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20.02.20 

Proloog 

Die akteur doen opwarmingsoefeninge terwyl die gehoor instap. Later skuif/plaas hy die stel en 

rekwisiete. Ontvang ŉ boodskap op sy selfoon, lees, reageer geskok/kwaad. Besluit om ŉ boodskap 

(voice note) te stuur. 

 

AKTEUR 

Hi, ek het jou boodskap gekry ... obviously ... hence the heavy breathing ... shit, ja ... dis nogal ŉ 

bummer ... ek gaan nie vir jou jok nie, maar as jy siek is, is jy siek ... en op jou ouderdom waag 

mens nie kanse nie ... so ... bly maar liewer in die bed. Dis fine. Ek sal seker op my eie kan rehearse 

vanaand ... al is dit so bleddie scary om alleen hier te wees, maar ja ... whatevs ... hoop jy voel gou 

beter. Baai.  

 

Hy trek sy kostuum aan, is deurgaans geïrriteerd, duidelik nie ‘klaar gepraat’ met die ‘regisseur’ 

nie. Besluit om nog ŉ boodskap te laat.  

 

Hi, dis weer ek ... obviously. Um, jammer ... maar ek móét net sê ... jy onthou nog dat die show 

oormôre open? En ... en ons het nog níks ... die stel, die props ... um, my kostuum is ... um ... my 

character, wérk die bleddie haarwurm op my bolip? Okay ... ek weet ek’s neuroties en humeurig 

en ... difficult en stuff, maar ek het actually vanaand my regisseur nodig! Regtig ... want ek panic, 

okay? Ek panic! Maar ja ... jy’s síék ... jammer ... dis baie selfsugtig van my ... um, hoop jý voel 

gou beter. Baai.  

 

Okay ... forward is the only way through ... so … let’s get this party started.  

 

ŉ Paar laaste opwarmingsoefeninge, net voor die akteur begin ... hoor hy ‘iets’ in die wings.  
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20.02.20 

Hallo?  

 

Wag ŉ paar oomblikke, niks gebeur nie, besluit om voort te gaan ... maar onderbreek homself 

weer. 

 

Aaa ... dís hoekom als so weird voel. Die ligte.  

 

Hy hardloop van die verhoog af, skakel die special op die voorverhoog aan. Hardloop na back 

stage ... ‘skakel’ die workers, house lights en Hart general aan/af. (Hy kom telkens terug op die 

verhoog, kyk tevrede, hardloop weer af en op ... die beligting verander ŉ paar keer totdat die 

‘regte’ ligte op die verhoog skyn.) 

 

• Workers off 

• House lights off 

• Random light on 

• Random light off 

• Hart general on (Hard line between blue and amber.) 

 

That’s better. Right, black out, ek enter, music fade ... ligte stadig op.  

 

Hy gaan sit en ‘transformeer’ ...  
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20.02.20 

KARAKTER 

Mmm? Ja ... dis waar! Dis ... voorwaar waar. Ek wás angstig, baie ... baie ... vreeslik angstig 

was ek ... en ís ek nog steeds. Maar hoekom bly U aandring ... om te sê ek is ... versteurd? Die ... 

‘siekte’ het my sintuie verskerp ... voorwaar nie verdoof of vernietig nie. Bowenal was my gehoor 

akuut ... kristalhelder. Ek het alles gehoor ... alles in die hemel en op die aarde. Ek het verskeie 

dinge gehoor in die hel. Hoe dan, is ek mal?  

Luister! Hoor my ... en kyk, sien ... aanskou ... hoe vreedsaam en rustig ek hierdie hele 

storie vertel, wys ... tentoonstel ... vir U. Ja ... vir U.  

Dis onmoontlik om te sê hoe die aanvanklike gedagte my brein binnegedring het, maar die 

oomblik toe dit posvat, het dit dag en nag by my gespook. Daar was geen rede nie, geen drif ... 

passie ... obsessie nie. Ek was lief vir die ouman. Hy het my nooit te na gekom nie. Hy het my 

nooit beledig nie. Sy goud? Nee, vir sy goud ... het ek absoluut geen begeerte gehad nie. Ek dink 

dit was sy oog! Ja, dis wat dit was.  

Hy het die oog van ŉ ... aasvoël gehad – ŉ vaal blou oog, met ŉ v-v-vlies daaroor. Wanneer 

die óóg my ... ingeneem, ingetrek, ingesuig het ... het my bloed geys ... en so, toenemend  ... baie 

geleidelik ... het ek myself oortuig om die ouman se lewe te neem, en my sodoende te verlos van 

die oog ... vir ewig.  

 

Die akteur sak/buig laag, kry ŉ steekpyn in die knie/kuit ... verloor konsentrasie. 

AKTEUR 

Eina hel ... my knie ... mmm, nie ŉ goeie idee nie. Te oud vir die shit. Um ... waar ... wat? Blank! Ag nee man, konsentreer ...  

 Hy gaan blaai deur die teks, vind sy dialoog. Sluk water.  

AKTEUR 

O ja “Nou, hier is my argument ... U neem aan ek is mal. Mal mense weet níks.” Mal mense weet niks ... ja ... mal mense weet nie eers 

hulle is mál nie. 

 Hy strek, doen stem, neem posisie in, transformeer. 

 

Nou, hier is my argument ... U neem aan ek is mal. Mal mense weet níks.  
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20.02.20 

Maar U moes my gesien het. U moes ... aanskou het, hoe verstandig ek te werk gegaan het, 

só versigtig ... met sulke vooruitsig ... sulke onsigbare skynheiligheid. Ek was nooit vriendeliker, 

aangenamer ... meer goedig teenoor die ouman as in daai week voor ek hom doodgemaak het nie.  

Elke nag, om middernag, het ek die kamerdeur oopgemaak ... o-so saggies.  En toe, nadat 

ek ŉ opening ... net-net groot genoeg vir my kop gemaak het, het ek ŉ donker lantern ingesteek ... 

Hy besef hy’t nie die lantern by hom nie ... kyk soekend rond, sien die lantern op die bedkassie, gaan kry dit. 

AKTEUR 

Lantern? Shit ... onthou die lantern.  

 Transformeer ...  

En toe, nadat ek ŉ opening ... net-net groot genoeg vir my kop gemaak het, het ek ŉ donker 

lantern ingesteek, alles toegemaak, bottoe ... sodat daar geen lig kon ontsnap nie ... en daarna het 

ek my kop ingesteek. O ... U sou gelag het, as U kon sien hoe slinks ek dit daar ingesteek het. 

Slinks.  

Ek het dit stadig beweeg ... baie, baie stadig ... sodat ek nie die ouman se slaap versteur 

nie. Dit het my ‘n volle uur geneem om my hele kop vêr genoeg deur die opening te steek sodat 

ek hom kon sien lê op sy bed. Nou ... sou ‘n malmens só wys kon wees? Ek vra maar net? 

En toe ... met my kop geheel en al in die kamer ... het ek die lantern versigtig, o-so versigtig 

... noukeurig oopgemaak. Want die skarniere raas. Ek het dit slegs ver genoeg oopgemaak sodat ŉ 

enkele smal straal ... kon skyn op die ... op die ... op die ... wat? 

 Hy kan nie die woord ‘aasvoëloog’ onthou nie. 

AKTEUR 

Op die ... op die wat? Die vlies? Nee ... something ‘oog’ ... die vaal oog, die afgryslike oog? Um ... 

 Hy stap weer terug na die teks, loer en ontplof in woede! 

AKTEUR 

AASVOËLOOG! AASVOËLOOG! Aasvoëloog, hoe moeilik kan dit nou wees om te onthou? Aasvoël en oog! Dis waaroor die hele 

bleddie play gaan! Okay ... fine, kalmeer. You can do this. (Sing) Shake it off, shake it off! 

 Doen ‘n paar strekoefeninge, asem in en uit. Kalmeer. Transformeer ...  

Ek het dit slegs ver genoeg oopgemaak sodat ŉ enkele smal straal kon skyn op die aasvoëloog. 
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En dít het ek vir sewe lang nagte gedoen ... elke nag, net mooi om middernag ... maar die 

oog was altyd toe, en só was dit onmoontlik om die taak te verrig ... want dit was nie die ouman 

wat my gegrief het nie, maar sy godsgruwelike oog. (O ja, sound cue, haan wat kraai.)  

Elke oggend, met dagbreek, het ek dapper by sy kamer ingestap en vreesloos met hom 

gepraat, in ŉ gemoedelike trant hom op sy naam genoem én gevra hoe sy nagrus was. So U sien, 

hy sou ŉ baie skerpsinnige ouman moes gewees het, ongetwyfeld ... om te kon aanvoel dat ... elke 

nag, net mooi om twaalf ... ek ingeloer het ... terwyl hy slaap. Ingeloer ... slaap ... shhhh. 

Maar, die agste nag was ek buitengewoon versigtig toe ek die deur oopgemaak het. ŉ 

Horlosie ... se minuutwyser ... beweeg ... vinniger as wat my ... hand ... beweeg het. Nog nooit, 

voor daardie nag, het ek die omvang van my eie vermoëns ... van my eie insig besef nie. Ek kon 

skaars die gevoel van verowering inhou. Om te dink, daar is ek ... ek maak die deur oop, bietjie vir 

bietjie, en hy droom nie eers van my geheimsinnige dade en gedagtes nie. Die blote idee hiervan 

het my onwillekeurig laat giggel ... giggel ...  

Hy giggel, maar besef dis nie die regte ‘tipe’ giggel nie ... probeer verskillende tipes, toonhoogtes tot hy die regte klank/intensiteit vind. 

Giggel en transformeer ... 

Die blote idee hiervan het my onwillekeurig laat giggel ... giggel ... en dalk het hy my 

gehoor ... want hy het skielik op sy bed beweeg, asof hy geskrik het. Nou, U mag dink dat ek 

myself teruggetrek ... het onttrek het ... maar nee. Sy kamer was pikswart met die digte duisternis, 

want die hortjies was styf toegemaak, uit vrees vir rowers ... en so, het ek geweet ... hy kan nié die 

oopmaak van die deur sien nie, en het ek dit aanhou oopstoot, geleidelik ... geleidelik. Ek het my 

kop binne gehad, en ek was op die punt om die lantern oop te maak ... 

 Hy besef hy het nie die lantern in sy hand nie ... kyk soekend rond. 

AKTEUR 

Nou waar ...? Ag nee man ... lan-terrrrr-en!  

Transformeer ...  

Ek het my kop binne gehad, en ek was op die punt om die lantern oop te maak, toe my 

duim glip ... gly oor die knip! Die ouman het regop gesit, geskree “Wie’s daar?”  

Hy is nie tevrede met die stemtoon van die ouman nie. Herhaal die “Wie’s daar?” verkeie kere met verskillende interpretasies en klanke, 

besluit uiteindelik op ŉ hees-fluister klank vir die ouman se ‘karakter’.  
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Ek het doodstil gestaan en niks gesê nie. Vir ‘n hele uur het ek nie ‘n spier verroer nie, en 

intussen het ek ook nie gehoor dat hy weer gaan lê het nie. Hy het steeds op sy bed gesit en geluister 

... net soos ék, nag na nag geluister het na die kewers in die mure.  

 

Na ŉ ruk hoor ek toe ŉ geringe kreungeluid ... ek het geweet dít is die klank van doodsvrees. 

Dit was nie ŉ kreun van pyn of smart nie, o-nee! Dit was die versmorende uiting wat verrys uit die 

diepte van ŉ siel. ŉ Siel oorlaai met vrees. Ek het daai klank só goed geken.  

 

Menigte nagte, net om middernag, terwyl die hele wêreld geslaap het, het dit ook 

opgeborrel uit my eie boesem en met ŉ onheilige eggo, die vrese ... wat my wakker gehou het ... 

verdiep.  

 

Ek sê mos, ek het dit goed geken.  

 

Ek het geweet wat die ouman voel, en ek het hom jammer gekry, al het ek in my hart gelag. 

Ek het geweet hy is wakker sedert die eerste klank ... toe hy regop gesit het. Ek het geweet sy vrese 

het sedertdien gegroei om, rondom ... óór hom.  

 

Ja, hy het homself probeer oortuig dat sy vrese ongegrond is ... maar hy kon nie. Hy het vir 

homself gesê: “Dit is niks ... níks behalwe die wind in die skoorsteen nie. Dit is net ŉ muis wat oor 

die vloer skarrel. Dis bloot ŉ kriek wat ... eenkeer ... gekriek het.” (Eenkeer?) 
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Ja, hy het homself probeer troos ... probeer flóús met hierdie versinsels, maar het gevind 

dit is alles tevergeefs. Als verniet, want die swart skadu van die doodsengel, het al reeds sy 

slagoffer begin omvou.  

 

En al het hy niks gesien of gehoor nie, was dit die droewige invloed van hierdie onsigbare 

skadu ... wat hom genoop het om die teenwoordigheid van my kop in die kamer aan te voel.  

 

 Hy buk baie laag, kry skielik ŉ steekpyn in sy rug. 

AKTEUR 

O vrek ... hier kom ŉ spasma. Versigtig nou ... Norflex come to daddy.  

 Hy sukkel versigtig tot by die waterbottel, drink pille, doen strekoefeninge ... 

ŉ One man show op jóú ouderdom ... is jy mal? Jy’s nie Sandra Prinsloo nie. (Besef dis nie ŉ spasma nie.) Dankie tog, vals alarm.  

 Hy kry die lantern, baie verlig dat hy dit onthou het. Transformeer ...  

 

Nadat ek ŉ ewigheid gewag het, baie geduldig, sonder om te hoor dat hy weer gaan lê het, 

het ek besluit om ŉ klein, baie klein gleufie in die lantern oop te maak. So, ek het dit oopgemaak, 

U sal U nie kan indink hoe vernuftig nie, vernuftig ... totdat ... uiteindelik, ŉ dun straaltjie, soos 

die draadjie van ŉ spinnekopweb ... uitgeskiet het en geval het op die ... aasvoëloog.  

 

Dit was oop, wawyd oop ... en soos ek daarna gestaar het, het ek woedend geword. Ek het 

dit gesien ... met perfekte helderheid, als ŉ vaal blou, met ŉ afgryslike v-v-vlies ... wat die murg 

in my pype laat ys het. Ek kon niks anders van die ouman se gesig of liggaam sien nie, want ek 

het die straal gerig, amper instinktief ... presies op die vervloekte plek.  

 

En het ek U nie vertel dat ... wat U verkeerdelik sien as waansin, bloot hipersensitiewe 

sintuie is nie? Nou, ek sê U ... daar het ‘n lae, dowwe, dringende klank my ore binnegedring ... 

soos die klank wat ‘n horlosie maak wat in katoen toegevou is. Ek het daardie klank óók goed 

geken.  
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Dit was die geklop van die ouman se hart. Dit het my woede aangevuur, soos die slaan van 

‘n drom die soldaat aanspoor tot dapperheid.  

Hy stamp met sy voete op die verhoog ... die ritme van die drom, maar kry dié keer ŉ pyn in die maermerrie.  

AKTEUR 

Eina hel ... shin splints ... nee shit, dit gaan nie werk nie. Alternative?  

 Dié keer klap hy ritmies sy hande in plaas van die voete stamp. 

Dit was die geklop van die ouman se hart. Dit het my woede aangevuur, soos die slaan van 

‘n drom die soldaat aanspoor tot dapperheid. 

 Hierdie nuwe aanslag, laat hom weer konsentrasie verloor.  

AKTEUR 

Lost it! Jy síén ...  

 Stap geïrriteerd terug na die teks, soek die ‘verlore’ dialoog.  

Kom nou! Jy’s awesome. You is kind, you is ... improtant. You is ... you is ... ? Um ... you is smart.  

Maar selfs toe ... het ek my ingehou en tjoepstil gebly. Ek het skaars asemgehaal. Ek het 

die lantern ... die lant ... ern? 

 Hy besef hy het AL WEER die lantern vergeet. 

AKTEUR 

What?! Fok! 

 Hy gaan kry die lantern, skryf in sy teks: LANTERN!!! Hy transformeer ongeduldig/geïrriteerd.  

Ek het die lantern bewegingloos gehou. Ek het probeer om die ligstraal so stabiel moontlik 

te rig op die oog. Intussen, het die bose getrommel van sy hart ... opgebou. Dit het vinniger en 

vinniger gegroei, en harder en harder met elke vlietende oomblik. Die ouman se vrees moes 

ondraaglik gewees het! Dit het harder geword. Harder sê ek julle ... ek bedoel U ... U. Nie júlle 

nie. Jammer, nie júlle nie. U. Hoor my mooi, U sal onthou dat ek U vertel het ... ek is gespanne, 

angstig ... en ek ís. 

 Hy hoor skielik iets in die wings/agter die verhoog. Skrik en luister ... 

AKTEUR 

Wie’s daar? Wie’s daar ... 

Hy loer tentatief ... sien niks. Is duidelik vreesbevange, besluit egter om voort te gaan. Transformeer stadig, onseker ... bang, maar tóg. 
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En nou, op die doods-uur van die nag, midde die gevreesde stilte van daardie ou huis, het 

‘n vreemde klank soos dít ... my gedryf ... tot onbeheerbare vrees. Tóg, vir nog ŉ paar minute het 

ek my weerhou ... en stil gestaan. Maar die geklop het steeds harder en harder geword! Ek het 

gedink die hart moet tog sekerlik bars.  

 

En nou het ‘n nuwe angstigheid my oorval ... die klank sal deur die bure gehoor word. Die 

ouman se tyd het aangebreek. Met ‘n harde gil, het ek die lantern oopgeruk en by sy kamer 

ingestorm.  

 

 Hy gil en storm, maar besef gou die gil maak sy stem seer. 

AKTEUR 

Okay, great ... maak jou stem seer in ŉ rehearsal, dis BAIE professioneel hóór! 

Hy gorrel met Andolex, het nêrens om dit uit te spoeg nie ... sluk, gril en gooi amper op.  

Okay ... sal nie dít aanbeveel nie.  

 Transformeer ...  

 

Die ouman se tyd het aangebreek. Met ‘n harde gil, het ek die lantern ....  

 

Hy besef hy het WEER die lantern vergeet, byt sy lip ... wil-wil sy humeur verloor ... asem in en uit ... gaan kry die vervloekte lantern. 

Transformeer ...  

 

Met ‘n harde gil, het ek die lantern oopgeruk en by sy kamer ingestorm. Die ouman het een skerp 

klank geuiter ... slegs een.  
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In ‘n oogwink het ek hom vloer toe geruk, getrek, gesleep ... gegooi en die swaar bed bo-

op hom omgekeer.  

 

Ek het toe sorgeloos geglimlag ... gelág ... om te dink die taak was amper volbring. Maar 

vir ’n hele paar minute ... het die hart, met ‘n gedempte klank, aanhou klop.   

 

Dit het my nie in die minste gepla nie ... dit kon tog nie deur die muur gehoor word nie.  

Uiteindelik het dit gestop. Die ouman was dood? 

 

 Ek het die bed opgelig ... afgehaal en die liggaam ondersoek. Ek het my hand op die hart 

geplaas en dit daar gehou vir etlike minute.  

 

Daar was geen pols nie. Die ouman ... die ouman was dood. Morsdood. Sy afgryslike oog 

sal my nooit weer verpes nie.  

 

Versteurd? Nee, nee ... dink U nog steeds ek is versteurd? Nee! Ek het dan so vreedsaam, 

geduldig, noukeurig  ... vir U gewys ... wag, wág ... as ek die wýse voorsorg beskryf ... wat ek 

getref het om die liggaam te verberg, sal U nie meer so dink nie. Ja? Kyk, sien, aanskou, beleef ... 

geniet.  

 

Dit was al lank na middernag en ek het naarstiglik ... ywerig gewerk, maar in stilte. Eerste 

van als, het ek met die lyk begin. Ek het die kop en die arms en die bene afgesaag.  

 

Ek het toe drie planke uit die kamer se vloer opgelig, en al die stukke sorgvuldig in die 

gaping gepak ... verberg.  
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Ek het toe die planke teruggesit, só slim, só slu ... dat geen mens se oog, nie eers syne ... 

sou kon bespeur dat enige iets uit plek was nie.  

 

Daar was niks om weg te was nie ... geen vlek van enige aard nie ... geen bloedkol 

hoegenaamd nie. Ek was te op my hoede daarvoor. ‘n Skottel het alles opgevang ... ha! ha! En U 

reken ek is versteurd ... ek gaan voort. Toe ek die taak voltooi het, was dit amper vieruur, maar 

steeds so donker soos middernag. Toe die kerkklok vieruur slaan, was daar ŉ geklop aan die 

voordeur. (Sound cue ... doef, doef, doef!) Met ŉ klam hart ... 

 

AKTEUR 

Klam? Klam ... dit klink nie reg nie? 

 Hy gaan maak seker in die teks ... ontplof! 

KALM! Met ŉ KALM hart. K.A.L.M ... kalm! Kalmeer ... 

Kalmeer, sukkel om nie oor te gee aan die frustrasie nie. Transformeer ...  

 

Met ‘n kalm hart het ek die deur gaan oopmaak ... want wat het ek nóú meer om te vrees. 

Daar het drie mans ingestap ... wat hulself voorgestel het ... met absolute sjarme ... as 

polisieoffisiere. ‘n Gil is blykbaar gehoor deur ‘n buurman gedurende die nag ... daar was agterdog 

van ongerymdhede en hulle (die offisiere) is aangestel om die woning te deursoek. Ek het 

geglimlag ... want wat was daar om te vrees?  

 

Ek het die gesiene here welkom geheet. Die gil, het ek gesê, was my eie ... tydens ‘n droom 

... ŉ nagmerrie. Die ouman, het ek genoem, was weg ... op die platteland ... iewers. Ek het my 

besoekers oral deur die huis geneem. Ek het hulle uitgenooi om die huis deeglik te deursoek. 

Deeglik ja ... deeglik. Ek het hulle gelei, einde ten laaste ... na sy kamer.  

 

Vir hulle sy ... ‘skatte’ gewys, toegesluit, onverstoord.  
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In die greep van my grenslose selfvertroue, het ek stoele by die kamer ingedra ... hulle 

genooi om sit, te vergeet van hul sorge ... terwyl ek self, in die roekelose arrogansie van my 

beeldskone triomf ... my eie stoel geplaas het op die presiese plek waaronder die lyk gerus het.  

 

Die offisiere was tevrede. My houding ... my gedrag het hulle oortuig. Ek was geheel en al 

op my gemak. Hulle het gesit en geklets ... gebabbel ... oor alledaagse dinge, terwyl ek hulle vrolik 

beantwoord het. Vrolik ... beántwoord het ... vrolik ja. Ja?  

 

Maar, kort voor lank, het ek gevoel hoe ek bleek word en het gewens hulle wil loop. My 

kop het gepyn, en ek kon sweer daar was ‘n gesuis in my ore ... maar steeds het hulle bly sit en bly 

klets. Die suisgeluid het duideliker geword. Dit het aangehou en duideliker geword ... skerper ... 

harder.  

 

Ek het meer spontaan gepraat ... gesels ... om ontslae te raak van die sensasie, maar dit het 

aangehou en toegeneem in helderheid ... totdat, uiteindelik ... ek besef het ... dat die gesuis nie ín 

my ore was nie.  

 

Sonder twyfel het ek nou baie bleek geword ... ek het meer vloeiend gepraat en met 'n 

stygende stemtoon. Maar steeds het die klank toegeneem ... en wat kon ek doen?  

 

Dit was ŉ lae, dowwe, dringende klank ... baie soos die klank wat ‘n horlosie maak wat in 

katoen toegevou is.  

 

Ek het gesnak na my asem ... en tóg het die offisiere dit nié gehoor nie.  
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Ek het nog vínniger gepraat ... meer driftig, maar die geraas het spoedig toegeneem. 

Hoekom wou hulle nie trap nie?  

 

Ek het met gewigtige tree heen en weer oor die vloer gestap ... asof ek tot woede aangevuur 

is deur die mans se kommentaar ... hul aanmerkings, maar die klank het toenemend harder geword.  

 

Wat kon ek doen? Ek het geraas, ek het gevloek, ek het gekwyl. Ek het die stoel waarop ek 

gesit het opgeraap, en dit oor die vloerplanke geskraap ... geskuur, maar die geraas het alom gestyg.  

 

Dit het harder geword ... harder, harder! En steeds het die mans ongestoord geklets, 

gebabbel ... en geglimlag. Was dit moontlik dat hulle niks gehoor het nie? 

  

Almagtige God! Nee, nee! Hulle hóór! Hulle ís agterdogtig! Hulle weet! Hulle maak ŉ 

bespotting van my afgryse. Dit hét ek gedink ... en dít dink ek nog steeds.  

 

Maar enige iets is beter as hierdie lyding! Enige iets is meer draaglik as hierdie smalende 

... honende bespotting! Ek kon daai huigelagtige glimlaggies nie ŉ oomblik langer verdra nie. Ek 

het gevoel ek moet skreeu of vrek! En nou, alweer! Luister! Harder! Harder! Harder! Harder!  

 

“Skurke, vuilgoed! Hou op om vir my lieg ... hou op om my te probeer bedrieg! Ek erken 

... ek erken alles ... ek het dit gedoen! Breek oop die vloerplanke! Hier, hier! Dit is die geklop van 

sy afgryslike hart!”  

 Hy is nie tevrede met die trant/emosie/gevoel van die ‘klimaks’ nie. 

  AKTEUR 

Nee, nee ... meer anger, meer verwyt ... meer haat, ja ... háát! 
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20.02.20 

Almagtige God! Nee, nee! Hulle hoor! Hulle is agterdogtig! Hulle weet! Hulle maak ŉ 

bespotting van my afgryse. Dit hét ek gedink ... en dít dink ek nog steeds. Maar enige iets is beter 

as hierdie lyding! Enige iets is meer draaglik as hierdie smalende ... honende bespotting! Ek kon 

daai huigelagtige glimlaggies nie ŉ oomblik langer verdra nie! Ek het gevoel ek moet skreeu of ... 

skreeu of ... ? 

 

Hy het die dialoog vergeet ... hierdie is die ‘laaste strooi op die kameel se rug’ ... dit bou tot ŉ totale emosionele ineenstorting.  

AKTEUR 

Wat ... wat is die woord? Skreeu of ... skreeu of doodgaan, nee ... sterf ... nee! Wat is my lines? Dialogue! Prompt! Help my fok.  

Hy hardloop na die tafel, blaai naarstiglik deur die teks ... sien uiteindelik die woord ‘vrek’. 

Skreeu of ... skreeu of ... VREK FOK, VREK! SKREEU OF VREK! JA VREK, VREK FOK. VREK! Ek kan nie, ek kan nie dit doen 

nie. Ek kan nie ...  

Hy is totaal verslaan ... moedeloos, kyk vir die eerste keer direk na die ‘gehoor’ ...  
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20.02.20 

Epiloog 
Hy kalmeer effe ... kyk verwytend ... bitter. 

AKTEUR 

Nee, nee ... julle maak ŉ bespotting van my afgryse. Dit hét ek gedink ... en dít dink ek nog steeds, 

maar enige iets is beter as hierdie lyding! Enige iets is meer draaglik as hierdie smalende ... 

honende bespotting! Ek kan julle huigelagtige glimlaggies nie ŉ oomblik langer verduur, verdra, 

uitstaan, duld ... vat nie!  

Hy begin die rekwisiete oppak, neem ŉ besluit ... kry sy selfoon ... laat ‘n boodskap (voice note.) aan die regisseur.  

Hi ... dis weer ek. Um ... okay, first things first ... ek’s bly jy’t nie vanaand se rehearsal gesien nie, 

want dit was ŉ totale disaster. Regtig, niemand verdien om dít te sien nie ... niemand verdien om 

om dit óóit te sien nie. Niemand sal anyway betáál om dit te sien nie. So um ... ek, ek wéét dis 

hectic, maar jy sal moet cancel. Kanselleer die show. Ek kan nie ... ek kan nie meer nie. Ek kan 

nie meer die stress handle nie. Dié ding ... die show gaan my nog ŉ hartaanval gee. Ek gaan vrek 

van die vrees. Okay? So seriously ... cancel.  

 

Ek is klaar ... ek skeer vanaand die haarwurm af ... en ek gaan my foon afskakel so moenie eers 

probeer om my te bel nie ... my afgryslike hart sal jou nooit weer pla nie. Hoop jy voel gou beter, 

baai.  

Hy lui af, gooi die foon op die tafel, glimlag verlig. Hoor iets ... .  

Wie’s daar? 

ŉ Deur klap iewers agter die verhoog. Skielik gaan die ligte af.  

• Black out! 

ŉ Dun straaltjie (flits) skyn oor sy gesig vanuit die wings ... hy’s te bang om te kyk, staan net in doodsvrees. (Flitslig af.) 

• Curtain call. 

FIN 

 


