskryf nie. Jy dink jy 

ken  die knoop en die afloop van hierdie treurspel? Moenie so seker 

wees nie. 

 

2. REX   : Mammie, voor jý te oortuig raak van jóú saak; onthou hierdie gedrog 

wat uit jou onderlyf gedruk is, het my broer en my suster se lywe se 

diepste geheime  deurboor en het elke naat en vou en opening van jou 

lyf met sy tong en vingers en voël deursoek en ondersoek. Niks van 

jou liggaam is vir my onbekend nie. Dis ’n poeshou, nè.   

 

3. JUSTA  : Staak dit! Jou lae, gemene hond, staak dit!! 

 

4. REX   : Ma, mammie, moeder, met my eie oë het jou seun gesien hoe ek my 

piel terugstoot daar waar jy my lyfie destyds uitgestoot het! Met my 

eie oë!! 

 

5. JUSTA  : Nooit! Nooit sal jy weer jou oë op my of my kinders lê nie. Ook nie 

jou hande nie! Dis verby! Hoor jy? Dis verby! Ons, ek en jy, is 

verdoem. Maar hulle dra geen skuld aan die verlede of die hede nie. 

Vir jou is die dood, die doodstraf, te ’n maklike uitkoms. Jy sal 

lewenslank ly. Jy ken hoegenaamd nie die verloop van hierdie 
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werklikheid nie! 

 

1. REX   : My oë kan dwarsdeur jou jurk sien tot in jou moederkoek. Tot daar 

waar my tril jou trilling op trilling besorg het.  Waar my sperme nog 

rondswem! My oë sien jou, Ma! Jou verrotting het my besmet, nie 

andersom nie. Ek sien jou! 

 

2. JUSTA  :  [RUK ERFSPELD VAN TUNIEK AF EN STEEK SY OË UIT. 

DAN:]  Alles het gestol in my. Jy kerm in matelose, magtelose 

wanhoop, my seun. My minnaar. My laksman. Pyn skel deur jou 

skedel vanuit hol oogkaste. Donker omhul jou. Nogtans lewe jy. Elke 

vesel in my liggaam is gewalg van jou. My siel is verys; bevrore. Vir 

ewig verlore. Maar jy sal  lewe. Sigloos sal jy lewe. Ja, uitsigloos!  

 

3. REX   : Iemand! Bel die dokter!  Ek soebat julle. Asseblief, Etiénne. Al wat 

ek wou doen, was om terug te klim in die baarmoeder wat my 

destyds verwerp het sodat ek weer gebore kon word as my ma se 

oudste kind. Kry die dokter. Red my! Red my! Dis ondraaglik, die 

pyn, die donker! Sonder my oë kan ek nog steeds die beelde oproep. 

My ma se gretige mond en borste en boude en vogtige-* 

 

4. JUSTA  : *Swyg! Swyg! Met ontering kan ek my nie vereenselwig nie [HAAL 

DOLK VAN MUUR AF] Waar sal ek myself wond, Rex?  In my 

hart wat destyds oor jou gebreek het? Tussen my borste wat jou nooit 

gesoog het nie? Of in my maag waar jy nege maande geberg was? Of 

hier? Hier waar my wellus geplant is. Waar ek reeds gereeld bloei. 

 



KRUISPAD   95     Wim Vorster © 2009 
Waaraan jy jou onstaan te danke het. Ja, net hier! 

 

1. ESMÉ  : Mamma, moenie! 

 

2. ETIÉNNE  : Moetsie, nee, nee, nee! 

 

3. CORA  : Justa, ek smeek jou, moenie!! Hy is nie jou lewe werd nie! 

 

4. JUSTA  : Sodoende wis ek alle liggaamlike herinneringe aan jou uit. 

Luister jy?! Vader, soos U Seun, gee ek my in U hande oor. Kom, 

my dodelike noodlot. Vervang met hierdie vlymskerp dolk sy 

vernietigende, verwoestende manwees. Was met my bloed alle 

tekens van hom weg. 

 

5. REX   : Wat? Wat gebeur? Dis donker. Al die lewe vloei saam met 

die vog en bloed uit my oogkaste. 

 

    [JUSTA DRUK DIE DOLK IN HAAR VAGINA OP] 

 

6. JUSTA  : My hartstog is uitgewoed. Dit is volbring.  My liefde bly 

     agter by julle. Genade vir julle en vrede.   

 

7. ALMAL  : [REAKSIE] 

 

8. ETIÉNNE  : Hoe gaan ons dit ooit aan die polisie  verduidelik? 
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9. MANTO  : Miskien kan die dokter ons help. 

 

1. CORA  : Deur nog doodsertifikate uit te reik? 

 

2. TERTIUS  : Te veel offers is gebring. Te veel gode moes gepaai word.  

 

3. ESMÉ  : Alles is besoedel en besmet. 

 

4. CORA  : Ons is omhul van die dood. Gedrapeer in doodsklede. 

 

5. ESMÉ  : Alles in en om ons is besoedel en besmet. 

 

6. ETIÉNNE  : En bevuil. Ons sal nooit weer skoon kom nie.    

                          

7. CORA  : Tertius, is daar die geringste uitkomkans wat jy vir ons kan voorspel? 

 

8. TERTIUS  : Sonder sig kan ek aanvoel dat sy sterf. Hy het sy bewussyn 

verloor. Ons moet die geneesheer ontbied. As hy gered word, sal die 

jong man sy lewe in eensaamheid in ’n inrigting slyt. So was dit 

bestem.  Elke siel bepaal sy eie heil. 

 

8. CORA  : Daardie aand met die versmelting op die oewer van hulle eie 

meer moes Larius en Justa baie gelukkig gewees het. ’n Jong liefde 

wat nie die nagevolge van die bevestiging daarvan kon voorsien nie. 

 

9. TERTIUS  : Ten spyte van ons krag en intelligensie is die mens so 
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  oneindig delikaat en weerloos. 

 

1. CORA  : Die mens en sy liggaam is soos sy gesin, soos sy land, soos 

sy volk en soos sy taal, Tertius. So ook met  sy waardes. Teen 

aanvalle van buite is daar meesal verweer. Dis die verbrokkeling van 

binne waarteen jy gewoonlik nie bestand is nie. 

 

2. TERTIUS  : Inderdaad. Genesing kom uit die psige. As die psige egter 

     self verwond is.... 

 

3. ESMÉ  : Voorsien Tertius dan vir ons regtig geen hoop nie? 

 

4. TERTIUS  : Waarskynlik nie.  Watter hegpleister bestaan daar vir verbrokkeling?  

Moontlik is ons almal gedoem tot die huidige. By elke kruispad maak 

jy jou eie keuse.  Omdraai is onmoontlik. Die besluit onherroeplik. Jy 

dra jou eie kruis op jou eie weg. 

 

5. CORA  : Hoe vreesaanjaend. Geen vertroosting. Geen vooruitsigte. 

    Geen uitredding.  

 

6. ETIÉNNE  : My en Esmé se hele toekoms het nog voor ons gelê... 

 

7. MANTO  : Etiénne, al kap jy die boom af, lewe die wortels nog onder die grond. 

Dit kan weer uitgroei. 

 

8. ESMÉ  : Het bome ook siele? Het mense ooit siele? 

 



KRUISPAD   98     Wim Vorster © 2009 

 

 

1. TERTIUS  : Straks is daar tog hoop. Julle is bloedjonk. Skraap die skerwe 

bymekaar en bou weer ’n toekoms. Ten spyte van alles is die mens 

veerkragtig. Uit hierdie newels kan ’n lig vir julle verskyn. Vir ons. 

 

2. CORA  : Vir die mens. /  Justa het haar eersgeborene in die duister gewerp en 

 vir haar ander twee kinders die donker dood tegemoet gegaan 

 

3.MANTO  : Sy sal stokalleen oor die Styx moet stap en Cerberus  aandurf. 

 

4. ESMÉ  : Dalk bestaan ons net  op die skilderdoek of die verhoog van die 

     Ewigheid. Belig deur die Almag.     

 

5. TERTIUS  : Dan moet dié van ons wat nog oor is aan ons bestaan bly klou. 

 

6. ETIÉNNE  : So, laat daar dan lig wees. [HY LAAT KLEED VAL EN STAP 

     NAKEND NA AGTER MET ARMS IN KRUIS GESTREK] 

. 

 

    [NON ESSE RESISTENDUM INJURIAE: 
FINALE UIT ARVØ PÄRT SE CREDO] 
 
VERDONKERING   


