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‘n hoop sand

Die toneel speel af in die begrafplaas van ‘n ou kerkhof, dit is ‘n koue wintersnag. Die geluid
van uile, krieke en die wind is hoorbaar. Iewers hoor ons hoe slaan die kerkklok 12 slae.
Wanneer die kerkklok begin slaan kom ‘n jong meisie op die verhoog geloop, sy het ‘n swart
mantel aan, mens kan amper haar gesig nie sien nie. Sy is uitasem en loop gejaagd en soek
na die hoop grond, skielik is daar die gehuil van ‘n jakkals, sy skrik en kyk oor haar skouer. Sy
struikel en val. Die lantern gaan dood.

Annastasia: (sy hou haar knie vas) Eina! Dekselse lantern....(sy haal vuurhoutjies uit haar
sak en steek hulle bewerig aan, hulle breek elke keer) Kom nou...seblief kom nou....(sy steek
die lantern aan en kyk verskrik weer rond) Waar is sy? Waar die duiwel is sy?
Klaradyn: (verskyn skielik agter een van die grafstene) Ek het gesê ek sal kom.
Annastasia: (gee verskrik ‘n gilletjie en sien dan dit is Klaradyn) Klaradyn...Ek...Is jy heeltemal
mal...
Klaradyn: Nie so mal soos jy nie. Dit is nie ek wat wil kom spoke opjaag nie. (sy steek haar
lantern ook aan)
Annastasia: (skielik meer selfvertroue) Ek kom jaag hulle nie op. Ek kom lê hulle te
ruste...Het iemand jou gesien?

Klaradyn: (kyk oor haar skouer) Ek dink nie so nie.
Annastasia: Jy dink nie so nie? Jy dink nie so nie! Wat het jy dan vir jou moeder-hulle gesê?
Klaradyn: Ek het niks gesê nie. Moes ek? Het jy iets vir iemand gesê?
Annastasia: (skielik onseker) Mmmm....Nee...ek bedoel, ek weet nie....ek dink nie so nie.
Klaradyn: (glimlag) Ek het so gedink.
Annastasia: Wat bedoel jy daarmee?
Klaradyn: Niks. Ek bedoel niks. Kom, ons het nie baie tyd nie. Laat ons klaarmaak. Ek wil
nie heelaand in hierdie kerkhof sit nie. Die plek is grillerig. Dit maak my onrustig.
Annastasia: Ek weet. Dit voel asof ons nie hier hoort nie. Hierdie is dooies se woonbuurt.
Klaradyn: Ons is net besoekers. Kom, laat ons klaar kuier, ek wil huis toe gaan.
Annastasia: Jy is tog seker nie bang nie?
Klaradyn: Nee. (onseker) Vir wat sal ek bang wees? Vir ‘n paar opgekookte wit bene wat lê
en slaap terwyl die wurms deur hulle are tonnels grawe...Ek is vir niks bang nie.
Annastasia: Moenie so praat nie. Dit is grillerig.
Klaradyn: Waar is dit?
Annastasia: Ek kon dit nie kry nie. Ek het amper my nek gebreek toe ek daarna gesoek het.
Hier lê oral stukkende grafstene...die grond is kliphard soos sement.
Klaradyn: Maar nie daar nie. Daar loop ‘n wateraar daar onder. Die grond is sag, ons sal
maklik die gat kan grawe. Niemand sal ooit weet nie. Hulle kan nie grafte daar opsit nie, dit
sal wegsink in die sawwe sand...Kom, lig vir my...
Annastasia: Dink jy regtig niemand sal ooit weet nie?
Klaradyn: Ek belowe jou. Lig daar....Daar is dit...Die hoop grond...
Annastasia: Hoe wil jy hê ons twee moet hierdie berg sand wegskep om ‘n diep genoeg gat
te grawe?

Klaradyn: Voel.
Annastasia: (sy tel die grond op en laat dit deur haar vingers gly) Soos seesand...
Klaradyn: Ons sal maklik dit kan doen. Kom.
Annastasia: Het jy dit onthou?
Klaradyn: Ja. Het ek al ooit iets vergeet? (sy bring ‘n graaf te voorskyn)
Annastasia: Net een? Maar hoe wil jy hê ons moet grawe met net een graaf?
Klaradyn: Een is genoeg....
Annastasia: Net een!! Ons gaan grawe tot dagbreek toe!
Klaradyn: Wat moes ek vir my vader sê? Ek kon net hierdie een uit die skuur wegdra kry
sonder dat iemand my sou...Jy kon ook mos een gebring het.
Annastasia: (kyk skielik weg) Jy weet ek kon nie.
Klaradyn: Ek is jammer....Ek het vergeet.
Annastasia: Ek dog jy sê jy vergeet nooit nie.
Klaradyn: Kom. Ons moet begin.
(hulle begin te grawe, Klaradyn met die graaf en Annastasia met haar hande)
Annastasia: Hoe diep?
Klaradyn: Diep genoeg vir twee...
Annastasia: (kyk verskrik op) Wat bedoel jy?
Klaradyn: (bars uit van die lag) Ontspan!!! Waar hardloop jou kop met jou heen? Die sand is
los en sal wegsyfer na die eerste groot winterreën....Alles sal oopspoel....
Annastasia: O...(giggel senuweeagtig) Ek verstaan...Klaradyn...dankie.
Klaradyn: Vir?

Annastasia: Dit. Dit wat jy vir my vanaand doen. Dit is nie enige vriendin wat so iets sou
doen nie. Ek kon nog altyd my hartsgeheime met jou deel...en vanaand begrawe ons die
verlede.
Klaradyn: Dit is tog wat vriendinne doen. Jy sou dit vir my ook gedoen het....(daar daal ‘n
stilte neer) Annastasia....Sou jy dit vir my ook gedoen het?
Annastasia: Natuurlik. Skuif die lig, ek kan nie sien nie.
Klaradyn: Vertel my weer.
Annastasia: Wat? Waarvan praat jy?
Klaradyn: Vertel my weer hoe jy dit gedoen het.
Annastasia: Hou op om dit te laat klink of ek ‘n moordenaar is. Ek moes doen wat ek moes
doen...
Klaradyn: Vertel. Asseblief.
Annastasia: (sy grawe groot arms vol sand uit die gat soos sy vertel, amper asof sy dit uit
haar uit binneste wil skep) Dit was eergisteraand my en Bernito se huweliksherdenking. Ons
sou die aand...dit was ‘n spesiale aand...Ek het mark toe gegaan om sy gunsteling wyn te
koop...Ek het vroeër terug gekom as gewoontlik. Toe sien ek hulle. Bernito en die vrou. In
mekaar gestrengel, dit was...dit was asof hy...hy het nooit so aan my gevat nie. Ek...Ek het
terug geloop mark toe. Ek het nie gehuil nie. Klaradyn, ek het nie gehuil nie! Ek wou hom
vrek maak...Ek, ek het hom gehaat. Ek het op die mark bly staan tot voor 12. Hy het my nie
eers kom soek nie. Toe het ek huis toe geloop. Ek het die graaf gevat en na ons kamer toe
gestap. Ek het hom daar sien lê in ons bed...nek en slagaar soos ‘n stuk onkruid in ‘n wit
bedding van beddegoed. Toe het ek hom geslaan, gespit, gesnoei en dit wat sleg is uitgeroei
tot daar ‘n plaat rooi viooltjies begin groei....Ek haat hom Klaradyn. Ek haat hom meer as
wat jy ooit sal weet.
Klaradyn: En die ander vrou? Het jy haar gesien?
Annastasia: Nee. Maar sy sal terugkom. Sy sal vir Bernito kom soek. As jy eenkeer vir
Bernito lief gehad het, kom jy altyd weer terug.

Klaradyn: (vat aan haar skouer) Dit is diep genoeg. Kom.
Annastasia: (staan moeg op en vee die grond van haar rok af) Waar het ons hom...
Klaradyn: Daar agter daardie ou grafte....Kom, jy moet help. Hy is swaar.
(hulle loop na die agterste grafte en sleepdra ‘n ligaam toegemaak in ‘n swart sak/kombers
tot by die gat. Hulle sleep die ligaam met moeite op teen die hoop grond en laat hom in die
gat val)
Klaradyn: Vark. Die lae vark! Hy het dit verdien. Gooi toe.
Annastasia: (staar na die oop graf voor haar, sodra die eerste hoop sand op hom val besef sy
wat sy gedoen het en slaan haar hande oor haar mond) Nee...Nee! Wat het ek gedoen! Wat
het ek gedoen! Ek het hom lief...Ek het hom so vreeslik lief.
Klaradyn: Annastasia! Annastasia! Los! Hy het jou nie lief gehad nie. Los. Hy verdien dit wat
hom nou toekom.
Annastasia: (sy kyk op na Klaradyn) Wag....(sy maak die hangertjie om haar nek los en wil dit
in die gat gooi)
Klaradyn: Wat doen jy nou? Wil jy nou begrafnis hou! Annastasia! Is jy mal? (sy ruk die
hangertjie uit haar hand uit) Die grond sal wegspoel. Hulle sal dit kry en hulle sal weet.
Annastasia: Ek wens ek kon net een laaste keer by hom wees.
Klaradyn: Jy is gek! Los hom. (sy sit die graaf neer) Laat die dooies met rus en laat die
sondaars boet....Annastasia...Onthou die plan. Annastasia! Die plan! Die ander vrou....Jy het
gesê ons moet haar....
Annastasia: (asof sy nie Klaradyn hoor nie, uitdrukkingloos) Gaan ons haar soek?
Klaradyn: Ja. Sy is volgende....
Annastasia: Waar gaan ons haar soek?
Klaradyn: Oral.
Annastasia: Tot ons haar kry?

Klaradyn: Ons sal haar kry.
Annastasia: Gaan ons haar doodmaak?
Klaradyn: (haal ‘n pistool uit onder haar mantel) Ja. Ons gaan. (sy trek die sneller 7 maal en
skiet die niksvermoedende Annastasia dood) Soos ek gesê het – ek vergeet nooit. Bernito
was lief vir my en jy het hom van my af weggevat. Ek haat jou Annastasia....Ek haat jou
meer as wat jy ooit sal weet....(sy sleepdra Annastasia se ligaam en gooi dit in die gat, sy
begin die gat toegooi)

‘n Mens moet versigtig wees vir dit waarvoor jy wens

Annastasia....Nou is jy saam met jou geliefde Bernito in die doderyk, waar julle kan
saamdans op krakende skedels en kaalgestroopte bene. Jy het gesê vir altyd by my bly
Bernito. Jy het gesê ek moet vir jou wag...wanneer ek weer sou terugkom sou jy haar gelos
het. Jy het gelieg. (sy hang die hangertjie om haar nek) Niemand sal ooit weet nie
Annastasia...dit belowe ek jou. Niemand sal ooit weet nie. Jy het mos self gesê: vanaand
begrawe ons die verlede.
Musiek begin speel en Klaradyn grawe verder die gat toe.
Die einde

