
UIT PERIANDROS VAN KORINTE 
Deur D.J. Opperman 

 
 

(Lukophroon, seun van Periandros, was so verbitter oor sy vader sy moeder 

vermoor het, dat hy geweier het om sy vader te groet of om met hom te 

praat.  Uiteindelik word Periandros so woedend dat hy Lukophroon uit die 

huis jaag.  Periandros vaardig 'n bevel uit dat enigiemand wat met 

Lukophroon praat of hom huisvesting bied, 'n heilige boete aan Apollo moet 

betaal.  Omdat Lukophroon self ook nie gedink het dit was reg nie, het hy in 

die suilegalerye van Korinte rondgedwaal waar Periandros hom na vier dae 

aantref, ongewas, vervalle en uitgehonger en hom jammer kry.) 

 

LUKOPHROON: 

Naand.  (Lukophroon lig hom effens op) 

Jy is geen vader meer vir my. 

Ek het nie honger en nie dors - die seun van Periandros baklei saam 

met die honde op die hope om dieselfde kos, en dan moet ek die man 

wat my tot so 'n lot verdoem, nog ewe rustig aanspreek en hom vader 

noem! 

Goed, ek het jou beledig en moontlik het ek ook versleg, maar ek kan 

nie anders nie, God weet.  Gaan weg. 

Ek soebat jou, ek smeek jou, as jy 'n vader nog kan wees, gaan weg 

van my, laat my alleen… alleen.  Ek vrees die ding wat daar nog tussen 

ons twee moet gebeur. 

Maar waarom het jy so lank dit van my weggesteek? 

Ek was te jonk? 

Die agterdog teen haar ou minnaar Ganguloon het jou gekrenk. 

Jy het haar, tydens 'n rusie op 'n aand driftig uit jou pad gestoot… 

Sy het geval… haar ongebore kind verloor… toe is sy dood? 

Gaan weg van my, gaan weg…  Jy het my moeder tog vermoor. 

(Lukophroon gryp Periandros wat hom vashou) 

Jy het vermoor!  My ma vermoor!  En wie kan die gewete stil. 
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'n Ongeluk!  'n Ongeluk!  Ha!  Die boosheid het in jou gevaar. 

'n Ongeluk!  Hoe kan ek glo as jy so maklik moor, 

as al jou buie in 'n ommesientjie tot die daad aanspoor, 

as jy in plaas van boetes en verbannings net verkies 

om telkens dood te maak, te straf met bloedverlies? 

Die Bakchaidai, die hoogste koringare word afgemaai, 

al het ék die kleiner korrels in Kerkura gesaai. 

Ganguloon, jou medeminnaar, deur afguns en jou haat, 

se nek word afgekerf met 'n geroeste swaard. 

En die matrose wat 'n Arioon van goud beroof, 

sou jy, sonder sy tussenkoms, ook laat onthoof. 

En toe wou jy jouself glo suiwer en die hele land, 

en in dié bui word dertig vrouens op 'n skip verbrand. 

Almal vermoor, maar sy per ongeluk!  Ha!  Het ek reg gehoor? 

'n Ongeluk soos dit jou skik!  Wie heers is wet, en mag vermoor! 

Vergeef?  Maar hoe kan ek vergewe?  Ek is geen God 

wat skep of breek na my verordeninge of gebod, 

maar jy is ampertjies 'n God; vergewe nou jouself! 

Wat is 'n klein ou moordjie op jou wederhelf? 

Jy vra my om vergifnis, maar hoe kan ek 

jou skoonmaak van dié daad bloot deur gesprek? 

Maar toe, Hooggeëerde Heerser, spreek nou die hoë woord 

en stel jouself nou vry van daardie moord. 

Jy kan nie.  Daar is 'n mag bó jou, en jy bly skuldig, 

en daarom sal die smart in jou vermenigvuldig, 

en daarom het jy ook so lank dit van my weggesteek 

en daarom moet die vloot en leër hom op my Oupa wreek. 

Mens troetel nie die waarheid volgens ouderdom, 

maar jy wou dink dat raad wel mettertyd sou kom 

en teen dié tyd dat ek die sederkis moet erf, 

is ek bes moontlik aangetas ook deur Korinte se bederf. 

Ons raak versoen? 
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Daar is soveel wat ek en jy tesame nog moet doen? 

Ons grawe hier 'n blou kanaal van see tot see  

en bou 'n groot gevlerkte hings - ons twee? 

Jy onttrek jou stadig en ek gaan op in die bedryf, 

en jy lê jou toe, soos vroeër, op gedigte skryf? 

Gedigte skryf!  Hieroor sal die wêreld later swyg of lag, 

jou as een van die sewe wyse manne heeltemaal verag. 

Jou stad is sonder liefde, is vol slette goud en praal; 

deur die eeue sal Korinte klink - skel soos 'n simbaal! 

Ek moet nog baie leer en meer ervaar? 

En in Korinte, is ek vir jou 'n groot gevaar? 

Ek moet ook tyd hê vir dink en opgroei tot 'n man 

en daarom word ek na Kerkura verban? 

Al kry ek daar 'n lang wit baard, 'n lyf wat na wololie stink, 

sal ek nog altyd soos vanaand oor hierdie sake dink. 

(Hy stamp liggies aan Periandros wat hom afweer) 

Dis reg, Meneer die Digter-Heerser, stuur my as jou vyand 

na al jou ander vyande…  Ha!  Ha!  …op die wraakeiland! 

O ja, en voor jy groet,  

onthou jy moet jouself nou met 'n dubbele bedrag beboet…  

nee, vier maal, nee… ha!  As heerser die hele goue hings betaal! 

(Periandros klap hom.  Hy val) 

(Huilend)  Klap nog 'n maal en nog 'n maal. 

Jy kan my ook vanaand selfs laat vermoor, 

Maar altyd bly die waarheid en gewete oor. 

Steek my weg in Kerkura, maar jy sal tog onthou; 

die klap vanaand, die kis, die moord op daardie vrou. 

 

---ooOoo--- 

Hierdie monoloog is ook geskik vir hoërskool seuns van grade 11-12. 

(Uitgewers: 
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(In hierdie monoloog word van Periandros se woorde ook deur Lukophroon 
gesê.  Dit word gedoen om die storielyn in die monoloog sinvol te hou.  Daar 
is nie een woord verander nie behalwe vir 'n "darem" wat ingevoeg is.  As 'n 
mens die woorde van die skrywer verander kon jy mos maar jou eie 
monoloog geskryf het.  Dwarsdeur is probeer om die vers-ritme te behou.) 

 

 


