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RSG    RADIODRAMA 

‘n LANG, LANG NAG 

Riana Scheepers 

                                                  Uitsaaidatum:   6 November 2014 

                                                  Regie:                 .........................................  

ROLVERDELING: 

1. RAMIN:   Ouer man. Soldaat / deurwagter van die sultan se boudoir 

2. AMIR:  Jong man.  Soldaat.  Pas aangestel as deurwagter van die sultan se 
boudoir. Hy is ook die neef van Sheherazade en klein Amira. 

3.  
4. YUNUS: Die sultan se kamerheer en woordvoerder. Hy is verwaand en bietjie 

camp. 
 

5. AMIRA: Klein dogtertjie, 6-jarige sussie van Sheherazade  (Niggie van Amir.) 

6. SHEHERAZADE:  Jong vrou, ouer suster van Amira, die heldin van die verhaal 

7. SHAH-RYAR:  Die sultan, man in sy vroeë middeljare   (Nic de Jager, asseblief!) 

8. MERAK:  Ouer man, Sheherazade en Amira se pa. 

9. DIE DODEKOOR: VERSKEIE ANONIEME VROUESTEMME:  (spookstemme 
van dooie vroue wat ‘n nag by die Sultan deurgebring het en toe onthoof is). 
 

10. ZARA, DIE SULTAN SE EERSTE VROU  (NET HAAR SPOOKSTEM)  (Sensuele 

volwasse vrouestem) 

 
 
Let wel:  Hierdie verhaal is losweg basseer op die bekende verhaal (mite) van hoe 
Sheherazade op ‘n  slim manier die dood ontsnap het. Sommige name en omstandighede 
is verander. Ook die verhale wat Sheherazade in die 1001 nagte aan die sultan vertel het, 
is nie die verhale wat sy aan hom vertel het nie, dié verhale is my eie.  
 

Kopiereg: 

Riana Scheepers 

Watersideweg 401 

6560 WILDERNIS 
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FX: VROEGAAND.  DIE POS VOOR DIE SULTAN SE PRIVAATKAMERS. 

GELUID VAN SWAAR SOLDATESTEWELS  (EEN PERSOON) WAT 

NADER MASJEER EN DAN HALT.  METAALWAPENS (SWAARDE, 

SKILDE) WAT VERSKUIF.  

1. RAMIN: (BOMBASTIES EN UIT DIE HOOGTE) Aha!  Die nuwe deurwag vir sultan 

Shah-Ryar het uiteindelik besluit om op te daag!  Hoog tyd!  Dit is nou al 

langer as uur sedert Teymour hier  langs my omgeval het ... (KLAP MET SY 

VINGERS) Net so, toe lê hy hier:  wemelend op pad na die hemel. 

(SAGTER, TERSYDE.) Wat die onnosele siel besiel het om sy hand hier in 

die klipskeur langs die deurpos in te druk, sal ek ook nie weet nie. Hy moet 

mos weet dat daar oral skerpioene in die skeure van hierdie ou klipmure is!  

(HARDER)  En wie is jy, soldaat, as ek mag vra? 

2. AMIR: (HOFLIK, BESKAAFDE, MAAR STERK STEM) Ek is Amir, geagte Ramin, 

die seun van Merak. U ken my vader. Hy was u makker tydens vele veldslae.  

3. RAMIN: (VERBAAS, BIETJIE VRIENDELIKER) Merak is jou vader?  Vaderland van 

my moeder!  Ja, ons was hoeveel keer saam in die voorste linie! Natuurlik 

totdat hy gewond is in die Veldslag van Bengale ...   

4. AMIR:  My vader het my vele kere vertel van u dapperheid en krygskunde, geagte 

Ramin.  Ek is geëerd om saam met u sultan Shah-Ryar te dien. Ek het 

gekom so gou as wat ek my opdrag gekry het  ... toe ons hoor die geagte 

Teymour het ongesteld geraak. 

RAMIN:  (SARKASTIES)  Ongesteld?  Dit is ‘n mooi woord vir iemand wat deur ‘n 

skerpioen gesteek is! Die idioot. Vir hom sien ons nie weer nie.  (WEER 

BRUUSK)  Maar sê my eers: Hoe is oud is jy?  
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4. AMIR: (ONSEKER) Twintig ...   ek is amper twintig, geagte Ramin. Volgende maand 

sal ek twi ... 

5. RAMIN:  (SNORK MINAGTEND EN VAL AMIR IN DIE REDE) Hierdie pos is nie vir ‘n 

melkbaardjie nie! Besef jy wat jou pligte as deurwagter vir die sultan sal 

wees? 

AMIR: (MET SELFVERTROUE)  Geagte Ramin, Generaal Kouros het my 

persoonlik uitgekies om hierdie pos te vul. Ek wil nie arrogant wees nie, maar 

ek my reeds onderskei het as soldaat. U weet tog self wat generaal Kouros 

se standaarde is? Ek is jonk, maar ek is nie hier sonder meriete nie! 

1. RAMIN: (MINAGTEND) Nou ja, ons sal maar moet sien of jy hierdie pyp kan rook. 

Die sultan is vanmiddag weer getroud, hulle is nou besig met die 

(SARKASTIES) vreugdevolle bruilofsmaal. Sy bruid sal vannag by hom 

deurbring, en môreoggend, met die eerste daglig, word sy onthoof. Soos 

soveel keer tevore.  Dit is ons vreugdevolle taak, myne en joune, om die 

bruid na die hemel te stuur.  

FX: GESKOKTE STILTE, GELUID VAN SWAARD WAT VERSIT WORD 

2. AMIR: (MAAK KEEL SKOON, ONSEKER) Geagte Ramin, is dit werklik waar dat die 

sultan ál sy bruide laat onthoof?  Almal? Niemand daar buite weet werklik 

wat met hier tussen die paleismure gebeur nie!  Al wat ons weet, is dat die 

sultan se bruide nooit weer gesien word nie ... 

RAMIN: (ONGEDULDIG) Wees onder geen illusie nie, my liewe jong Amir, hulle sterf. 

Almal, voor die voet. (POUSE, KLINK MINDER BRUUSK) En laat ek jou dit 

maar nou al sê,  jy wat dink dat jy so ‘n dapper soldaat in generaal Kouros se 

leer is. Dit is een ding om jou vyand op die slagveld te dood, eerbaar in die 
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stryd. Dit is ‘n perd van ‘n ander kleur om ‘n beeldskone vrou in die fleur van 

haar lewe te onthoof. Dit terwyl sy nog in haar bruidsgewaad is en jou om 

genade smeek. 

FX: DODEKOOR:  ‘N KOOR VAN DIE SPOOKSTEMME,  VROUE WAT SAG 

HUIL EN OM GENADE EN DEEMOED SMEEK. STEMME AL HARDER, 

EN VERDOOF DAN WEER GELEIDELIK.  HIERDIE STEMME MOET ‘N 

LIRIESE, MELANCHOLIESE KWALITEIT HÊ – DIT MOET DUIDELIK 

WEES DAT DIT IN RAMIN KOP SPOOK 

AMIR:  (VERSIGTIG)  Kan hulle nie maar net in ‘n harem opgeneem word nie? Dit is  

  almal pragtige, jong vroue ... 

RAMIN: (KOM TERUG TOT DIE WERKLIKHEID AS SPOOKSTEMME VERDOOF. 

VERERG) Jy vra te veel vrae!  Dit is die opdrag van die sultan dat hulle 

onthoof word. Dit is nie mý of jóú taak om sy bevele te bevraagteken nie. 

Doen net jou plig as soldaat! 

FX: GELUIDE VAN VOETSTAPPE EN STEMME IN DIE VERTE WAT AL 

NADER KOM 

4. RAMIN: En jou plig begin nóú, soldaat! Hier kom die sultan en die bruid se geselskap.  

(HARDER EN OP MILITARISTIESE TOON) Deurwagte van die sultan, 

AANDAG! 

FX: GELUIDE VAN SOLDATE WAT OP AANDAG KOM, WAPENTUIG WAT 

VERSTEL. MURMELING VAN STEMME NADER, MEESTAL DIE STEMME 

VAN VROUE EN ‘N ENKELE MAN (YUNUS). DIE STEMME IS SOBER EN 

GEDEMP, OOK ‘N ENKELE ONDERDRUKTE SNIK. GEKNARS VAN ‘N 

SWAAR HOUTDEUR WAT OOPGEMAAK WORD. 
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YUNUS: (HOOGDRAWEND) U neem nou afskeid van sultan Shah-Ryar en sy bruid, 

die beeldskone Farida. Ons wens hulle ‘n rustige nagrus en vreugdevolle 

nuwe lewe. Goeienag aan al die gewaardeerde gaste, u moet nou gaan! 

(DOOF UIT) 

FX: VREUGDEVOLLE  HUWELIKSMUSIEK WAT STADIG UITDOOF 

YUNUS: (PRESIESE HERHALING VAN VORIGE PASSASIE) U neem nou afskeid 

neem van sultan Shah-Ryar en sy bruid, die beeldskone ... Jamilah. Ons 

wens hulle ‘n rustige nagrus en vreugdevolle nuwe lewe. Goeienag aan al 

die gewaardeerde gaste, u moet nou gaan!  (DOOF UIT) 

FX: VREUGDEVOLLE HUWELIKSMUSIEK WAT STADIG UITDOOF 

YUNUS: (BYKANS PRESIESE HERHALING VAN VORIGE PASSASIE) U neem nou 

afskeid neem van sultan Shah-Ryar en sy bruid, die beeldskone ... Leyla. 

Ons wens hulle ‘n rustige nagrus en vreugdevolle nuwe lewe. Goeienag aan 

al die gewaardeerde gaste, maar u móét nou gaan!  (DOOF STADIG UIT) 

 

FX: SULTAN SHAH-RYAR SE BINNEKAMER, OGGEND. BUITE VOËLS WAT SING, 

NATUURGELUIDE, ‘N FONTEIN MET SAGTE, KALMERENDE WATERGELUIDE. 

SHAH-RYAR:  (AGRESSIEF) Yunus, is sy weg?  Is ek ontslae van die vroumens? 

YUNUS:  Ja, u edele, die deurwagte het haar reeds weggeneem. U sal haar nie weer  

sien nie. 

SHAH-RYAR:  (SLAAK ‘N SUG VAN VERLIGTING, BLAAS ASEM UIT) Is jy seker hier het  

niks van haar  agtergebly nie?  Geen oorkrabber of skoen of serp  ... iets wat 

een van haar familielede wil kom opeis nie? 
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YUNUS: (KALMEREND) Nee, edele Shah-Ryar, hier is niks wat u kan ontstel nie. Nie 

eens die geur van haar parfuum is meer hier nie, ek het die vensters en luike 

oopgemaak sodat u die skoon, vars lug van Persië kan inasem. Dit is asof 

hier nog nooit ‘n vrou wás nie ... 

SHAH-RYAR: (GAAN STAAN VOOR DIE VENSTER EN PRAAT MET HOMSELF) Sy was 

wel pragtig en lieftallig, my bruid van gisternag ... Haar asem soet soos 

bloeisels en haar borste so sag en ferm soos vars spanspekkies op die 

vroegoggendmark  ...  Wat was haar naam nou weer ...  Jamilah?  Leyla?   

(BIETJIE  MELANCHOLIES)  En sy het my laat dink aan ... aan ... 

ZARA (SPOOKSTEM):   (LIRIES EN EROTIES)  My heer die sultan ... O, my lief, my 

liefste, my allerliefste ...  (SENSUELE LAG VAN DIESELFDE VROU, DOOF 

STADIG UIT) 

SHAH-RYAR: (STEEDS TERSYDE)  Nee, ek sal nie weer aan háár dink nie! Sy wat soos 

‘n listige slang, ‘n veraderlike skerpioen my bedrieg het! 

YUNUS:  Wat sê u, edele Shah-Ryar? 

SHAH-RYAR: (KOM TOT SY SINNE) E ... nee, niks ...  Ek sê net dat dit goed is dat sy 

weg is. Mooi was sy wel, elegant goed versorg en onderdanig, maar die 

verderf was reeds by haar ingebore, soos ‘n spanspek wat heerlik ruik, maar 

van binne verrot is.  (SAAKLIK EN AMPTELIK)  Yunus, wat is my afsprake 

vir vandag? 

YUNUS: Om 10:00 ontmoet u die ambassadeur van Skeba, en ná middagete is u 

vergadering met die raadslede  ... (DOOF UIT) 

KRUISDOOF MET DIE SPOOKSTEM VAN DIE SULTAN SE VROU:      

SPOOKSTEM: My heer die sultan... O, my lief, my liefste, my allerliefste ...  (DOOF UIT) 
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FX: SHEHERAZADE SE HUIS, VROEGAAND, NATUURGELUIDE. 

SHEHERAZADE: (LIEFDEVOL) Kom, klein Amira, dis tyd vir jou om bed toe te gaan! 

AMIRA: (KLAERIG) Ag nee, Ousus, dis nog te vroeg! Kyk hoe lig is dit nog buite. Kan  

ek nie nog ‘n bietjie speel nie? My bal het tot by die fontein gerol en ek moet 

dit gaan haal voordat Alibaba se rowers dit vat en in hul grot gaan wegsteek! 

SHEHERAZADE:  (LAGGEND) Jou klein klits! Dis die maan wat buite so helder  

skyn. En buitendien, jy weet mos Alibaba en die rowers bestaan nie regtig 

nie? Dis net ‘n storie! 

AMIRA: Issie, jy het gesê Alibaba bestaan regtig! Én die rowers!  Hulle steel mense 

se juwele en kinders se balle en net Alibaba se toorwoorde kan die grot se 

deur oopmaak. 

SHEHERAZADE:  (LAG LEKKER) Kom ons gaan haal jou bal.  Maar dan  jy gaan bed toe.  

Reg so? 

FX: VOETSTAPPE, BAL WORD OPGETEL EN GEHOP 

AMIRA: (SMEKEND) Sheherazade, kan ons nie maar hier buite sit en wag tot ons ‘n 

ster sien verskiet nie?  

SHEHERAZADE:  (VERTEDEREND) Vanaand sal ons nie ‘n ster sien verskiet nie, Amira,  

die maan skyn te helder. As ons na die sterre wil kyk, moet ons wag vir ‘n 

aand sonder ‘n maan, ‘n donker, donker nag.  (SAAKLIK EN STRENG)  Toe, 

toe, bed toe met jou! 

AMIRA: Sheherazade, sal jy vir my ‘n storie vertel? 

SHEHERAZADE: (LAG)  Ek vertel élke aand vir jou ‘n storie, Sus! Watter een wil jy  
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vanaand hoor? Van Luna, die maan wat vol word, en dan weer verdwyn? Of 

van Kwezi, die sterretjie wat aarde toe gekom het? 

AMIRA: (OPGEWONDE) Of van oom Amir, wat soldaat vir die sultan geword het! 

SHEHERAZADE: Ja, ek sal! Kom, klim eers in, dan vertel ek jou.  

FX: SKUIFGELUIDE IN BED, LAKENS WAT INGEVOU WORD ENS 

SHEHERAZADE: So, ja ... Lê jy lekker? 

AMIRA: Maar ek slaap nog nie! Ek wil eers hoor van oom Amir. Hy is baie sterk en  

dapper, nè, Sheherazade? 

SHEHERAZADE: (VERTELSTEM)  O, ja!  En slim ook!  Onthou, Amira, dis nie verniet dat  

jy sy naam het nie.  Hy is Amir, die dapper en slim soldaat, en jy is Amira, ‘n 

dapper en slim klein dogtertjie.  

AMIRA: Kan ek ook eendag ‘n soldaat van die sultan word? Ek sal niks bang wees  

nie en ál die rowers met my swaard doodmaak! 

SHEHERAZADE: (LAG) Wel, dalk sal jy nie ‘n soldaat kan wees nie, maar kom ek vertel  

jou van ‘n dogtertjie wat wél ‘n soldaat geword het. Sy het in China gewoon, 

en haar naam was Si-Shi ... 

AMIRA: (MET “N KLEIN STEMMETJIE, VAKERIG) Ousus, wil jy my nie liewer vertel van  

  ons mamma nie? 

SHEHERAZADE: (VERTEDEREND) My liefste klein sus! Ons mamma was die mooiste  

vrou in die hele, wye wêreld. Sy was mooier as Luna, en weet jy, en jy lyk op 

‘n  haar soos sy! En weet jy hoe lief sy jou gehad het? 

AMIRA: (AMPER AAN DIE SLAAP) Hoe lief? 

SHEHERAZADE: So lief soos wat die see diep is. So lief as wat die woestyn groot  
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is   ... Toe sy so siek geword het, het sy vir my gesê: Sheherazade,  sorg vir 

Amira, ons klein liefling, asof sy jou eie dogtertjie is. Ek toe het sy ook gesê: 

Ek sal áltyd hier naby julle wees en na julle kyk.  Elke keer as julle ‘n 

verskietende ster sien, of sien dit is volmaan, dan moet julle weet dit ék ... 

FX: SKUIFGELUIDE BY DIE DEUR, MERAK WAT IN DIE DEUR KOM STAAN 

MERAK: (FLUISTEREND) Slaap sy al, Sheherazade? 

SHEHERAZADE: (FLUISTEREND) Ja, Vader, maar soos gewoonlik was sy glad nie lus  

om bed toe te gaan nie. Eers toe ek haar ‘n storie beloof, het sy ingekom.  

MERAK: Jy sal ook enigeen in ‘n wip vang met jou stories, Shehrazade! 

SHEHERAZADE: (LAG) Sy wou eers hoor van Amir, maar toe sy amper aan die slaap  

was, wou sy weer hoor van moeder. Ek kan haar nie genoeg vertel van 

moeder nie, sy word nooit moeg om te oor hoe mooi sy was, en hoe lief sy 

vir ons, en veral vir háár, was nie! 

MERAK:  (EFFE HARTSEER)  Ja, na al die jare wat sy dood is, verlang ons nog  

steeds na haar, nè? En ek seker die meeste ... Maar kom, kom ons stap tuin 

toe, dis betowerend mooi in die maanlig. Ons kan later eet ... 

FX: STAP NA BUITE,  NAGGELUIDE, FONTEINWATER WAT HOORBAAR IS 

SHEHERAZADE:  Hoe gaan dit met my neef, Amir, Vader?  

MERAK: (ONSEKER) Hoe sal ons regtig weet, my dogter? Om deurwagter en soldaat  

in die  sultan se persoonlike diens te wees,  kan sekerlik nie ‘n tapytrit deur 

die lug wees nie. Amir is ‘n dapper man, en pligsgetrou tot die dood, maar hy 

is ook ‘n man met ‘n hart. Toe generaal Kouros hóm gekies het as die nuwe 

deurwagter, het hy natuurlik nie besef wát sy take alles sal wees nie ... 

SHEHERAZADE: (SKIELIK ONTHUTS) Vader! Ek weet u gaan my weer stilmaak. Ek weet  
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u gaan sê ek  praat uit my beurt omdat u eerbiedig is en lojaal aan die sultan, 

maar ek wil nie langer stilbly nie! Hoe lank moet ons dit nog verduur dat die 

jong vroue van hierdie land op so ‘n sinnelose manier vermoor word? Net 

omdat dit die sultan behaag?    

MERAK: (ONTSTELD, VAL SHEHERAZADE IN DIE REDE)   Sheherazade!  Wat weet jy  

tog hiervan? Moenie hieroor praat nie!  As iemand jou nou moet hoor is dit 

jou einde, en myne! 

SHEHERAZADE: (DRIFTIG) Vader, hoekom mag ons nie hieroor praat nie? Dit is hoog  

tyd dat iemand my hoor. Dit is mý vriendin Leyla wat verlede week met die 

sultan getroud is, en toe net verdwyn het ...  Die liefdevolle, sagte  Leyla wat 

nog nooit ‘n vlieg skade aangedoen het nie! Ek onthou nog goed: Leyla het 

eenkeer ‘n windswael gered uit die kloue van ‘n wilde kat. Daarná het die 

swaeltjie bedags op haar skouer gesit en snags by haar bed geslaap ... Só 

was Leyla. Sy is nie eens kans gegee om haar voor te berei op haar 

sogenaamde “huwelik” nie!  Daardie grillerige vent Yunus het haar op die 

markplein gesien ... Hy het soos ‘n slang met sy koue ogies na haar gestaar, 

en wat gebeur toe? Die volgende dag word sy na die paleis ontbied omdat 

die sultan kwansuis op haar verlief geraak het en haar sy vrou wil maak. Wie 

op hierdie aarde glo hierdie bog? 

MERAK:  (PROBEER SHEHRAZADE STILMAAK) My dogter, my liefste kind, bedaar tog .. 

SHEHERAZADE:  (DRIFTIG EN OPSTUITBAAR) Vader, ons almal in hierdie land fluister  

agter sluiers en agter geslote deure ... WAT het regtig met die sultan 

gebeur? Waarom haat hy alle vroue?  Hoekom word daar nie openlik gesê 

dat hy sy vrouens ná een nag onthoof nie?   Wat in Persië  gebeur, ons mooi 



 

 11 

land wat deur digters besing word, is onaanvaarbaar en afgryslik. Maar 

wanneer gaan iemand oor hierdie onreg práát sodat dit kan end kry? 

MERAK: (MOEDELOOS, ANGSTIG)  Sheherazade, asseblief tog! By al die heilige berge  

van ons land ... ek kan nie hieroor praat nie. Dis ‘n persoonlike saak van die 

sultan! Ag liewe aarde, mens kan sien dat jy sonder ‘n ma grootgeword het. 

As jou ma vandag nog geleef het, sou ... 

SHEHERAZADE:(VAL HOM IN DIE REDE) ... sou sy presies dieselfde as ek gesê het,  

Vader!  Ons moeder het vir my, en vir Amira – so klein soos sy was – geleer 

dat ‘n meisie nie net ‘n kop op haar lyf het om dit met robyne te behang nie, 

sy het ‘n kop gekry om te dink! 

MERAK: (GESKOK)  Sheherazade! 

SHEHERAZADE: ‘n Meisie het ook nie net oë gekry om daarmee te flonker en te verlei  

nie, Vader, sy het dit gekry om te kyk, en die waarheid te sien! 

MERAK: (MOEDELOOS) Ek het jou toegelaat om te veel boeke te lees ... dit was ‘n fout.    

Jy dink soos ‘n man! (DRIFTIG) Wat wil jy nou eintlik hê moet ek doen? Na 

sultan Shah-Ryar toe gaan en vir hom sê: “U edele, my dogter Sheherazade 

dink wat u doen is verkeerd. Sal u onmiddellik staak met wat u besig is om te 

doen?” 

SHEHERAZADE: (NUKKERIG)  Dit is glad nie ‘n slegte idee nie, Vader! 

MERAK: (SARKASTIES)  Dan dink jy seker ook dat dit nie so ‘n slegte idee sal wees  

as die sultan my kop afkap ná hierdie oudiënsie nie? En dat dit boonop 

gedoen sal word deur my eie broerskind, Amir? 

SHEHERAZADE: (SAGTER, VERTEDEREND)  Miskien moet ék maar na die koning gaan  
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en vir hom vertel dat hy besig is om sy mense te verwoes. As daar nie één 

man in Persië is wat dapper genoeg is om presies dít vir die sultan  te sê nie, 

dan moet ‘n vrou dit dalk doen? 

MERAK: (ONTHUTS) Sheherazade, by alles wat heilig is, is jy van jou sinne beroof?  

Weet jy nie hoe lank ek jou al probeer wegsteek, probeer keer dat daardie 

slymerige Yunus agterkom dat ek ‘n pragtige dogter het nie? 

SHEHERAZADE: (LAG VERTEDEREND)  Vader, my liefste pa, dit is wonderlik dat jy dink  

dat ek pragtig is, dankie! Maar ek wéét ek is nie juis mooi nie! (SINIES) As 

ek pragtig was, wás ek al ‘n bruid - met die Dood as my bruidegom!  Maar 

Vader, dink asseblief daaraan: Ons klein Amira, sý is mooi! Kan pa dink hoe 

onweerstaanbaar sy oor ‘n paar jaar gaan wees? Beeldskoon, soos haar 

moeder. Haar hare is nou reeds blink soos ‘n raaf se vlerk, haar oë groot en 

groen soos jaspis. En kan pa dalk nóg ‘n bietjie verder dink?  Hoe sal pa voel 

as die sultan vir Amira vra om met hom te trou?   Wel wetende dat ... 

MERAK: (DESPERAAT, VAL HAAR IN DIE REDE)  Sheherazade ... dit is tog  

onmoontlik! Amira is nog ‘n kind! 

SHEHERAZADE: Ja, Vader, sy is ... maar teen die tempo wat die sultan op die oomblik  

ons jong vroue se lewens minder maak, gaan dit nie lank wees voordat daar 

nie ‘n enkele jonkvrou in die stad oor is nie. En dan sal sy slagoffers net 

jonger word ...  

MERAK: (VERPLETTER) Dit is ‘n verskriklike gedagte!   

SHEHERAZADE: Die sultan is nog ‘n jong man,  hy het nog baie lewensjare oor.  

En elke jaar  beteken die dood van ‘n honderd of meer vroue.  Hoeveel vroue 

het die sultan al gehad en gedood, Vader? Die mense fluister en skinder ... 
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sommige sê dit is reeds ‘n duisend jonkvroue, andere sê dit is nader aan 

drieduisend ... 

MERAK:  (VERSLAE)  Maar niks of nemand kan die sultan stuit nie, hy is die heerser, 

ons is sy onderdane! 

SHEHERAZADE: (PEINSEND) Miskien kan iemand hom tóg stuit ... iemand wat nié bang  

is vir sultan Shah-Ryar nie, iemand wat nie bang is om te sterf nie ...  

MERAK: (DRIFTIG) Maar daardie persoon kan tog nie jý wees nie, Sheharazade!  Ek 

sal nie toelaat dat jy sterf nie!  Ons het jou nodig, ek en Amira! 

SHEHERAZADE:  (SKAMPER) En wie sê dat ek gaan sterf?  

 

FX: MERAK SE HUIS,  BINNE. MIDDAG. AMIRA SE VERJAARSDAG, VROLIKE 

STEMMING EN GESELSKAP VAN FAMILIE EN VRIENDE 

AMIRA:  (OPGEWONDE) Oom Amir! Jy het gekom vir my verjaarsdagfees!  Ek is so  

bly! 

AMIR:  Natuurlik sal ek kom na my mooiste, kleinste en oulikste niggie se  

verjaarsdag!  Hoe oud is jy vandag, skone Amira? Ses, of sestig, of 

seshonderd jaar? 

AMIRA: (LAG VROLIK) Ek is ‘n duisend jaar oud, oom Amir! Of nee, ek is ‘n duisend  

en een jaar oud!  (SKALKS, KOKETTERIG) Het jy vir my ‘n geskenk 

gebring? 

AMIR:  (TERGERIG). ‘n Geskenk?  Mmm ... hoekom moes ek ‘n geskenk gebring  

het? 
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AMIRA: Oom Amir! Mens móét ‘n geskenk bring vir iemand wat verjaar! Ek is reeds 

besig om vir jou ‘n persent te maak vir wanneer jy verjaar. Ek teken vir jou ‘n 

prentjie. 

AMIR: (STEEDS PLAERIG) Wel, wie weet .... Dalk is hier êrens vir jou ‘n 

geskenkid? Maar o, gaats, ek dink ‘n towenaar het dit weggetoor, en ek het 

die toorwoorde vergeet!  Ken jy dalk ‘n paar toorwoorde? 

AMIRA: (LAGGEND) Barlaboerla  gieliegaai  .... 

AMIR:  Nee, dit werk nie! 

AMIRA: Horrelie borrelie .. 

AMIR:  Nee, nog nie! 

AMIRA: (SKIELIK)  O, ek weet!  Maak oop sesame! Dis Alibaba se toorwoorde! 

AMIR:  Dit werk!  Kyk net wat kom hier agter jou oor uit .. 

AMIRA: (GIL VAN PLESIER) ‘n Bloedrooi lint!   Dankie, dankie ook Amir! 

FX: KLAPSOEN OP AMIR SE WANG, AMIRA GIGGEL, SHEHERAZADE KOM 

LAGGEND IN 

SHEHERAZADE: Amira, ‘wat ‘n pragtige, lang lint!  Dit gaan so mooi lyk in jou donker  

hare, jy gaan lyk soos ‘n regte prinses! Wil jy nie vir oom Amir ‘n glas 

granaatsap gaan haal nie? 

FX: AMIRA SINGEND WEG 

SHEHERAZADE: (SOBER, INNIG)  Amir!  Ek is so bly jy kon kom. Dit beteken die wêreld  

vir Amira, jy weet sy is dol oor jou. 

AMIR:  Ek is ook bly ek is hier! Amira se vrolikheid lig sommer my gemoed. 

SHEHERAZADE: (SIMPATIEK) Amir, hoe gáán dit met jou? 

AMIR:   (DAPPER)  Goed, dankie, Sheherazade. 
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SHEHERAZADE: Amir, ek weet jy praat nie die waarheid nie, maar toemaar, ek gaan jou  

nie verder uitvra nie. Maar daar is iets anders wat ek graag  met jou wil 

bespreek ... maar nie hier nie. Ons moet alleen wees. Sal ons tuin toe stap? 

Dis heerlik koel onder die vyeboom. Onthou jy nog hoe ons as kinders in die 

boom geklim het om weg te kruip vir die grootmense? 

FX: STAP WEG, DEUR STEMME VAN ANDER GASTE WAT GROET EN GESELS. 

TUIN, BUITE, SAGTE NATUURGELUIDE: VOËLS, FONTEIN SE WATER   

AMIR:  Jy lyk so ernstig, Sheherazade!  Is daar fout? Oom Marak, is hy gesond? 

SHEHERAZADE: (ERNSTIG) Dit gaan goed met ons almal, Amir. Dis net snags dat my pa  

se skouer soms pyn. Jy weet, sy oorlogswond ... 

AMIR:  Ja, ja, dis te verstane. Hy het amper sy arm verloor, destyds. 

SHEHERAZADE: Daar ís fout,  Amir, maar nie soseer in ons gesin nie.  Ek móét met  

jou praat, my liewe neef, want ek kan nie langer stilbly nie. Dit wat met ons, 

ons almal in hierdie land gebeur, kan nie langer voortduur die. Ons almal 

weet die fout lê by ons sultan, en dit is tyd dat iemand dit hardop en eerlik sê. 

AMIR: (GESKOK) Sheherazade!  Bly stil!  Weet jy wat met jou kan gebeur as 

iemand jou hoor? 

SHEHERAZADE:  En hoekom mag ek nie praat nie?  Is ons dan almal donkies wat met  

oogklappe leef en weier om te sê wat ons almal goed weet? Ek vertel mos 

nie ‘n leuen nie?  Jy, van alle mense, weet dit baie goed! 

AMIR: (MOEDELOOS) Sheherazade, dis onmoontlik om die situasie te verander. 

En jy moet asseblief nou ophou praat, jy kan aangekla word van meineed!  

SHEHERAZADE: (PARMANTIG)  O, ja? En wat gaan met my gebeur?  Gaan my kop  
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afgekap word? Soos dit in elk geval sal gebeur as ek langer leef, al praat ek 

nie een woord nie?  Dan verkies ek dat my kop afgekap word, maar nie 

voordat die sultan die waarheid uit my mond gehoor het nie! 

AMIR:  Die sultan ... 

SHEHERAZADE: Die sultan se voet!  Hy is één mens wat die lewe van ál die inwoners  

van Persië vergal. En jou lewe veral, Amir ... ek kan mos sien hoe jy in ‘n kort 

tydjie ‘n swaarmoedige man geword het. Jy is ‘n man in die fleur van jou 

lewe, wat die lewe moet geniet, maar jy kan nie. 

AMIR:  (MAAK KEEL SKOON, IS ONGEMAKLIK) 

SHEHERAZADE: En weet jy wat? Jy gaan nooit ‘n vrou kry nie! Jy, ‘n aantreklike, fors  

man oor wie al my vriendinne swymel, sal nooit ‘n vrou kry nie. Nie omdat 

niemand jou wil hê nie, maar  omdat daar binnekort nie meer enige jong vrou 

sal oor wees nie. Ás jy ‘n vrou kry, en dit is net ás ... sal dit ‘n ou antie sonder 

tande en baie moesies wees ... 

AMIR:  (LAG VERLEË) Ja, ek besef dit ook, Sheherazade.  Maar daar is iets erger  

as om nie ‘n vrou te kry nie.  Weet jy hoe kyk al die mense na my? Noudat 

dit bekend is dat ek die nuwe deurwagter van die sultan is? Hulle kyk na my 

asof ek ... asof ek ... 

SHEHERAZADE: (DRIFTIG)  ... asof jy ‘n moordenaar is! 

AMIR:  Ja. 

SHEHERAZADE:  (SARKASTIES) En dit terwyl die regte moordenaar op ‘n troon sit.   

AMIR:  Sheherzade ...  ek ys as ek dink iemand moet hierdie gesprek hoor.  As 

iemand soos Yunus weet wat ons nou praat, is ons verdoem! Sameswering 

teen die sultan!  Weet jy wat die straf daarvoor is? 
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SHEHERAZADE : (TOON VERSAG) Amir, niemand wil iets sê of doen nie, maar ek het  

besluit:  Ék gaan iets doen.  

AMIR: (GESKOK) Sheherazade, jy wil tog nie vir my sê dat jý ...  (VERWARD)  Wát 

kan jy tog doen? Jy kan tog nie na die sultan gaan en hom aan sy strot gaan 

gryp nie?   (TERSYDE, PRAAT MET HOMSELF)  Dis iets wat ek al oorweeg 

het om te doen, as ek net dapperder was! 

SHEHERAZADE:  Wag, wag, Amir, ek is darem nie heeltemal sonder verstand nie. Ek lê 

nou al ‘n hele paar nagte wakker en dink wat die regte ding is om te doen. 

En ek dink ek weet nou ... My plan is nie sonder risiko nie. En ek gaan jou 

hulp nodig hê. 

AMIR:  Mý hulp? Wat kan ek doen?  Ek is net die deurwag!  Die sultan kyk nie eens  

in my rigting nie, ek dink nie hy weet eens wat my naam is nie! 

SHEHERAZADE:  Jy hoef nie veel te doen nie, Amir, ons neem dit stap vir stap.  Ek  

belowe jou, ek sal my bes probeer jou nie in  gevaar te stel nie. Maar ek dink 

wel dit was ‘n bestiering dat jy die nuwe deurwag is ... 

AMIR: Ek het nie ‘n idee wat jy wil doen nie, Sheherazade!  Ek hoop net van harte 

dat jy nie jouself wil aanmeld as ‘n nuwe bruid vir die sultan nie. 

SHEHERAZADE:  (GEHEIMSINNIG)  Ja, Amir, ek gaan my aanmeld, maar nie as bruid  

nie.  En ek gaan nie self na hom toe gaan nie. Die sultan sal na mý toe kom; 

trouens, hy sal my teenwoordigheid vriendelik versoek! (SAMESWEREND, 

SAGTER STEMTOON) Luister, dit is wat ek beplan ...  Ek gaan vir jou iets 

gee om aan die sultan te oorhandig. ‘n Geskenk. Maar jy moet dit sélf aan 

hom gee, in sy hande. Moet dit beslis nié aan Yunus gee nie, dan is dit 

verby.  
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AMIR: Sheherazade, dis onmoontlik! Ek is die deurwag, my pos is buite die sultan 

se kamers, ek mag beslis nie binnegaan nie! En jy weet mos dat Yunus alles 

beheer wat in die sultan se kamers gebeur. Alles gaan deur sy hande, selfs 

die sultan se kos en water. Gaan jy vir hom ‘n gifkoek gee? 

Sheherazade:  (GESKOK) Amir!  Dit is beslis nie iets wat skadelik vir die sultan is nie. En 

om dit vir jou makliker te maak, gaan ék nie dit vir jou gee nie, Amira sal dit 

vir jou gee. Dan kan jy later in alle eerlikheid sê dat jy dit by ‘n boodskapper 

gekry het. Toe, Amir, dis ons enigste kans ...  

 

FX: GESPREK DOOF UIT, MURMELING VAN WATER WORD STERKER 

 

FX: Klankbrug.  PRIVATE KAMERS VAN SULTAN SHAH-RYAR. NA MIDDERNAG. HY 

IS ALLEEN. 

SHAH-RYAR: Hoe lang is dit nog voor dagbreek? Dis die donkerste uur van die nag  

... die uur van  hekse en snel grys fantome ... O, hoe háát ek hierdie nagte! 

Nagte wat net nie verby kan gaan nie! 

FX: VOETSTAPPE  VAN DIE SULTAN OP EN AF. DIE GERMURMEL VAN DIE 

DODEKOOR BEGIN, EERS SAG EN DAN AL HOE HARDER EN DRINGEND 

SHAH-RYAR: (VERBREEK DIE DODEKOOR, DIE STEMME VERVAAG IN DIE 

AGTERGROND)  (DESPERAAT) Nee, nee ... net nie weer die stemme nie!  Asseblief, net  

nie weer die stemme nie! Laat ek liewer uitstap na die binnehof en uitkyk oor 

die tuin .. 

FX: SWAAR GORDYN WAT OOPGESKUIF WORD, VOETSTAPPE NA BINNEHOF, 

NAGGELUIDE WAT DIE DODEKOOR KRUISDOOF 
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SHAH-RYAR:  (KALMER) Die geur van kanferfoelie en roosmaryn is altyd soeter, skerper  

in die nag.  (TREK ASEM DIEP IN.)  Kanferfoelie en roosmaryn, heerlik ... 

Wat ruik ek nog? Is dit die jasmyn wat al blom? Jasmyn en japonika, en nog 

iets ... muskusrose!   A, die dieprooi muskusrose van my jeug ...  (SKIELIK 

NOSTALGIES) Ek onthou nog my bruid, my Zara, met muskusrose in haar 

donker hare  ... 

ZARA (SPOOKSTEM):   (LIRIES EN EROTIES)  My heer die sultan ... O, my lief, my  

liefste, my allerliefste ... Maak los my hare, laat dit oor my skouers tuimel ... 

Ek dans vir jou, die dans van sewe sluiers ....  net vir jou, my lief, my man ... 

SHAH-RYAR:  (VERBREEK DIE SPOOKSTEM) Heilige waterval van Zagros! Is daar dan  

vannag vir my geen rus nie? Ek wil alleen wees, ek wil geen vrou by my hê 

nie, ook nie die geselskap van die arrogante Yunus nie, maar ás ek alleen is, 

bekruip die demone my! 

FX: DODEKOOR BEGIN WEER MURMEL, DRINGENDER. SHAH-RYAR KOM TERUG 

IN DIE KAMER, DEUR DIE GORYDNE, TUIN EN NAGGELUIDE SAGTER 

SHAH-RYAR:  (BEANGS)  Yunus!  Waar is jy! 

YUNUS:  (ANTWOORD NIE DADELIK NIE, SY STEM WORD HARDER SOOS WAT 

HY NADERKOM, DEUR DIE SLAAP.) Ja, u edele Shah- Ryar? Hoe kan ek u tot diens  

wees? 

SHAH-RYAR:  (BIETJIE KINDERAGTIG)   Ek kan nie slaap nie. 

YUNUS: (BINNESMONDS EN SARKASTIES) Soos gewoonlik ... 

SHAH-RYAR:  Wat mompel jy? 

YUNUS: (VROOM) Niks, u edele, ek wonder net of ek die fluitspeler moet laat kom  

om u gemoed te streel ... 



 

 20 

SHAH-RYAR:  (KOPPIG) Asseblief nié. Moenie dink omdat die fluitspeler jóú gemoed  

streel, hy met sy hees geblaas dieselfde aan mý doen nie. 

YUNUS:  (OVERSTOORD)  Dan sal ek vir u ‘n drankie berei. ‘n  Sluimerdrankie  

met melk en ‘n bietjie gestampte kaneel en komyn ... en dalk ‘n skeutjie 

heuning? 

SHAH-RYAR:  (KOPPIG.)  Nee, ek is beslis nie lus vir jou konkoksies wat jy van  

donkiemelk brou nie ... Die laaste keer toe ek jou melkmengsel gedrink het, 

het ek vir ‘n week lank maagpyn gehad! 

YUNUS: (ONVERSTOORD) Dalk ‘n glasie syrah uit u kelder? 

SHAH-RYAR:  Yunus, is jy van jou kop af? Jy weet mos ek drink nie sterk drank nie! Gode  

behoed!  

YUNUS: (VROOM) Nie drank nie, u edele Shah-Ryar, net ‘n glasie medisinale druif? 

SHAH-RYAR:  Mmm ... nou ja, toe dan, bring maar .. en maak gou! 

YUNUS:    (EFFE SARKASTIES)  Ek maak so, u edele ... Nog voordat u ‘n oog kan  

knip, sal ek terug wees ... 

FX: VOETSTAPPE NA DEUR, SWAAR DEUR WAT OOPKRAAK, YUNUS WAT  

FORMALITEITE MET DIE DEURWAGTE WISSEL, SY VOETSTAPPE STERF WEG 

SHAH-RYAR:  Die verpestelike Yunus ...  eendag is eendag dan waai sy kop! Wat het  

my besiel om dié beterweterige vent aan te stel as my kamerheer?  

FX: ‘N SAGTE KLOP AAN DIE DEUR 

SHAH-RYAR:  Yunus, jou onnosel! Die deur is oop, kom in! 

FX: DEUR WAT STADIG OOPKRAAK, SKUIFELENDE VOETE BY DIE DEUR 

AMIR:  (APOLOGETIES EN RESPEKVOL) Met verskoning, u edele sultan Shah- 

Ryar ...  
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SHAH-RYAR:  (BRUUSK)  En wie is jy? Wat maak jy hier? En hoe kom jy verby die  

deurwagte? 

AMIR:  Ek is Amir, u edele, ek ís die deurwag.  Ek vra verskoning dat ek u nagrus  

versteur ... 

SHAH-RYAR:  Wat wil jy hê? 

AMIR: Ek wil niks van u hê nie, U edele, ek wil net graag iets aan u oorhandig. ‘n 

Geskenk.  

SHAH-RYAR:  ‘n Geskenk?  Aan mý?   

AMIR:  Ja, u edele. 

SHAH-RYAR:  Hoekom het jy dit nie aan my kamerheer gegee nie?  

AMIR:  U kamerheer wou dit nie ontvang nie, u edele, hy het gedink u sal gesteur  

wees. 

SHAH-RYAR: Wat?  Besluit die verdomde Yunus  nou selfs deesdae of ek ‘n geskenk  

mag kry of  nie kry nie? Nou toe, gee maar hier.    

AMIR:  Hier, u edele, en wel te ruste ... 

FX: PAPIER/PERKAMENT WAT OORHANDIG WORD, VOETSTAPPE NA DIE DEUR, 

DEUR WAT OOPGAAN EN WEER TOEGAAN.  

SHAH-RYAR:   Nou ja toe, wanneer laas het ek ‘n geskenk gekry van een van my  

onderdane?   ‘n Enkele vel papier, geen dolk of nagadder wat daarin 

toegerol is nie. Laat ek sien wat dit kan wees .... 

FX: PAPIER WAT KRAAK, MAAR DAN VOETSTAPPE (YUNUS) WAT NADERKOM, 

KORT GESPREK MET DEURWAGTE, WAPENS WAT VERSIT WORD, DEUR WAT 

OOPGAAN, YUNUS WAT INKOM 

YUNUS: Hier, u edele, ‘n bokaal van u heel beste syrah. Ek het dit self getap en  



 

 22 

geproe om seker te maak die dood skuil nie in die vat nie. Hier ...  

(VERBAAS)  En dié dokument, u edele? Waar kom dit vandaan? 

SHAH-RYAR:  Van die deurwag, Amir. ‘n Mooi, jong man ... 

YUNUS: (VERERG) Die deurwag?  Hier u privaat kamers?  (KWAAD) U edele! Ek sal 

hom dadelik laat verwyder! Hoe durf hy u privaatheid skend? En die 

dokument? Gee dit dadelik aan my dat ek dit kan vernietig! 

SHAH-RYAR:  (VERERG)  Yunus, oortree nie jóú grense nie!  Ek sal self hieroor besluit.  

Skuif  net die lamp net nader. En dan mag jy maar gaan ... 

YUNUS: Maar, u edele! 

SHAH-RYAR:  (FERM, ONGEDULDIG) Dit sal al wees, dankie Yunus. 

YUNUS:  (NEDERIG EN KRUIPERIG,)  Tot u diens, u edele ... 

FX: VOETSTAPPE, YUNUS VERLAAT DIE VERTREK. SULTAN ALLEEN, NEEM ‘N 

SLUKKIE WYN 

SHAH-RYAR:  A, dis heerlik! Donkerryp druiwe, soet geheimenis van grond en vrug ...  

miskien sal dit my wel laat onspan ... 

FX: NOG ‘N SLUK WYN, SIT BOKAAL NEER, GEKRAS VAN PAPIER 

SHAH-RYAR:  Ja, wanneer het ek laas ‘n geskenk gekry? Almal wil alewig gunste en  

gawes van mý hê. Is ek nie nie meer geliefd onder my eie mense nie?  Mmm 

... wat het ek hier?  ‘n Gedig!  Miskien word ek tóg geëer, as iemand vir my ’n 

gedig skryf?   Vier rëels, ‘n kwatryn!  Wat anders? Is Persië nie die 

moederbors van die mooiste kwatryne, die mooiste poësie in die wêreld nie? 

Laat ek sien ... 

FX: LAMP WORD NADER GESKUIF, PAPIER KRAS 
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SHAH-RYAR:  (LEES IN POËTIESE STYL)    

Kerf vannag vir jou 

    ‘n stukkie van my siel; 

    die letsel sal my herinner 

    hoe die liefde kan verniel 

 

FX: SLUK HOORBAAR AAN DIE WYN 

SHAH-RYAR:   Liewe genade ...  (LEES WEER EERSTE TWEE REËLS, PEINSEND) 

Kerf vannag vir jou 

    ‘n stukkie van my siel ... 

(ONTROER)  Hoekom ontroer, ontstel hierdie vers my so?  Wie is die 

digter? Sy naam staan nie op die dokument nie ... En hoekom sal hy vir mý 

hierdie vers gee om te lees?  Is daar dan tog één mens, een siel op aarde 

wat vermoed wat in my diepste wese aangaan?  (STEM SKIELIK MOEG)  

Laat ek gaan lê, ek voel so mateloos moeg ... (HERHAAL LAASTE TWEE 

REËLS, AS ‘N SOORT INKANTASIE) 

     ... die letsel sal my herinner 

    hoe die liefde kan verniel ... 

FX: OGGENDKLANKE WAT SAG BEGIN EN GELEIDELIK HARDER WORD, DIE 

SULTAN SLAAP RUSTIG 

 

FX: KLANKBRUG NA SHEHERAZADE SE WONING, HUISGELUIDE, DAG 

SHEHERAZADE:  (OPGEWONDE) Amir! Kon jy dit regkry om by die sultan uit te kom?  

Het jy dit vir hom gegee? 

AMIR:   (BEKOMMERD)  Ja, ek het. Maar glo my, dit was nie maklik nie.  Ek moes  
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wag tot Yunus uitgaan om vir die sultan wyn te gaan haal, en Ramir vinnig ‘n 

draai gaan loop het.  Die sultan was beslis nie vriendelik nie, my broek het so 

gebewe, ek kon skaars praat.  Ramir weet nie ek was by die sultan nie, maar 

toe Yunus die volgende oggend by my verbygeloop het, het hy my ‘n paar 

vuil kyke gegee. Genadiglik  is my kop nog op my lyf, maar ek hoop nie jy het 

nog baie geskenke wat ek moet aflewer nie ... 

SHEHERAZADE: (OPGEWONDE) Dankie, Amir! Sê my, wanneer het die sultan weer ‘n  

nuwe bruid in sy bed? Dalk vanaand? 

AMIR: Ek het geen idee nie. Ons hoor maar op kort kennisgewing wanneer daar 

weer bruilofsvieringe is. 

SHEHERAZADE: (PEINSEND) Amir, weet jý wat met die sultan gebeur het dat hy só  

meedoënloos optree teen sy vroue? Dat hy ‘n bruid ná een nag laat 

doodmaak? Daar móés iets verskrikliks gebeur het waarvan die volk nie 

weet nie.  Ons was almal onder die indruk dat die sultan en sy beeldskone 

Zara die gelukkigste huwelikspaar onder die son is!   En toe, ewe skielik is sy 

dood  ... 

AMIR: Nee, nie regtig nie. Die mense praat ook so baie, mens weet nie wat om te 

glo nie! Al wat Ramir my vertel het, is dat die sultan geen vrou ooit weer ‘n 

kans sal gee om ontrou te wees aan hom  nie. En die enigste manier om dít 

te verseker, is om te sorg dat sy nie langer as een nag saam met hom leef 

nie.  

SHEHERAZADE: Met ander woorde, sy vrou, Zara, was ontrou. 

AMIR:  Seker, ja. 

SHEHERAZADE: Met ander woorde, hy dink dat álle vroue verraderlik en ontrou is.  
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AMIR:  Seker, ja ... 

SHEHERAZADE: En nou moet alle ander vroue boet ...  

AMIR:  (SUG). Seker, ja ... 

SHEHERAZADE: (BESLIS) Nou ja. Hierdie saak stel ons reg.  Ter wille van die sultan self,  

ter wille van al die jonkvroue van Persië, en veral ter wille van billikheid en 

reg. 

AMIR:  (SINIES) Jy is beslis ambisieus. Of dalk net knettergek. 

SHEHERAZADE: (VASBERADE)  Amir, as die sultan vannag weer alleen is, doen jy  

presies dieselfde, jy gee vir hom weer my geskenk. Teen dié tyd weet jy dit is 

‘n gedig, ‘n skadelose gedig.  Maar jy sê nié van wie dit kom  nie!  Al wurg hy 

jou aan die keel, jy sê nie vir hom dat ek dit geskryf het nie. Laat hom maar 

dink dat dit een van die poësieprinse in die stad is wat leef van metafore en 

ekstase. 

AMIR:  (GELATE) Shehrazade, ek gaan nog saam met jou my kop verloor ... 

SHEHERAZADE: (DRIFTIG) Amir, ek verloor eerder my kop en wen my hart, as om my  

kop te behou en sonder ‘n hart te leef. Hier, hier is ‘n nuwe gedig. Sorg dat jy 

dit persoonlik vir die sultan gee. En onthou, moenie dat Yunus dit in die 

hande kry nie! 

 

FX:  AAND. SULTAN SE KAMERS. VROEGAAND 

YUNUS: (STROPERIG) U, edele, Shah-Ryar, is dit nie ‘n lieflike aand nie! Die winter 

is verby, die aande is soel en helder, die hele natuur juig.  En dit is boonop 

volmaan vanaand. Wat kan ek doen om hierdie aand vir u nóg mooier vir u te 

maak?  Kan ek ‘n sanger na u toe laat kom?  ‘n Fluitspeler? Wat van ‘n 
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komediant of twee wat u kan vermaak met ‘n gekkespel of ‘n klug? Dalk ‘n 

jongleur,  of ‘n tuimelaar wat sy liggaam in onherstelbare knope kan 

verwring? 

SHAH-RYAR: (BROMMEND)  Yunus, as jy my gelukkig wil maak, moet jy asseblief al die  

stommerike en idiote wat dink dat hulle kunstenaars is, van my weghou.  Om 

na die volmaan te kyk, is veel beter as om te sien hoe ‘n mal mens sy 

liggaam seemansknoop hou. Stuur asseblief die deurwagter, Amir, na my 

toe. 

YUNUS:  (VERBAAS) Amir?  Die deurwagter? 

SHAH-RYAR: (EFFE SARKASTIES)   Is jy besig om doof te raak? 

YUNUS: E ..., nee, u edele.  Ek roep hom dadelik. 

FX: VOETSTAPPE WEG, DEUR WAT OOPKRAAK, KORT GESPREK MET WAGTE 

BUITE. AMIR WAT BINNEKOM, VOETSTAPPE VERSIGTIG NADER 

AMIR:  U edele, sultan Shah-Ryar ... 

SHAH-RYAR: Staan maar op van jou knieë, Amir. En dankie, Yunus,  jy kan ons  

verlaat. Ek sal jou roep jou as ek jou nodig het. 

YUNUS:  (ONDERDANIG, MAAR AFGEKNOU.) U edele, tot u diens ... 

FX: VOETSTAPPE VAN YUNUS WAT DIE KAMER VERLAAT 

SHAH-RYAR:  So, Amir, my deurwag! Jy het verlede nag vir my ‘n dokument gebring. . 

AMIR:  Ja, u edele, sultan Shah-Ryar. 

SHAH-RYAR: Wie het dit vir jou gegee? 

AMIR:   ‘n Kind, u edele. ‘n Kind is deur iemand gestuur met die  boodskap  dat ek  

dit aan u moet  gee as geskenk. Ek wóú dit aan Yunus gee, maar  ... 

SHAH-RYAR: (VAL AMIR IN DIE REDE) En wie was die kind? 
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AMIR:  (BENOUD)   E, e ... ek weet nie, u edele. 

SHAH-RYAR: So, jy weet nie wie die kind is nie? En dan weet jy ook seker nie wie die  

skrywer van die  dokument is nie? 

AMIR:  (KALM) Nee, u edele. Maar ... 

SHAH-RYAR:  Maar wat? 

AMIR:  Hier het intussen nóg ‘n dokument aangekom. Vir u, as geskenk.  

SHAH-RYAR:  (GRETIG) Ja? Gee dit hier! 

FX: DOKUMENT WORD OORHANDIG 

SHAH-RYAR:  Dieselfde kind wat dit gebring het? 

AMIR: Ja, u edele. Maar nog voordat ek kon uitvra, is die kind weg. U weet hoe 

vinnig die straatkinders onder ‘n grypende hand kan wegglip... 

FX:  PAPIER WORD OOPGEROL 

SHAH-RYAR:  (TERSYDE)  Dis weer ‘n gedig ... maar ... (TELEURGESTELD) weer  

sonder die naam van die digter!  (AAN AMIR) Dankie, Amir, jy kan gaan. 

AMIR:  Mag u ‘n goeie nagrus hê, u edele. Wel te ruste. 

FX: VOETSTAPPE NA DEUR 

SHAH-RYAR:  Amir!   

AMIR:  (VANAF DEUR) Ja, u edele? 

SHAH-RYAR:   As daardie kind weer hier aankom, dan wil ek weet wie dit is. Ek wil 

wéét wie hierdie dokumente stuur! 

AMIR:   Ek sal my bes probeer, u edele. 

FX: AMIR WEG EN DEUR TOE. SULTAN ALLEEN. 

SHAH-RYAR:    Yunus! 

FX: YUNUS KOM NADER VANUIT SY WAGKAMER 

Yunus: Ja, u edele? 
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SHAH-RYAR:   Ek sal weer ‘n bietjie van die medisyne neem wat jy gisteraand aan  

my gebring het. 

Yunus:  (MOEDSWILLIG) Die melkdrankie met heuning, u edele?  

SHAH-RYAR:   (VERERG) Yunus, die dag is naby dat ek gaan jou kop laat afkap! 

Yunus: (VROOM) U edele, ek is u mees lojale dienaar.  Ek gaan haal u 

drankie ... 

FX:  YUNUS STAP WEG, DEUR KRAAK OOP EN TOE 

SHAH-RYAR:   Ek sal wag tot Yunus my drankie gebring het voordat ek die gedig 

lees ... laat ek solank  gordyne oopmaak dat die maanlig kan inkom.   

FX:  GORYDNE WAT OOPGEMAAK WORD, MURMELING VAN FONTEIN EN 

NAGGELUIDE STERKER 

SHAH-RYAR:   (DROMEND) Die volmaan is betowerend.  Hoeveel keer het ek nie al 

na die maan gekyk nie, en steeds word ek verwonder deur Luna se 

skoonheid ...  Hoe verlang ek nie na die maanskynnagte dat ek my 

bruid in my arms gehad het nie ... My bruid, my vrou, voordat ... 

voordat sy ... 

ZARA, SPOOKSTEM:   (LIRIES EN EROTIES)  O, my lief, my liefste, my allerliefste ...   

Kom, kom dans saam met my in die maanlig ...  Kyk, die maanlig vleg 

sterre in my hare ... My lief, my man ... vou jou arms om my, ek 

verdrink in jou omhelsing ... 

SHAH-RYAR:   (ANGSTIG)  NEE!  Ek luister nié verder nie!  Sy was listig en verrot, 

slu tot in haar bitter siel ... Ek verwens die dag dat ek haar ontmoet 

het  ... deur haar is alle vroue vervloek! Vervloek! 
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FX: SULTAN SE STEM KRUISDOOF MET DIE GERMURMEL VAN DIE DODEKOOR 

WAT BEGIN, EERS SAG EN DAN AL HOE HARDER, DRINGENDER AS TEVORE. DIE 

DEUR KRAAK OOP, YUNUS BINNE 

SHAH-RYAR:   NEE!   

YUNUS:  U edele!   Wat is fout? 

SHAH-RYAR:   (KOM TOT SY SINNE, UITASEM)  O, dis jy, Yunus!  

YUNUS: (SIMPATIEK) Hier is u wyn, u edel.  

SHAH-RYAR:   Dankie, dit sal al wees ... Jy kan maar gaan. 

YUNUS: Ek sal in my kamer hier langsaan wees. Roep my as u my nodig het. 

FX: YUNUS WEG, SULTAN IS ALLEEN. HY NEEM ‘N SLUKKIE WYN 

SHAH-RYAR:   Ek is besig om mal te word!  (MELANCHOLIES)  Hoe karmosynrooi 

gloei die wyn in die lig van die vuur .... Elikser is hierdie wyn, sap van 

son en sneeu en donker grond...  (LAG WRANG) Dit lyk my ek kan 

ook ‘n digter wees, die maan tas my aan.  (GEMAAK OPGEWEK)  

Maar wag, laat ek nie vanaand afdaal in die kelders van die droefnis 

nie!  Ek het ‘n geskenk gekry! 

FX: PAPIER KRAAK SOOS DIT OOPGEROL EN PLATGESTRYK WORD 

SHAH-RYAR:     (LEES IN ‘N POETIESE STEM) 

Die liefde is die bitter glas, 

die droë glas, die donker glas; 

die liefde is die naverdriet 

wat in die hart se holte pas. 

 
SHAH-RYAR: (ONTSTELD) Heilige berge van my land!  Wie is hierdie mens wat met sy   

woorde tot in my siel in grawe? Wat sê hierdie digter vir my? En hoekom sê 

hy dit vir my? 
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FX:  NEEM ‘N SLUK WYN, STAAN OP, KRAS VAN STOEL OOR DIE VLOER, 

VOETSTAPPE HEEN EN WEER 

SHAH-RYAR:  Hierdie digter verstaan my lyding ...   (VERWONDERD) Hy beskryf 

dit asof hy ‘n hartklop met my deel! Is dit ook ‘n man wat deur sy vrou bedrieg is? 

(VERBITTERD) Is dit nóg ‘n man wat op ‘n dag sy vrou, sy beeldskone vrou, 

totsiens gesê het om te gaan jag, en toe onverwags teruggedraai het om haar ‘n 

laaste kus te gee ... en toe, toe ... 

ZARA, SPOOKSTEM:   (LIRIES EN EROTIES)  O, my lief, my liefste, my allerliefste ...   

 (LAG SAMESWEREND EN STUITIG) Kom na my, my heer die 

onweerstaanbare kamerkneg! Die sultan is weg, hy sal vir ure lank weg wees 

op een van sy dwase jagtogte!  Kom, my liggaam is joune ...  

SHAH-RYAR:   (LEES WEER) 

Die liefde is die bitter glas, 

die droë glas, die donker glas ... 

 

(VERWONDERD)   Ek is nie alleen nie, iemand anders ken my hart, 

verstaan die pyn van verraad ... Maar wie is dit? Sal hierdie digter ‘n vriend  

van my kan word?  En waarom troos hierdie wrang woorde my op so ‘n 

vreemde manier?   (LEES) 

 ... die liefde is die naverdriet 

wat in die hart se holte pas ...  

 

 

FX:  VROEGAAND.  DIE POS VOOR DIE SULTAN SE PRIVAATKAMERS.  

RAMIR: By die bibberende baard van my voorgeslagte!  Amir, ek verstaan dit nie, 

maar sedert jy deurwagter van die sultan is, het alles verander. 
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AMIR:  Hoe het dit verander, geagte Ramir? 

RAMIR: Jy dra elke nag vir die sultan ‘n gedig aan!  En hy lees dit soos wat ‘n kind 

snoepgoed eet – kan nie genoeg daarvan kry nie! Hoeveel gedigte het jy nou 

al vir hom aangedra? Dertig?  Veertig? Meer?  

AMIR:  Ek het nie getel nie, geagte Ramir. 

RAMIR: En besef jy dat die sultan in dié tyd nog nie weer ‘n nuwe bruid geneem het  

nie? Hoe lank is dit nou al dat daar ‘n vrou by hom was?  En besef jy ook dat 

hy nooit meer vra vir ‘n glas wyn, of een van Yunus se kruiebrousels om hom 

te laat slaap nie.  

AMIR:  Ek besef dit ook, geagte Ramir. 

RAMIR: Is dit sy nuwe verslawing  ...  (MINAGTEND) poësie!?   Dit kan natuurlik nie  

veel langer duur nie  ... hoe lank kan ‘n mens nou juis leef  op die opium van 

woorde, die geswymel van versies en rympies?  

AMIR:  (BEKOMMERD)  Ja, dit besef ek ook ... en dit maak my bekommerd ... 

RAMIR: (MET INSIG)  Dit word tyd dat jy aan die sultan bekend maak wie die digter 

is, nè? Aha! Ek sien dit sommer op jou gesig! Jy het uitgevind wie dit is!  

Selfs ék glo nie meer jou verskoning dat dit elke keer ‘n straatkind is wat die 

velletjie papier aandra nie. Want hoekom gee die kind dit nooit vir mý nie? 

AMIR:  Geagte Ramir ... jy is reg. Die digter is aan my bekend. Ek kan nie langer die  

sultan in die duister hou nie ... 

RAMIR: Nou maar laat die man dan te voorskyn kom! 

AMIR: (BENOUD)  Dit is die probleem, geagte Ramir!  Die digter is nie ‘n man nie ... 

dis ‘n vrou!  
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RAMIR: (GESKOK)  Wat? O, genade van uit die hemele en onder op die aarde ... ‘n 

vrou?  En wie is dit nogal? 

AMIR: Sheherazade. My niggie. 

RAMIR: (NOG MEER GESKOK) Merak se dogter?   (FLUIT) By al die gode van die 

wêreld ...  Besef jy ... Weet jy dat ... 

AMIR: (GEPYNIG)  Ja, geagte Ramir, ek weet dit alles ...  dat Sheherazade een 

van die min jonkvroue van die stad is wat nog nie die sultan se bruid geword 

nie.   

RAMIR: Amir, ek het in die tyd dat ons saamwerk, respek gekry vir jou. Maar jy besef  

dat ek jou op geen manier kan help as ... as die sultan besluit om 

Shehrazade as sy bruid te neem nie? 

AMIR: Dit besef ek, geagte Ramir, en ek verwag dit ook nie van u nie. Maar 

Sheherazade weet dit ook. Sy is ‘n dapper, dapper vrou. 

RAMIR:  (FLUIT WEER OM SY VERBASING EN SKOK TE UITER) 

FX:  GELUID VAN DIE SULTAN SE DEUR WAT OOPGAAN.  DEURWAGTE 

KOM OP AANDAG, WAPENTUIG WAT VERSIT 

YUNUS: (HOOGHARTIG)  Amir, die sultan versoek jou teenwoordigheid.  

AMIR:  Ek is tot sy diens, geagte Yunus. 

YUNUS:   (KORT-AF) Kom dan binne. 

FX:  AMIR SE VOETSTAPPE NA BINNE. SULTAN SE KAMER. GEDEMPTE MUSIEK , 

KRUISDOOF MET DIE SULTAN SE SPREEKBEURT 

SHAH-RYAR: (IN GOEIE LUIM) A, goeienaand, my dapper en getroue Amir, boodskapper  
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van die gode! En wat het jy vanaand vir my van my vriend, die digter? ‘n 

Kwatryn? ‘n Sonnet? ‘n Ballade? Waarmee gaan ek vanaand verruk en 

verbyster word? 

AMIR:  Ek sal nie weet nie, u edele. Maar hier is u geskenk. 

FX: PAPIER WORD OORHANDIG 

SHAH-RYAR: Daar is natuurlik nóg iets wat ek vanaand wil hê, Amir. En ek gaan nie  

een oomblik langer daarvoor wag nie. Jy weet natuurlik dat ek lankal nie 

meer glo dat jy onkundig is oor die identiteit van my digterlike vriend nie, nè? 

AMIR:  (NEDERIG)  Nee, u edele. 

SHAH-RYAR: Ek het saamgespeel met die misterie wat die digter soos ‘n web  

om hom geweef het ... hoeveel nagte nou al?  ‘n Duisend en een?  Maar ek 

wil hom nou ontmoet, ek wil self my waardering self aan hom oordra. Sy 

verse het my gered van waansin, dit het my getart en getroos;  my deur ‘n 

spektrum van emosies gevoer wat ek nie gedink het moontlik is nie. Hy het 

my geleer dat die woord, die goddelike woorde van poësie, ‘n veel 

opwindender minares kan wees as ... ja, as ‘n vrou! 

AMIR:  Ja, u edele. 

SHAH-RYAR: (SKERP) Nou wat weet jý daarvan? 

AMIR:  Nee, ek weet nie, u edele. Ek lees nie poësie nie, en ek het nog nooit ‘n  

minares gehad nie, ook nie ‘n vrou nie ... maar ek glo wat u sê. 

SHAH-RYAR: Nou ja, toe, uit daarmee!  Wie is hy? 

AMIR:  U edele, sal u my nog hierdie nag kans gee? Dan sal ek sorg dat die digter u  

môre aand, hierdie tyd, ontmoet. As dit u behaag, sal ek die digter self hier 

na u kamers vergesel. 
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SHAH-RYAR: (SUG.)  Dit gaan ’n lang, lang nag wees ... Maar ek sal dit seker oorleef?  

Tot môre dan!  Gaan nou, ek wil my gedig lees. 

AMIR:  Wel te ruste, u edele. 

FX:  VOETSTAPPE WEG, DEUR OOP EN WEER TOE 

SHAH-RYAR: Wat het my digter vanaand vir my? 

FX:  PAPIER WAT PLATGESTRYK WORD 

SHAH-RYAR: (LEES) 

Ek het nie ‘n vrou se stem nie 

maar tog ‘n vrou se lyf; 

die ronding van my borste swel 

onder die woorde wat ek skryf  

 

SHAH-RYAR: (PEINSEND)  Nou wat op aarde ... ‘n Mens sou kon dink dat die digter ...  

nee, wat, dit is te absurd vir woorde.  (HERHAAL EERSTE KOEPLET) 

Ek het nie ‘n vrou se stem nie 

maar tog ‘n vrou se lyf ...     Hierdie gedig verstaan ek nie,  maar sensueel is 

dit wel, selfs prikkelend.   (HERHAAL LAASTE KOEPLET) 

...die ronding van my borste swel 

onder die woorde wat ek skryf  ...    

 Ek sal môre self aan die digter vra wat die betekenis hiervan is. Vannag nog 

sal ek daaroor wonder en droom ... 

FX: RUSTIGE KABBELING VAN DIE FONTEIN, DIE SULTAN RAAK AAN DIE SLAAP, 

KRUISDOOF NA DIE VOLGENDE DAG, SHEHERAZADE SE HUIS, DAGGELUIDE 

 

SHEHERAZADE: Amira! Jy het nog altyd gesê dat jy ‘n soldaat wil word en vir die sultan  

wil veg? Wil jy dit nog steeds doen? 

AMIRA:  Ja, Ousus, ek wil! Ek sal baie dapper wees! 

SHEHERAZADE: (LAG)  Jy hoef nie te veg nie, want jy is nog ‘n klein dogterjie. Maar jy  
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kan wel die sultan ontmoet, as jy wil? En daarvoor moet jy dapper 

wees! 

AMIRA: O, ja, ek sal! Kan ek vir hom ‘n geskenk neem? Ek sal ‘n prentjie 

teken van die sultan op sy perd. 

SHEHERAZADE: Ek is seker hy sal baie daarvan hou. Maar dan moet jy dit gou teken,  

want ons gaan hom vanaand besoek. 

AMIRA:   Regtig?  O, lekker! Ek gaan nou dadelik begin ... 

FX: AMIRA HUPPEL WEG 

SHEHERAZADE: (BEKOMMERD)  Amiratjie,  ek hoop, o, ek hoop nie dat ek jou mooi  

koppie saam met myne in hierdie bynes steek nie! 

 

FX: VROEGAAND, KAMER VAN DIE SULTAN, BINNE 

SHAH-RYAR: So, vanaand is die aand dat ek die digter sal ontmoet wat my die  

afgelope tyd so fassineer!  Elke nuwe gedig was ‘n verrassing ... dit 

was melancholiese gedigte, vrolike gedigte, hartseer gedigte ... Dié 

digter het my geleer dat mens in vier reëls die hele wêreld kan 

beskryf!  Dit is asof hierdie man in my siel kon kyk; elke keer het hy in 

woorde beskryf wat ek dink en voel, wat my diepste verlange is ... 

Maar die belangrikste is dat hy die murmeling van al die vrouestemme 

stilgemaak het ... ek kon weer slaap, ek kon weer rus ... 

FX: BEROERING BUITE DIE DEUR, STEMME VAN DIE DEURWAGTE, YUNUS WAT 

DIE DEUR OOPMAAK, EN DAN DIE ONTSTELDE STEM EN UITROEP VAN YUNUS, 

MAAR SONDER OM SY WOORDE TE HOOR. 

SHAH-RYAR: Yunus,  is my gas hier?  Bring hom asseblief na binne? 

YUNUS:  (SARKASTIES) U edele ...  u “gaste” is hier. Maar ek dink nie ek kan 

hulle laat inkom nie! 

SHAH-RYAR: Yunus! Vergeet nie jou maniere nie! 

YUNUS: U edele ... 

FX: VOETSTAPPE NA BINNE, AMIRA HARDLOOP NA BINNE 

AMIRA: (MET ‘N VROLIKE EN SOET STEMMETJIE, BABBELEND SONDER 

OPHOU) Goeie naand, liewe u edele sultan!  My naam is Amira, en 
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ek het vir u ‘n skildery gemaak!  Ek dink u gaan baie daarvan hou! Dis 

‘n skildery van  waar u op ‘n perd sit ... 

SHAH-RYAR: (UIT DIE VELD GESLAAN) Wat op hierdie aardbodem! ‘n Kind! 

(HERSTEL VAN SKOK, VRIENDELIKER) Amira, sê jy? Jy het ‘n 

pragtige lint in jou hare! 

AMIR: (TREE NA VORE)  U edele ...  mag ek my my niggies aan u voorstel? 

Amira, en  haar suster, Sheherezade ... 

SHEHERAZADE:   (ONDERDANIG)  U edele ... goeie naand ... 

SHAH-RYAR: (TERSYDE) By die asem van my galoppende kameel ... ‘n vrou!  

(DRAAI NA AMIR, BRUUSK)  Amir!  Wil jy vir my sê dat ... dat ... 

SHEHEREZADE:  (STYLVOL EN ELEGANT) U edele, ek dank u vir die uitnodiging om u 

te besoek. Ek is ook diep vereer dat u my nederige woordgeskenke 

aanvaar het.  

AMIRA:  (VAL ALMAL IN DIE REDE) En ek het ook vir u ‘n geskenkie gemaak!  

Is dit vir u mooi, edele oom sultan?  (OORHANDIG DIE TEKENING) 

SHAH-RYAR: (NOG STEEDS UIT DIE VELD GESLAAN)   E ... ja!  Ek dink dit is 

baie mooi.  Maar ek dink jy het my perd baie mooier geteken as vir 

my! 

AMIRA:  U edele, dis omdat ek al baie perde gesien het, maar nog nie vir u nie! 

SHEHERAZADE: (APOLOGETIES) U edele, ek bied my verskoning aan dat ek my 

sussie moes saambring. Sedert ons moeder se afsterwe is sy in my 

sorg. Ek kon haar nie alleen tuis los nie, maar wou nie u uitnodiging 

verontagsaam nie. Ek ook vra verskoning vir haar gebrek aan finesse 

... 

YUNUS:  (HOOGS GEïRRITEERD, BROM TERSYDE) Gebrek aan finesse!  

(AAN DIE SULTAN)  U edele, ek sal nou die besoekers weer na buite 

neem ... hulle het reeds genoeg van u tyd in beslag geneem. 

SHAH-RYAR: (KATVRIENDELIK)  Dankie vir jou sorgsaamheid, Yunus, maar ek sal 

graag aan my gaste iets te drinke wil gee. Sal jy sorg dat ons van die 

vonkelwater uit Libanon bedien word?  En appelsap vir Amira? 

YUNUS:  (STYF)  Tot u diens, u edele ... 

AMIR:  U, edele, met u toestemming sal ek my pos hervat voor u deur? 
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SHAH-RYAR: Ja, seker, Amir! 

FX: YUNUS EN AMIR VERLAAT DIE VERTREK 

SHAH-RYAR: (ONGEMAKLIK)  Sheherazade, ek moet jou gelukwens met jou gawe 

as digter.  

SHEHERAZADE: Dankie, u edele, maar ek moet beken  - ek het nie ál die verse self 

geskryf nie. Sommige verse is van digters uit verre, vreemde lande, 

selfs uit die suidpunt van Afrika. Ek wou graag met u die rykdom en 

skoonheid van poësie vanoor die wêreld deel. 

SHAH-RYAR: Kan jy dan lees? 

SHEHERAZADE: (NEDERIG) Ja, u edele, ek lees verskeie tale. Toe my moeder 

oorlede is, het ek dit my taak gemaak om verskeie tale te leer ken. U 

heerskappy word geken deur die boekery wat u geleerdes versamel, 

dit was maklik om in die wysheid daarvan te deel. 

SHAH-RYAR:  (SINIES) Ek wát, sou jy sê, is die grootste wysheid wat in al daardie 

boeke opgesluit lê? 

SHEHERAZADE: U edele, dit is ... 

AMIRA:  (KLAERIG, VAL SHEHERAZADE IN DIE REDE)   Ousus!  Het ons 

nou klaar by die sultan gekuier? Wanneer vertel jy my storie dat ek 

kan gaan slaap?  

SHEHERAZADE: My apologie, u edele ... 

SHAH-RYAR: (EFFE ONTHUTS, MAAR GEAMUSEERD) O, gaan gerus voort, 

neem my geheel en al nie in ag nie ... vertel vir Amira haar storie! 

SHEHERAZADE: Dit kan wag tot later, u edele ... 

SHAH-RYAR: O, nee, nee ... ek sal graag wil hoor wat jy aan jou sussie opdis! 

FX: YUNUS WAT INKOM MET KLINKENDE GLASE 

SHAH-RYAR: Dankie, Yunus, jy kan die skinkbord maar neersit en gaan. Ek roep 

jou as ek jou weer benodig. 

Yunus:  (STYF EN HOOGHARTIG)  Tot u diens, u edele. 

FX:  YUNUS WEER UIT 

SHEHERAZADE:  U edele, ek ... 
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SHAH-RYAR: Ek dring daarop aan!  Laat jou sussie hier op die rusbank lê, sy kan 

net daar aan die slaap raak.  My gesprek met jou is nog nie klaar nie! 

Ek sit solank hier in my leunstoel. 

SHEHERAZADE: (BENOUD)  Goed, u edele ...  Amira, kom lê hier in my arm ... so, ja ... 

kom ek trek my pasjmina oor jou skouertjies ... Watter storie wil jy 

hoor? 

AMIRA:  (SLAPERIG)  Die een van die arm bokboer .... 

SHEHERAZADE:   Nou goed!  Lank, lank gelede het 'n baie goeie sultan oor Persië  

regeer. Hy was slim en eerlik en almal in die land goed behandel. 

Almal het in vrede geleef.  

In een van die verste uithoeke van die land het 'n arm bokboer 

gewoon. Soos al die koning se onderdane was die bokboer baie lief 

vir die sultan, en op 'n dag het hy  besluit om vir die koning 'n groot 

geskenk te gee as blyk van sy dankbaarheid. Hy het vir die koning 'n 

reuse bokmelk-kaas gemaak. Dit was die beste kaas wat hy nog ooit 

gemaak het. Dié het hy onder 'n doek toegegooi, dit op 'n kruiwa 

gelaai en die lang pad aangepak na die sultan se kasteel. 

Onderweg het die bokboer van tyd tot tyd ander reisigers teëgekom.  

'n Priester het van voor af gekom, hom gegroet en gevra: “Bokboer, 

wat het jy onder die doek?” Die bokboer het die doek opgelig. Die 

heerlike geur het in die priester se neus opgeslaan. 

“Mag ek asseblief 'n klein stukkie van die kaas proe? Dit ruik hemels, 

en ek is flou van die honger!” het die priester gevra. 

Die bokboer het mooi verduidelik. “Dis ‘n geskenk vir die sultan,” het 

hy gesê, maar hy kon sien dat die priester baie honger was  .... en toe 

sny hy 'n stukkie vir hom af. 
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Dieselfde gebeurtenis het homself telkens hierna afgespeel met die 

een 

na die ander  arm reisiger wat honger was en nie die geur van die 

kaas kon weerstaan nie: 'n soldaat, 'n musikant, 'n bakker, 'n 

kleremaker, ‘n skriba ... Ná baie dae het die bokboer uiteindelik voor 

die poort van die sultan se kasteel gekom. Teen dié tyd was sy klere 

vuil, sy skoene stukkend gestap ... en die kaas amper op. Al wat van 

die yslike kaas oorgebly het, was 'n laaste klein stukkie, net genoeg 

sodat die sultan dit darem kon proe. Die bokboer het sy laaste kragte 

bymekaar-geskraap en die poortwagter versoek om die sultan te sien. 

Die poortwagter het hom 'n rukkie laat wag, en toe teruggekeer met 

die nuus dat die sultan op hom wag. Maar eers wou die poortwagter 

sien wat onder die  doek is ... 

FX: LIGTE GESNORK VAN DIE SULTAN IN ‘N RUSTIGE DIEP SLAAP 

AMIRA:   (FLUISTER)  Sheherezade ...  ek wil baie graag weet wat gebeur het,  

maar die sultan snork nou so hard dat ek nie kan hoor wat jy sê nie! 

SHEHERAZADE:  O, my aarde,  Amira, jý is nog wakker, maar die sultan slaap vas!  

AMIRA:   Kan ons gaan huis toe gaan Ousus? 

SHEHERAZADE:  Nee, Amira, ons kan nie! Dit is net die sultan wat ons kan laat gaan.  

Kom, lê plat, dan probeer jy slaap, ek sal hier by jou bly en die res van 

die storie vertel ... Natuurlik, soos jy kan raai, het die arm bokboer sy 

laaste stukkie kaas ...   (DOOF UIT) 

FX: OGGENDGELUIDE, DAG WAT BREEK. SULTAN WORD WAKKER 
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SHAH-RYAR: (DEURMEKAAR EN DEUR DIE SLAAP) Wat op aarde ...  ‘n vrou in 

my kamer, en ‘n kind!  Wie  ... 

"My liewe boer, jy het dit reeds!" 

 

 

SHAH-RYAR: 

SHEHERAZADE: 

SHAH-RYAR: 

SHEHERAZADE: 

SHAH-RYAR: 

SHEHERAZADE: 

 

 

Natuurlik, soos julle kon raai, het die liewe man sy laaste stukkie kaas 

vir die poortwagter gegee. So het hy toe met doek en kruiwa voor die 

koning beland, skoon hartseer en benoud oor sy penarie. Die koning 

het hom eers gekalmeer en toe gevra wat hom na die kasteel bring. 

Toe die koning die lang verhaal van reddelose vrygewigheid hoor, 

was hy so aangedaan dat hy vir die bokboer gesê het dat hy wat die 

koning is enigiets vir hom sal gee wat binne sy vermoë is. Oorstelp 

het die 

bokboer gesê dat hy, eenvoudige man wat hy is, net een ding verlang, 

en dit is die goeie hart van die koning. Waarop die koning uitgeroep 

het, 
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Eendag lank, lank gelede, in Turkye, het 'n pragtige meisie in die harem van 

die sultan gewoon. Sy was baie hartseer, want die sultan, wat sy met haar 

hele hart liefgehad het, het haar nie eers raakgesien nie. Baie hartseer 

sluip sy toe een dag uit die harem en gaan kruip sy in die kelder weg, daar 

waar al die voorrade in kruike gestoor word. Verblind deur haar trane 

strompel sy die skemerdonker binne. Dit ruik na droë vye en dadels en olyf 

en gis en muf en stof en spinnerak.Haar voet haak aan iets vas en sy hoor 

die onheilspellende skuurgeluid van 'n reuse kleikruik wat stadig teen die 

muur langs omkantel. Daar is niks wat sy kan doen om dit te keer nie. Die 

helder klap van 'n kruik wat bars, maar nie breek nie, galm deur die kerker. 

In die dowwe kerslig sien sy hoe die kruik se kosbare inhoud in 'n swart 

riviertjie deur die bars sypel. 

 

Dit is haar einde, besef sy. Die sultan is nie bekend vir sy genade teenoor 

mense wat hom kwaad aandoen nie. Snikkend besluit sy om selfmoord te pleeg. 

Sy teug diep aan die swart vloeistof. Dit maak haar nie dood nie, laat haar 

net effens lam voel. Sy drink meer daarvan, hopende dat 'n groter dosis van 

die swart gif haar sal laat sterf, maar tot haar verbasing maak dit haar net 

al hoe gelukkiger. Later begin sy sing, haar smart en haar 

doodswens skoon vergete. 

 

Die sultan het deur sy harem geloop en die lieflike stem gehoor. Hy het die 

lied gevolg, tot waar hy die meisie gekry het. Sy het na hom opgekyk en hom 

haar mooiste glimlag gegee ... en hy het sy hart verloor. Hy het nie eers 

omgegee dat sy die kruik vol druiwe wat hy met soveel moeite uit die 

Syrah-heuwels gekry het, gebreek het nie. 

 

En natuurlik het sy sy ewige en enigste liefling geword. Hy het al die ander 

vroue laat gaan, met sakke vol goud en juwele, sodat hulle geluk en liefde 

kon gaan vind. 

 

Die sultan en sy singende vrou het tot altyd toe pikswart Syrah gedrink. 

 

 

 


