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MEDEA: 

Ou vrou!  Inpak!  Laai jou vleispot op, rol op die matte, span in die 

perd.  Ons vertrek oor 'n uur!  [Jason verskyn] 

Ek vlug, Jason, ek vlug!  Ek is al gewoond daaraan om rond te trek.  

Dis die keer net dat daar 'n nuwe oorsaak is vir my vlug.  In die 

verlede het ek terwille van jou gevlug. 

Laat ek na jou kyk…  Ek het jou liefgehad.  Tien jaar het ek langs jou 

geslaap!  Ek het net so oud geword soos jy, Jason.  Ek kan jou nog 

hier voor my sien staan, daardie eerste aand in Colchis.  Die 

bruingebrande held wat van sy boot afgestap het, die bedorwe kind 

wat die goue vlies wou gehad het en wat teen die dood beskerm moes 

word.  Dit was mos jy, nie waar nie? 

Ek moes jou alleen laat staan het met die bulle.  Alleen met die reuse 

wat gewapen uit die aarde opgestaan het, die draak wat die vlies 

bewaak het!  Jy sou doodgewees het.  Hoe maklik sou die wêreld 

sonder Jason gewees het. 

Maar nou is Jason en Medea altwee nog daar en ons moet dit neem 

soos dit is.  Een of twee seë tussen jou en my is nie genoeg nie.  

Hoekom het jy hulle nie laat staan dat hulle my doodgemaak het nie?  

Omdat ek lank jou vrou was en dit nie meer is nie?  Gelukkige Jason.  

Bevry van Medea!  Is dit jou skielike liefde vir daardie klein gansie van 

Korinthe met haar suur reuk en haar knietjies teen mekaar gedruk van 

maagdelike onskuld, wat jou bevry het van my? 

Nee?  Nou wat dan?  Ek?  [Na 'n oomblik roep skielik uit] 

Jy sal nooit bevry word nie Jason.  Medea sal altyd jou vrou bly. 

Jy kan my weg jaag, my verwurg as jy nie meer my stem wil hoor nie. 
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Maar nooit, nooit sal Medea uit jou geheue verdwyn nie.  Kyk na 

hierdie gesig waar jy niks anders as haat kan lees nie.  Kyk met jou eie 

haat daarna.  Die wrok en die tyd sal dit miskien verwring, die misdaad 

sy spore daarop nalaat…  Eendag sal dit die gesig van 'n lae ou word 

waarvoor almal afsku sal hê.  Maar jy sal tot die end daarin die gesig 

van Medea sien. 

Vergeet?  Jy reken.  Gaan jy uit ander oë drink?  Die lewe uit ander 

lippe suig?  Jou klein manlike plesiertjies geniet waar jy kan?  O ja, jy 

gaan ander vroue hê.  Hope van hulle, jy wat nie eens een kon 

behartig nie.  En nooit sal jy genoeg daarvan kry om in hulle oë die 

weerkaatsing en op hulle lippe die reuk van Medea te kry nie!  Jou kop, 

jou vuil manlike kop sal dit miskien vergeet.  Maar jou onbeheerste 

hande sal, ten spyte van jouself, in die donker oor die vreemde 

liggame na die verlore vorm van Medea soek.  Jou verstand sal vir jou 

sê dat hulle duisendmaal mooier en jonger is.  Moet dan nie jou oë 

toemaak nie, Jason.  Want teen jou wil sal jou weerbarstige hande 

altyd soek na waaraan hulle gewoond is.  En uiteindelik sal jy vroue 

soek wat na my lyk om 'n nuwe Medea te kry, om jou oumansbed te 

vul, wanneer die ou Medea niks anders meer is as 'n sak bene nie.  

Dan sal die dikte van 'n heup, 'n korter of langer spier, jou oumans-

arms laat terugdink en wonder waarom hulle my nie kan vind nie. 

[Na sy hom nadenkend beskou het] 

Waar wil jy hê moet ek heengaan?  Waar wil jy my heen stuur?  Moet 

ek terug gaan na Colchis, na my vader se koningryk, die velde vol 

bloed van my broer?  Jy verdryf my.  Watter land kies jy vir my sonder 

jou?  Watter vrye see?  Die engtes van Pontus wat ek oorgesteek het 

agter jou aan, gelieg, bedrieg en gesteel het vir jou? 

Lemnos waar hulle my nie sal vergeet nie.  Thessalië, waar hulle vir my 

wag, om hulle vader te wreek, wat ter wille van jou doodgemaak is?  

Al die weë wat ek vir jóú oopgemaak het, het ek vir myself gesluit.  Ek 

is Medea, belaai met aaklighede en misdade.  Jý mag my nie meer ken 

nie maar hulle ken my nog.  Jy sien jy moes my laat doodmaak het.  Jy 
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sal my red?  Wat sal jy red?  Hierdie verslete vel, die ou karkas wat 

nog net goed is om sy haat en verveling, wie weet waar rond te sleep?  

'n Stukkie brood en 'n huis êrens en laat haar daar in stilte oud word, 

totdat oplaas, niemand meer van haar praat nie!  Waarom is jy so 'n 

lafaard, Jason?  Hoekom gaan jy nie enduit nie?  Daar is net een plek, 

een woning waar Medea uiteindelik sal stilbly.  Daardie vrede wat jy 

my wil skenk sodat jy kan lewe, gee my dit.  Dit sal net 'n enkele 

ongemaklike oomblik wees om te verduur.  Jy't Medea alreeds vannag 

doodgemaak, jy weet dit.  Medea is dood.  Wat sal 'n plussie van haar 

bloed dan saak maak?  Maak klaar Jason! 

Vrede?  Dit sal jy nooit meer hê nie Jason.  Jy het dit daardie aand in 

Colchis verloor toe jy my in jou arms geneem het.  Dood of lewend, 

Medea is daar, voor jou vreugde en jou vrede; op wag.  Die 

tweespraak wat jy met haar begin het sal eers eindig met jou dood.  

Na die woorde van teerheid en liefde, het dit beledigings en uitvalle 

geword.  Nou weliswaar is dit haat, maar, dis nog met Medea wat jy 

praat.  Die wêreld is Medea vir jou… vir altyd. 

Ek is Medea!  Medea, verstaan jy!  Medea wat jou nog nooit iets 

anders in die verlede geskenk het nie as vernedering.  Ek het gelieg, 

bedrieg en gesteel!  Ek is besmeer!  Dis oor my wat jy op die vlug is, 

en wat alles om jou met bloed bevlek is.  Ek is jou ongeluk, Jason, jou 

sweer.  Ek is jou verlore jeug, jou verstrooide haat, jou swerwers-

bestaan, jou vernederende siekte.  Ek is alle vuil dade en alle vuil 

gedagtes.  Ek is trots, selfsug, liederikheid, misdaad, ondeug.  Ek stink, 

stink, Jason!  Almal vrees my en deins terug! 

Jy weet dat ek al die dinge is en dat ek binnekort verval, lelikheid, 

ouderdom, vol haat sal wees.  Alles wat swart en lelik is op aarde 

daarvoor is ek die opgaar bak. 

Hoekom hou jy nie op om my so aan te kyk nie?  Ek wil jou teerheid 

nie hê nie.  Ek wil die vriendelikheid in jou oë nie hê nie. 

[Skielik wild]  Hou op!  Hou op, of ek maak jou dood as jy my langer 

so aankyk! 
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[Kalmer, maar met ondertoon van histerie nog daar] 

Jason, dis moeilik om dit te sê, byna onmoontlik…  Dit wurg my keel 

toe, en ek voel skaam.  As ek nou vir jou sal sê ek sal saam met jou 

probeer, sal jy my glo? 

Nee?  Jy is reg.  [Koue stem]  Nou ja, ons het alles gesê wat daar te sê 

is.  Jy kan nou gaan.  Vaarwel, Jason. 

[Skielik hartstogtelik skreeuend agter hom aan] 

Jason!  Moenie so gaan nie!  Draai om!  Skreeu iets vir my!  Weifel 

voel pyn!  Ek smeek jou!  Al wat jy nodig het is een oomblik van 

verwarring of twyfel in jou oë, om ons almal te red. 

[Sy hardloop agterna en roep] 

Jason!  Jy is reg!  Jy is goed!  Jy is regverdig!  Al die skuld is vir ewig 

myne.  Kyk om… miskien sal dit y bevry…  Hy's weg. 

 

---ooOoo--- 

 


