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DIE GODE MOET MAL WEES 
 

deur 
 

Mariëtte Peens 
 
Storie: Daar ontstaan wrywing tussen die planete toe Jupiter, die god van al die 
gode, se twee dogters, Venus en Proserpine, ontvoer word deur Pluto, na die 
onderwêreld. Pluto eis om as heerser oor die gode te word in ruil vir Jupiter se 
dogters. 
 
Jupiter glo vas dat die liefde alles oorwin en stel voor dat hulle gaan kers opsteek 
by die aarde en beland op 'n filmstel in Hollywood. Daar vind hulle uit dat die 
vervaardiger Steven, se vrou Diana, wat die hoofrol vertolk in die film, ontvoer is 
en 'n losprys van hom geëis word. Te midde van die ontvoering word sy seun 
Peter ook ontvoer. 
 
Daar is chaos op die filmstel met die gode tussen die akteurs op die filmstel maar 
op die ou einde het die liefde toe tog oorwin. 

 
Lengte:  ± 45 minute 
 
Kopiereg en opvoerregte berus by: 
Mariëtte Peens (tans in Oman) - kontakadres in Suid-Afrika: 
Rhona Peens (moeder) 
Posbus 908872 
Montana 
0151 
Telefoon 012 565 6151 
Sel. Nr.   083 492 9033 
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ROLVERDELING 
 
 
1. JUPITER – Leier van die gode met ’n wit baard en wit laken, Romeins gedrapeer 

……………………………………………………………………………………… 
  
2. VENUS – Godin van skoonheid en liefde – lang wit aandrok 

……………………………………………………………………………………… 
 

3. ATLAS – Hou die aarde vas – gespierd met ’n oefenbroekie aan 
          ……………………………………………………………………………………… 
 
4. PLUTO – God van die onderwêreld – swartjas 

……………………………………………………………………………………… 
 
5. BUCCHUS – God van wyn – slordig met wit Romeins gedrapeerde laken en ’n 

druiwetros of glas 
……………………………………………………………………………………… 
 

6. NEPTUNUS – God van die see – ski kniebroek met kruisbande 
……………………………………………………………………………………… 

 
7. DIANA – Maangodin van die wildernis - tiervelklere 
 ……………………………………………………………………………………… 
             
8. PROSERPINE – Koningin van die onderwêreld – lang swart aandrok 

…………………………………………………………………………………….. 
 
9. JAN SWAELTJIE – seerower, lank en imposant 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
10. STEVEN - filmvervaardiger 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
11. ALEXA – Steven se vrou en vertolk die hoofrol in film, tiervelklere   
 ……………………………………………………………………………………… 
 
12. PETER PAN – stout seuntjie met ’n rondepan 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
13. ROCCO – regisseur – stap met teks en megafoon rond 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
14. MARC – fotograaf – gejelde hare, geskeurde denim en hemp wat uithang 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
15. KONSTABEL JO MANSFIELD – GEMASKERDE MAN - Aanmatigend 
 ……………………………………………………………………………………..  
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TONEEL 1 

    BLOU DEKOR. A/G MUSIEK SAG: VENUS IN BLUE 

JEANS- DOOF UIT.  

1.    ATLAS:   HY STAAN MET DIE AARDBOL OP SY SKOUERS 

Venus, gaan die son jou nie plooie gee nie? 

2.    VENUS:   SY SIT IN ’N SKULPVORM 

 SWAAI HAAR HAND GRASIEUS IN DIE LUG  Ag, 

skattebol, my skoonheid is onverganklik.  Het jy 

vergeet, my liewe Atlas, ons is mitologiese skeppings 

uit die vrugbare gedagtes van die ou  Romeine, 

voordat hulle die waarheid gehoor het.  Nou het hulle 

ons vergeet. 

3.    ATLAS:   Moedertjie godeland, Venus, hou op!  Amper laat val 

ek die aarde!  Is ons nie werklik nie? 

4.    VENUS:   LAG SPOTTEND  Nee skattebol, ons is planete, 

     geskep deur ’n Hoër Mag. 

5.    ATLAS:   Aanbid die mensdom ons nie meer nie? 

6.    VENUS:   My liewe Atlas, in watter eeu het jy agter geraak? 

     Ons was vir jarelank wetenskapfiksie totdat die Russe 

     met Spoetniek begin eksperimenteer het.  Later het 

     die Amerikaners maanbeklits geraak. 

    A/G MUSIEK: MAN ON THE MOON.  DOOF UIT 
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1.    ATLAS:   (VERSLAE)  Moedertjie godeland, Venus, het ons 

     geen invloed meer op die mensdom nie? 

2.    VENUS:   (GELATE)  Nee skattebol, hulle lees hoogstens die 

     sterre voorspel. 

3.    ATLAS:   (VASBERADE)  Dan sal ons dit net moet verander … 

     en die son gaan jou plooie gee.    

4.    PLUTO:   HY BEKRUIP VIR VENUS EN GAAN SIT LANGS 

HAAR 

5.    VENUS: SY SKRIK GROOT EN SPRING OP 

 Pluto … wat maak jy hier? 

6.    PLUTO:   (VERLEIDELIK)  Venussie, jy is pragtig.  LAG 

      Maar al wat jy nog kort kom is ’n wondermengsel wat 

     Bacchus van druiwe brou.  Dit laat jou ontspan en 

 … tarra … geen plooie nie.  Jy moet Proserpine se 

skoonheid sien. 

7.    ATLAS:   (VERMANEND)  Venus, moenie jou aan hom steur 

     nie.  Hy het ons afgeluister. 

8.    PLUTO:   (ERGERLIK)  Skoenmaker, hou jou by jou lees … 

     houvas die aarde of die hele mensdom is poer in sy 

     m-m-m-aai. 

9.    VENUS:   SY STAAN NADER  Pluto, vertel my bietjie meer 

     van die mengsel wat help vir plooie. 
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1.    ATLAS:   Pluto, los vir Venus …  sy het nie plooie nie! 

2.    PLUTO:   Suur druiwe, Atlassie, suur druiwe.  Jy het niks om 

     haar te bied om haar skoonheid te verhoog nie. 

      Venus, kom saam met my, dan gee ek vir jou van die  

goeie mengsel, dan kan jy dit mos self beproef. 

3.    ATLAS:   (DESPERAAT)  Venus, jou pa gaan baie ontevrede 

     wees as jy saam met Pluto na die onderwêreld toe 

     gaan. 

4.    VENUS:   Jy is reg, Atlas, pappa Jupiter sal kwaad wees. 

      Jammer, Pluto, ek sal nie kan gaan nie … maar bring 

     asseblief vir my van die wondermengsel. 

5.    PLUTO:   Die ewige onderdanige godin van skoonheid en 

     liefde.  Pappa Jupiter kan nie kwaad word nie, al wil 

     hy ook.  Kom, dan gaan haal ons die wondermengsel. 

      HY GRYP VIR VENUS AAN DIE HAND EN 

HARDLOOP DIE VERHOOG AF 

6.    VENUS:   SY STRIBBEL TEE, MAAR PLUTO IS TE STERK 

VIR HAAR 

 Help!!  Help!!! 

7.    JUPITER:  KOM OPGEHARDLOOP 

 In godesnaam, Venus, wat is fout?  Atlas, waar is my 

kind? 
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1.    ATLAS:   Ai, Moedertjie godeland, grote Jupiter … dit is Pluto, 

     hy het haar saamgeneem na die onderwêreld toe.  Hy 

     het glo een of ander wondermengsel wat help vir 

     plooie. 

2.    JUPITER:  GRYP SY KOP VAS 

 Leuens, leuens, alles leuens!!  Hoekom het jy nie 

gekeer nie, Atlas?  Venus het nie plooie nie. 

3.    ATLAS:   Ek weet … ek het haar net geterg toe ek gesê het die  

     son gaan vir haar plooie gee en ek  hét gesê jy gaan 

     kwaad wees. 

4.    JUPITER:  Gesê?  Gesê?  In godesnaam hoekom het jy nie vir 

     Pluto gekeer nie, Atlas? 

5.    ATLAS:   En die aarde, grote Jupiter, moes ek dit los?  Dan 

     was die hele mensdom nou poer in sy m-m-m-aai! 

6.    JUPITER:  Pluto is so veilig soos ’n vark in Palestina in die 

     onderwêreld.  Hy het alreeds vir Proserpine.  

7.    ATLAS:   Moedertjie godeland, Jupiter, jy behoort trots te wees. 

     Proserpine is nou die koningin van die onderwêreld.   

8.    JUPITER:  Atlas, jy weet nie waarvan jy praat nie.  ROEP MET 

     ‘N HARDE STEM  Nie my pragtige Venus ook nie. 

9.    PLUTO:   KOM OP  Jupiter, ek wil met jou onderhandel. 

10.  JUPITER:  Pluto, waar is my Venus? 
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1.    PLUTO:   Sy gaan dit baie meer geniet by my.  Al die liefde hier 

     tussen julle versmoor haar.  Sy en Proserpine haal 

     verlore tyd in, (SPOTTEND) pappa Jupiter. 

2.    JUPITER:  Ek beveel jou, as hoof van die gode, om my dogters 

     uit die onderwêreld vry te laat. 

3.    PLUTO:   Kyk net hoe skrik ek.  LAG  Niemand is bang vir jou 

     nie, Jupiter.  Waarmee kan jy my dreig?  Met jou 

     liefde? Dit maak jou swak en magteloos. 

4.    JUPITER:  Die liefde oorwin alles.  Daar is niks wat kan standhou 

     teen die liefde nie, Pluto.  Dit maak jou sterk. 

5.    PLUTO:   Dit is vervelig!  In die onderwêreld is daar baie meer 

     opwinding. 

6.    JUPITER:  Hoe kan jy leuens, twis en jaloesie opwindend noem? 

7.    PLUTO:   Dit, my liewe Jupiter, is die werklikheid.  Alles 

     emosies wat die onderwêreld interessant maak. 

8.    JUPITER:  In godesnaam, Pluto, wat wil jy van my hê?  En hoe 

     kan ek weet dat jy my dogters sal vrylaat? 

9.    PLUTO:   Ek wil die hoof van die godewêreld wees.  Dra jou 

     magte aan my oor en jou dogters word dadelik  

vrygelaat. 
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1.    JUPITER:  Daar sal chaos wees in die godewêreld.  Die leuen 

     sal die heerser wees … haat en nyd sal die gode 

     vernietig.  Duisternis sal die lig verdryf. 

2.    PLUTO:   GAAN AF  My aanbod staan, Jupiter.  Jou posisie 

     vir jou dogters! 

3.    NEPTUNUS:  KOM OP EN GROET VIR PLUTO WAT BY HOM 

VERBYSTAP MET DIE HAND.  DAN GAAN HY NA 

     JUPITER TOE  Jupiter, heerser van die gode, ek kon 

     nie help om jou gesprek met Pluto te hoor nie.  As jy 

     my vra, doen wat hy sê om die skone Venus terug te 

     kry en as bonus ook vir Proserpine. 

4.    JUPITER:  Ek vra jou nie, Neptunus, god van die see.  (ROEP 

     HARD)  Groot vier, kom dadelik bymekaar! 

5.    JUPITER:  STAP HEEN EN WEER 

 Dis alles jou skuld, Atlas.  Jy kon vir Pluto met die 

aarde gegooi het – enigiets wat die liefde weer kan 

herstel.  Enigiets wat my pragtige Venus en 

Proserpine uit die onderwêreld kan kry … uit die mag 

van Pluto. 

8.    ATLAS:   Moedertjie godeland, grote Jupiter bespeur ek ’n 

     tikkie geweld? 
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(Die gode kom neem hulle plekke in:  Diana staan langs Jupiter.  Bacchus kom 

sit met ’n leë glas voor Diana. Neptunus gaan sit langs die leë skulp waarin 

Venus gesit het) 

1.    JUPITER:  (DESPERAAT) In godesnaam, groot vier, Pluto 

     het vir Venus na die onderwêreld toe ontvoer en hy 

     eis my mag as hoof van die godewêreld.  Pluto wil die 

     liefde tot niet maak, sodat alles kan vergaan.  Tot 

     vandag toe kon julle niks doen om my geliefde dogter,  

Proserpine, uit sy  mag te bevry nie. 

2.    DIANA:   Moenie so middelklas wees nie Jupiter, Proserpine wil 

     nie gered word nie.  Spaar jou die moeite.  Sy geniet  

dit om die godin van die onderwêreld te wees. 

3.    JUPITER:  Gewaar ek bitsigheid, Diana, godin van die wildernis? 

4.    ATLAS: Moedertjie godeland, grote Jupiter, jy is reg, alles sal 

vergaan sonder die liefde. 

5.    DIANA:   Wat weet jy tog, Atlas? 

6.    JUPITER:  Gee hom ’n kans, Diana, godin van die wildernis. 

7.    ATLAS: Die aarde floreer op liefde.  Ons kan nie dat Pluto die 

liefde vernietig nie, dan is alles verlore.  Niks kan 

voortbestaan sonder die liefde nie. Ons sal by die 

mense op aarde moet gaan kers opsteek. 

 

 



 10 

1.    BACCHUS:  Hoekom, is daar weer ’n moer los in Koeberg? 

 HY KOM SIT VOOR MET ‘N LEë GLAS  Gaan ons 

met droë kele vergader? 

2.    DIANA: Jy gaan nog die godewêreld onder ons alies uitsuip. 

3.    BACCHUS: Dit red my van ’n aaklige dood van verveling. 

4.    DIANA: SY STAAN VORENTOE MET ‘N APPEL IN DIE 

HAND.  DIE APPEL VAL UIT HAAR HAND OP 

BACCHUS SE KOP. 

5.    BACCHUS:  Henetjie tog, Diana!  Wat maak jy met die appel?  Jy 

     hoort  nie in die godeparadys nie. 

6.    DIANA:   Appels is goed vir my.  ’n Appel ’n dag laat die dokter 

     wag. 

7.    JUPITER:  In godesnaam, Atlas … probeer vir Diana en Bacchus 

     ruil vir my dogters. 

8.    ATLAS:   Moedertjie godeland, grote Jupiter, daar is genoeg 

     chaos in die onderwêreld.  Pluto is nie  ’n aap nie. 

9.    DIANA:   Moenie my diere so beledig nie – dit is middelklas, 

ape is  hoogs intelligente wesens en wees versigtig, 

moenie die aap uit die mou laat nie. 

10.  JUPITER:  HY HOU SY HANDE OMHOOG  Asseblief … my 

     kind is ontvoer en julle is bekommerd oor ape.  Atlas, 

     kry nou vir ons ’n plek op die aarde waar ons die mag 

     van kennis van die liefde kan kry. 
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1.    ATLAS:   HY DRAAI DIE AARDE AL IN DIE RONDTE 

     Engeland … Amerika … Los Angeles … hier is dit. 

      Hierdie plek straal liefde uit – Ai, die plek wemel van 

     die liefde.  (LETTERGREPE)  Hol-ly-wood. 

2.    JUPITER:  In godesnaam, ons sal ons strategie moet beplan. 

3.    DIANA:   Maar hoe gaan ons op die aarde kom?   

4.    JUPITER:  Ons gaan met Apollo se vuurwa waarmee hy die son 

     skuif tot op die interplanetêre stasie op Mars. 

5.    DIANA:   Agge nee, dit is so middelklas … Ek verkies om te 

     vlieg.  Met Kalula.com! 

    A/G MUSIEK:  I’M LEAVING IN A JETPLANE  (DOOF 

     UIT) 

6.    BACCHUS:  HY SPRING OP EN LAAT VAL SY GLAS  Henetjie 

     tog, Diana, die vuurwa vlieg mos, … en probeer Pan 

     Am. 

7.    JUPITER:  In godesnaam, Diana en Bacchus, hou op met stry. 

     Ons sal gou moet maak – dit gaan ons familienaam 

     skaad as die ander moet hoor dat Venus in die 

     onderwêreld is. 

8.    NEPTUNUS:  (SPOTTEND)  Familienaam!  Jy kink soos die Prins 

     van Monaco. 
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TONEEL 2 

(Steven die vervaardiger staan eenkant met sy selfoon en praat.  Die 

regisseur, Rocco, loop met die megafoon en teks rond.  Teen die 

dekor is ’n banier met: ’n Ster wat val in Afrika) 

    A/G MUSIEK:  STARRY STARRY NIGHT 

     DOOF UIT 

1.    ROCCO:   OOR DIE MEGAFOON  Staan by vir toneel 1. 

    Alexa en Jan Swaeltjie neem julle plekke in. 

    Alexa, posisie 1 en Jan posisie 2, asseblief. 

2.    JAN SWAELTJIE: NEEM SY PLEK IN 

3.    ROCCO:   OOR DIE MEGAFOON  Ai tog, Jan,  waar is Alexa? 

4.    JAN SWAELTJIE: Sy baklei nog met die kleedregisseuse oor 

     haar rok.  Haar sterre waarsku teen verkeerde 

     besluite oor kleredrag. 

5.    ALEXA:   KOM OP EN NEEM HAAR PLEK IN  Steven, jy 

     het belowe dat hierdie rol my ’n Oscar gaan 

     besorg.  Ek sal dit nooit kry met hierdie simpel 

     rok nie.  My sterre voorspel … 

6.    STEVEN:  DRUK SY SELFOON DOOD EN VAL HAAR IN DIE 

REDE  Dit is die rok wat jy self bestel het by Gucci, 

Alexa.  Moenie nou kom kla nie, dit was jou keuse en  

het die helfte van die begroting van die film gekos. 
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1.    ALEXA:    Moet jy altyd geld by alles insleep?  Jy het my 

      belowe dat jy net die beste vir my en Peter sal  

gee.  

2.    STEVEN:   GOOI SY ARMS IN DIE LUG  Wat het Peter 

      nou met jou rok te doen.  ’n Mens kan nie met  

jou ’n ordentlike gesprek voer nie.  Jy ruk alles 

uit verband. 

3.    ALEXA:    (TEMERIG)  Is jy so gou moeg vir my?  Wil jy 

      van my skei?  Dink net hoe groot gek gaan ek  

in die hele Hollywood se oë wees.  Jou eks 

gaan my belaglik maak op elke funksie.  

4.    STEVEN:   (MOEDELOOS)  Ek wil nie van jou skei nie,  

Alexa, ek probeer net ’n film skiet wat aan jou 

’n Oscar sal besorg.  Kan ons asseblief nou 

begin.  Ons het al twee ure gemors. 

5.    ALEXA:    (KWAAD)  Okei, nou mors ek jou kosbare tyd! 

6.    ROCCO:    OOR DIE MEGAFOON  Ai toggie, Alexa, kom 

      neem asseblief jou plek in.  Jy en Steven kan 

      julle privaatsake by die huis uitstryk.  Die 

      filmstel is nie die plek daarvoor nie. 

7.    ALEXA:    (ONTHUTS)  Steven, gaan jy toelaat dat een 

      van jou werknemers so met jou vrou praat. 
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1.    STEVEN:   (KWAAD)  Nee Alexa, ek gaan vra dat hy 

      harder praat, want jy kry nie die boodskap nie.  

      Jy kos ons duisende Dollars – werk asseblief  

bietjie daarvoor.    Klim in Diana se karakter. 

2.    ALEXA:    WIP HAAR EN NEEM HAAR PLEK IN  As ek 

      dan so min vir jou beteken is dit maar okei … 

      maar jy gaan dit berou, Steven. 

3.    ROCCO:    OOR DIE MEGAFOON EN WYS MET 

VINGERS  Staan by …vyf, vier, drie, twee, een 

4.    JAN SWAELTJIE::  DRAAI NA ALEXA  Diana, liefling, kom saam 

      met my na die Bahamas.  Ek het jou baie lief 

      en wil jou net vir myself hê. 

5.    ALEXA:    GEVLEI  Ai, Jan Swaeltjie, dit sal ek baie 

      graag wil doen, maar onthou ek is ’n getroude 

      vrou met ’n kind. 

6.    JAN SWAELTJIE:  Jy het tog net met jou man getrou vir sy geld. 

       Ek kan jou liefde bied wat geen geld kan koop 

      nie. 

7.    ROCCO:    IN DIE MEGAFOON  Sny, sny!  Jan Swaeltjie, 

      jy klink nie oortuigend genoeg nie.  

8.    JAN SWAELTJIE:  (HARTSTOGTELIK)  Ek kan jou liefde bied 

      wat geen geld kan koop nie. 
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1.    ALEXA:    (BANG)  Jy sal my kans moet gee om te dink, 

      Jan Swaeltjie.  ’n Mens verlaat nie sommer die 

      gans wat die goue eiers lê nie … nie eers vir 

      die liefde nie.  GAAN AF      

2.    PROSERPINE:   KOM OP  Dit lyk nie vir my of jou Prima 

      Donna aan die aas van liefde wil byt nie, Jan. 

       Wil ons regtig haar man se geld hê? 

3.    JAN SWAELTJIE:  (BITTER)  Daardie geld kom my toe, Pro, elke 

      sent  daarvan.  Ek sal nie rus voordat ek dit nie 

      het nie. 

4.    PROSERPINE:   Gaan jou bitterheid nie ’n wig tussen ons indryf 

      nie, liefling?  Is dit nie ’n kwessie van meer om 

      die hondjie as om die halsbandjie nie.  Jy lyk 

      vir my al te danig met Diana. 

5.    JAN SWAELTJIE:  Nee, Pro, nie my bitterheid nie, maar wel jou 

      jaloesie.  Ek gaan nie die geld prysgee nie.  Al 

      kos dit my wat. 

6.    PROSERPINE:   GAAN AF  Jy gaan nou kop stamp met die 

      bedorwe Diana.  Moenie dan by my kom huil 

      nie. 

7.    JAN SWAELTJIE:  ROEP AGTERNA  Ek sal nie! 
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1.    GEMASKERDE MAN:  KOM OP  Operasie suksesvol afgehandel.  

      Diana is vasgemaak onder in die kajuit van die 

      seiljag.  Daar is ’n wag voor haar deur en ek  

sal aflos. 

2.    JAN SWAELTJIE:  (BEKOMMERD)  Kan hy vertrou word? 

3.    GEMASKERDE MAN:  Sy … die wag is ’n vrou … Proserpine. 

4.    JAN SWAELTJIE:  Ek vertrou haar nie.  Sy wil hê ek moet die hele 

      operasie los.  Haar jaloesie gaan kos my 

      tweemiljoen Dollar. 

5.    GEMASKERDE MAN:  Sy het self haar dienste kom aanbied.  Jy het  

haar genoeg vertrou om vir haar te vertel van 

die ontvoering, hoekom kan jy haar nie vertrou 

om vir Diana op te pas nie. 

6.    JAN SWAELTJIE:  ’n Vrou dink nie met haar kop nie, my vriend,  

sy dink met haar hart.   En dan vang sy 

dwaashede aan. 

7.    GEMASKERDE MAN:  Wat se dwaashede verwag jy?  Sê my sodat 

      ek voorbereid kan wees. 

8.    JAN SWAELTJIE:  SY SELFOON LUI  Hallo, Jan Swaeltjie wat 

      praat.  Ekskuus … ek verstaan nie mooi nie. 

       Ek glo dit nie!  Jy kan dit nie doen nie.  Ek het  

nog nie die geld nie.  Goed, goed, ek sal ’n 

plan maak.  DRUK FOON DOOD 
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1.    GEMASKERDE MAN:  Wat is nou fout?  Met wie het jy gepraat? 

2.    JAN SWAELTJIE:  Ek weet nie, dit klink soos ’n vrou.  Sy weet 

      waar ons Diana gevange hou en eis een 

      miljoen Dollar.  Sy het vir Proserpine.  Ek het  

vir jou gesê Proserpine kan nie Diana se wag 

wees nie.  Vir wie het jy van die ontvoering  

vertel?  Ek het nie gepraat nie, so, dit kan net  

jy wees 

3.    GEMASKERDE MAN:  Ek het seker gemaak dat niemand weet nie.  

      Dit is jy wat vir Proserpine vertel het en sy het  

seker gepraat.  Jy weet mos sy het ’n los 

mond. 

4.    JAN SWAELTJIE:  GRYP HOM VOOR DIE BORS  Ek gaan nie 

      toelaat dat jy so van Pro praat nie. 

5.    GEMASKERDE MAN:  GRYP JAN SWAELTJIE SE HAND VAS  En ek 

      gaan nie toelaat dat jy so met my praat nie.  Ek 

      weet te veel dat jy van my ’n vyand moet 

      maak. 

6.    JAN SWAELTJIE:  LAAT SAK SY HANDE  Ek is jammer.  Ek haat 

      dit net om in ’n hoek vasgekeer te word. 

       Hierdie nuwe ontvoerder ontstel my.  
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1.    ROCCO:    IN DIE MEGAFOON  Pragtig, pragtig, die 

      toneel is in die kan. 

2.    STEVEN:   KOM NADER  Rocco, reël asseblief met die 

      kleedregisseuse om vir Alexa ’n ander rok te 

      kry.  Moenie geld ontsien nie.  Jy weet sy kan 

      nie haar beste lewer as sy nie goed voel nie. 

3.    ROCCO:    Steven, moenie dat Alexa so op jou kop sit nie. 

       Vrouens hou daarvan om onder die man se 

      duim te wees. 

4.    STEVEN:   Sê hy wat al drie keer geskei is. 

5.    ROCCO:    Ja, en ek is nog twee troues agter jou, is Alexa 

      nie jou vyfde probeerslag nie? 

6.    STEVEN:   Hoekom sal ek nou huil oor mislukte huwelike? 

       Die 9/11 terreuraanvalle het mense dood- 

gemaak.  En wat van die daaropvolgende 

      slagtings in Madrid en Londen.  Dit laat die 

      Nazi-regime van Adolf Hitler na cowboys en 

      crooks klink.  Dan praat ons nie eers van die 

      misdaad in Suid-Afrika en Zimbabwe nie. 

7.    ROCCO:    Het Arnie Swartnek jou nou aangesteek?  Jou 

      spiere is nie groot genoeg om ’n goewerneur te 

      wees nie. 
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1.    STEVEN:   Ek het dit al oorweeg … miskien sal dit 

      makliker wees om met ontevrede inwoners te 

      werk as bedorwe akteurs. 

2.    ROCCO:    LAG  En vrouens …     
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TONEEL 3 

(Jupiter,  Neptunus, Bacchus en Diana sit op houtkaste tussen die 

spelers.  Steven die vervaardiger staan eenkant met sy selfoon en 

praat.  Die regisseur, Rocco, loop met die megafoon en teks rond.  

Teen die dekor is ’n banier met: ’n Ster wat val in Afrika) 

     A/G MUSIEK:  NEEM MY OP VLERKE 

INSTRUMENTAAL (DOOF UIT) 

1.    ROCCO:   OOR DIE MEGAFOON  Staan by vir toneel 2. 

       Alexa en Jan Swaeltjie neem julle plekke in. 

       Jan, posisie 2, asseblief.  Waar is Alexa? 

2.    JUPITER:   HOU SY HANDE OOR SY ORE  Hoekom 

      skree hy so?  Kan die aardbewoners nie hoor 

      nie? 

3.    BACCHUS:   Dit is ’n megafoon, Jupiter.  Dit is nie die 

      aardbewoners wat nie kan hoor nie, dit is 

      hyself wat ’n foontjie in sy eie oor moet 

      kry. 

4.    DIANA:    (EET ’N APPEL)  Bel vir Bruwer … ’n Mens 

      sien ver by Bruwer met hulle kunsoë. 

5.    BACCHUS:   Dit is sy ore wat nie kan hoor nie, Diana, nie sy 

      oë nie. 
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1.    NEPTUNUS:   (VIES)  Hou op met stry.  Jupiter, dit sou baie 

      makliker gewees het om jou mag aan Pluto te 

      gee as om hier te moet sit en ly. 

2.    JUPITER:   Niemand hou jou hier nie, Neptunus 

3.    JAN SWAELTJIE:  NEEM SY PLEK IN  Ek het nog nie vir Alexa 

      vandag gesien nie. 

4.    ROCCO:    STAP NA STEVEN TOE  Steven, waar is 

      Alexa? 

5.    STEVEN:   (MOEDELOOS)  Sê jy my. 

6.    ROCCO:    Ai, Steven, hoe kan jy nie weet waar jou vrou is 

      nie?  Het jy haar ma gebel? 

7.    JUPITER:   Bacchus, jy het dan gesê dit is sy dogter. 

8.    BACCHUS:   MORS VAN SY WYN OP ROCCO 

       (DRIFTIG)  Dit het soos sy dogter gelyk.  Sy is 

      jàre jonger as hy. 

9.    ROCCO:    KYK IN DIE LUG IN 

10.  STEVEN:   (VIES)  Wat sien jy, gesigte? 

11.  ROCCO:    Nee, hier het water op my geval.  HY VEE 

MET SY HAND OOR DIE MERK EN PROE 

      DAARAAN  Dit is wyn LAG  Dit is wragtig 

      wyn.  Nektar van die gode. 
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1.    STEVEN:   Jy moet minder drink in die aand of ek kry ’n 

      ander regisseur.  SUG  Dit bring nog nie vir 

      Alexa terug nie.  Ek het al haar vriendinne 

      gebel.  Haar ma weet ook nie waar sy is. 

2.    ROCCO:    Is sy nie op die seiljag nie? 

3.    STEVEN:   SKUD SY KOP ONTKENNEND  Nee, ek het 

      dit gister aan ’n filmspan verhuur.  Hulle is vyf 

      kilometer die diepsee in.  Het jy nie iemand op 

      bystand nie?  Ons kan nie dat Alexa ons film 

      kelder nie. 

4.    ROCCO:    OOR DIE MEGAFOON  Bystand vir Alexa wat 

      Diana speel, kom op.  Neem posisie een in. 

5.    JUPITER:   DRUK SY HANDE OOR SY ORE  Maak gou, 

Diana … en druk sommer daai megafoon in die 

man se dowe oor. 

6.    BACCHUS:   Los jou appel … jy mag nie op die stel eet nie. 

7.    DIANA:    KLIM VAN DIE KAS AF EN GOOI VIR 

BACCHUS MET HAAR APPEL 

8.    NEPTINUS:   Vandag skaam ek my dood. 
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1.    DIANA:    NEEM PLEK IN TEENOOR JAN SWAELTJIE  

      Jy het my mislei … jy het my nie regtig lief nie. 

       Jy het die hele tyd beplan om my te ontvoer en 

om jou hande op my man se geld te kry.  Ek 

was ’n gek om te glo dat jy my liefhet.  

Niemand ontvoer iemand wat hy liefhet en eis 

dan nog ’n losprys vir haar nie.   Ek was ’n 

dwaas om in die liefde te glo.  

2.    JAN SWAELTJIE:  My liefste Diana, ek het jou regtig lief.  Ek weet 

      dit is moeilik om dit nou te glo.  Die geld wat ek 

      geëis het is myne – my geld waaruit jou man 

      my verneuk het.  Ek vat net terug wat my 

      toekom.   

3.    DIANA:    Ek glo dit nie.  Steven sal nie iemand indoen  

nie.  Wat het hy gedoen? 

4.    JAN SWAELTJIE:  Ek was nog besig om met die skrywer 

te onderhandel oor “’n Ster val in Afrika” toe 

hoor ek hy is al besig om dit te verfilm.  Ek was 

die middelman en hy het oor my kop gegaan 

en self met die skrywer onderhandel, terwyl hy 

my tweemiljoen Dollar belowe het as ek die 

transaksie vir hom beklink.  Hy verdien nie ’n  

mooi vrou soos jy nie.  Hy gaan betaal. 
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1.    DIANA:    Waar is my seun?  Bring hom asseblief na my 

      toe.  Hy kan nie sonder my klaarkom nie. 

      Moenie hom saam met Steven straf nie. 

2.    PETER PAN:   HARDLOOP TUSSEN DIE SPELERS DEUR 

EN SLAAN VIR JAN SWAELTJIE MET DIE 

PAN OP SY BOUD 

3.    ROCCO:    OOR MEGAFOON  Sny, sny!  Peter wat 

      maak jy nou?  Steven praat met jou seun. 

Hoekom het hy ’n pan? 

4.    STEVEN:   (MOEDELOOS)  Peter, kom staan hier by 

Pappa.  Hy is vandag Peter Pan … dit is die 

kind se kreatiewe streep, hy kan dit nie verhelp 

nie.  Die glanswëreld loop dubbel deur sy 

bloed.  Kom Peter, as jy soet is sal ek vir jou ’n 

nuwe kwadfiets gaan koop. 

5.    PETER PAN:   Ek het al twee kwadfietse.  Ek wil vir Mamma 

      hê! 

6.    ROCCO:    MOEDELOOS OOR DIE MEGAFOON 

       Iemand asseblief om die kind op te pas. 

7.    JUPITER:   DRUK SY ORE TOE  Gaan Bacchus, en 

      maak ’n plan met die megafoon. 
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1.    BACCHUS:   KLIM VERSIGTIG VAN DIE KAS AF SODAT 

SY WYN NIE UITSTORT NIE EN SIT DIT OP 

DIE GROND NEER.  HY STORM VORENTOE 

EN GRYP VIR PETER PAN 

2.    PETER PAN:   STRIBBEL TEE 

3.    BACCHUS:   FLUISTER IETS IN PETER PAN SE OOR. 

DAN SIT HULLE TWEE KRUISBEEN OP DIE 

VLOER.  HY GEE VIR PETER PAN DIE WYN 

OM TE DRINK 

4.    ROCCO:    SUG HARD IN MEGAFOON  Staan by vir 

      Toneel twee. Diana, jy sal baie meer 

      oortuigend moet klink.  Jy vrees vir jou kind se  

lewe … Jan Swaeltjie,  kom ek wys vir jou hoe 

om haar te oortuig van jou liefde. SIT 

MEGAFOON OP DIE VLOER NEER EN 

DRAAI SY RUG DAAROP 

A/G MUSIEK: THE GOOD, THE BAD & THE 

UGLY) 

5.    BACCHUS:   WYS MET SY VINGER VIR PETER NA DIE 

MEGAFOON 
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1.    PETER PAN:   HARDLOOP AGTER DIE SPELERS VERBY 

EN GRYP DIE MEGAFOON EN GAAN SIT 

WEER BY BACCHUS EN HOU DIE MEGA- 

FOON VOOR SY MOND 

2.    BACCHUS:   GRYP DIE MEGAFOON UIT PETER SE 

HAND 

3.    PETER PAN:   GRYP SY PAN EN SLAAN VIR BACCHUS 

OOR DIE KOP 

4.    BACCHUS:   VAL AGTEROOR EN BLY SO Lê 

5.    GEMASKERDE MAN:  KOM OP, GRYP VIR PETER EN GAAN VAN 

DIE VERHOOG AF 

6.    BACCHUS:   SIT REGOP EN HOU SY KOP VAS Eina! 

7.    STEVEN:   SELFOON LUI  Hallo, hallo.  (POUSE)  Jy 

      het wàt?  (POUSE)  Nee, asseblief nie.. 

       (POUSE)  DRUK DIE SELFOON DOOD 

8.    ROCCO:    KOM NADER  Wat is nou fout? 

9.    STEVEN:   (KWAAD)  Waar is daai kinderoppasser? 

10.  BACCHUS:   KOM STADIG NADER  Peter Pan het my met 

      sy pan op my kop geslaan en nou is hy weg. 

11.  STEVEN:   Verdomp, jou imbesiel, hulle het my seun 

      ontvoer.  Kon jy nie beter gekyk het nie?  Vir 

      watter agentskap werk jy?  Jy gaan nie weer 

      vir hulle werk nie. 
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1.    ROCCO:    KOM VINNIG NADER  Magtig, Steven.  Daar 

      is nie meer ’n enkele agentskap oor wat na jou 

      seun wil kyk nie.   

2.    STEVEN:   (KWAAD)  Insinueer jy dat my Petertjie moeilik 

      is? 

3.    ROCCO:    (VERSKONEND)  Glad nie, maar moet asse- 

blief nie hierdie een wegjaag nie – hoe weet jy 

hoe lank gaan dit vat voordat Alexa terug is? 

4.    STEVEN:   Goed, maar wat gaan ek doen, Rocco?  Ek 

      wonder nog oor waar my vrou is, dan word my 

      seun ontvoer. 

5.    ROCCO:    STAAN NADER AAN STEVEN  Jy kan maar 

      vir my sê as dit ’n foefie is vir publisiteit. 

6.    STEVEN:   (BAIE KWAAD)  Dink jy ek sal my vrou en kind 

      se lewe in gevaar stel vir publisiteit?  Dink jy … 

7.    ROCCO:    VAL HOM VERSKRIK IN DIE REDE  Magtig 

      Steven, ek is jou vriend … 

8.    STEVEN:   VAL HOM IN DIE REDE  Vriend!  Noem jy 

      jouself ’n vriend?  In daardie geval het ek nie 

      vyande nodig nie.  Het jy vir Alexa en Petertjie 

      ontvoer? 
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1.    ROCCO:    (PAAIEND)  Moenie nou kop verloor nie, 

      Steven.  Wat het die ontvoerders gesê wil hulle 

      in ruil hê? 

2.    STEVEN:   (MOEDELOOS)  Hulle wil twee miljoen dollar 

      hê vir Petertjie. 

3.    ROCCO:    Dit moet amateurs wees, want as ek jou sou 

      afpers sou dit ’n aansienlik groter bedrag 

      gewees het, want ek weet jy kan.  (SAG)  Is dit 

      nie Jan Swaeltjie nie?  As dit soos die 

      draaiboek is moet dit hy wees. 

4.    STEVEN:   (AGTERDOGTIG)  Ek weet nie … wie het my 

      dan gebel?  Hy was tog besig om in die film te 

      speel.  Weet jy van vyande wat ek het, Rocco? 

       Ek is ’n suksesvolle rolprentregisseur.  Ek 

      bedwelm nie die akteurs voordat ek met hulle 

      kontrakte sluit nie.  Wie dink jy is so kwaad vir 

      my? 

4.    PETER PAN:   KOM OPGEHARDLOOP  Hallo Pappa, ek is 

      terug. 

5.    STEVEN:   OMHELS VIR PETER PAN  Hoe het jy dit 

      reggekry, my kind? 
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1.    PETER PAN:   Die ontvoerder het gesê ek moet terugkom en 

      Pappa kan maar tweemiljoen dollar hou én vir 

      my.  Dit is gaaf van hom, né Pappa?  En dit 

      nadat ek hom met my roomys gegooi het en sy 

      tone met my pan geslaan het. 

2.    STEVEN:   Ai, maar jy is ’n oulike en dapper seun. 

Petertjie, waar is Mamma, my kind? 

3.    PETER PAN:   TREK SY SKOUERS OP  Ek weet nie. 

4.    STEVEN:   Laat die chauffeur jou en die kinderoppasser 

      huistoe vat.  Jy is seker doodmoeg en getrau- 

matiseerd.  Om te dink jy het vir Pappa 

      tweemiljoen dollar gespaar.  Jy is nie net 

      kunssinnig nie … jy  het ook ’n kop vir 

      besigheid. 

5.    BACCHUS:   (MOEDELOOS)  Ek moet dringend twee- 

miljoen dollar kry.  Ek wil die ontvoerder betaal 

om die willewragtig weer te ontvoer. 

6.    NEPTUNUS:   Jupiter, waar is al die liefde wat die aarde 

      uitstraal? 

7.    JUPITER:   Die liefde sal my nie teleurstel nie, Neptunus. 
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TONEEL 4 

 

(Die toneel speel af in ’n kajuit van die seiljag.  Alexa sit op die bank en Pluto, 

gemasker (skuilnaam Hades) staan voor haar.  Jupiter en Neptunus sit op kaste 

skuins voor) 

    A/G MUSIEK:  TEMALIED ONDER DRAAI DIE 

DUIWEL ROND 

1.    ALEXA:   (MOEDELOOS)  Mag ek weet wie jy is? 

2.    PLUTO:   Noem my sommer Hades.  Weet jy wie dit is? 

3.    JUPITER:  (VERBAAS)  Pluto het ons uitoorlê 

4.    NEPTUNUS:  Moet jy nie maar jou mag aan hom gee nie, Jupiter? 

5.    JUPITER:  Nee, die liefde sal oorwin. 

6.    ALEXA:   (KORTAF)  Die Griekse god van die onderwêreld. 

7.    PLUTO:   So, jy is nie net mooi nie, jy is slim ook.  LAG 

    Dan is jy seker lekker verveeld met ou droë 

     Steven.  Vir hom kan ’n mens net seermaak 

     deur klinkende munte.  Dink jy hy gee genoeg 

     vir jou om? 

8.    ALEXA:   Ek neem aan jy het my ontvoer om hom af te pers vir 

sy geld. 

9.    PLUTO:   (NADENKEND)   Mmm … skerp vir ’n aktrise. 
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1.    ALEXA:   Hy sal die polisie kry om my te soek … die FBI 

     (POUSE) Interpol. 

2.    PLUTO:   SKUD SY KOP ONTKENNEND  So dom sal hy nie 

     wees nie.  Dit sal slegte publisiteit wees vir ’n Ster val 

in Afrika.  En jou naam moet die film by die loket ver- 

     koop. 

3.    ALEXA:   SKUD HAAR KOP ONTKENNEND  Enige publisiteit 

     is goeie publisiteit.  

4.    PLUTO:   SELFOON LUI  Hallo (POUSE)  Het jy vir my nuus? 

(POUSE)  Nee, Pro, dis te gevaarlik,    ek sal self die 

ou vrek bel en sommer meer geld eis omdat hy nie wil 

hoor nie. 

5.    ALEXA:   LAGGEND  Pro, is Proserpine né, wat Jan Swaeltjie 

     se meisie speel en dan is jy Pluto, haar kêrel wanneer 

     sy  by die huis is. 

6.    PLUTO:   (KWAAD)  Waar kom jy daaraan?  Dis nie waar nie. 

7.    ALEXA:   Ek het die spyker op die kop geslaan, anders sou jy 

     nie so kwaad geword het nie.  Jy is kwaad vir Steven 

     omdat jy nie die rol van Jan Swaeltjie gekry het nie, 

     né. 

8.    JUPITER:  Het jy Atlas se aanwysings reg gevolg, want hier is 

     geen liefde nie. 

9.    NEPTUNUS:  Jy glo aan iets wat nie bestaan nie, Jupiter. 
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1.    PLUTO:   VROETEL IN SY SAKKE  Bly stil!  Dit is nie die waar- 

heid nie.  HY HAAL ‘N  ROLLETJIE PLEISTER, TOU 

EN ‘N SKER UIT SY SAK  Ek wou dit nie doen nie, 

maar jy dwing my.  HY BIND ALEXA SE HANDE OP 

HAAR SKOOT VAS EN PLAK HAAR MOND TOE 

Daar het jy dit nou … jou eie  skuld.  Ek het niks teen 

jou nie, maar jy laat my nie ’n keuse nie. 

2.    ALEXA:   (DEUR PLEISTER)  Maak my los.  Asseblief!  

3.    PLUTO:   HY SKAKEL ’N NOMMER OP SY SELFOON 

      Jy het nog nie betaal nie.  As mens ongehoor- 

saam is moet jy gestraf word.  Ek eis nou vier 

miljoen vir jou vrou.  (POUSE) Ja, spyt kom al- 

tyd te laat.  (POUSE)  Los die ongemerkte note 

twaalfuur vannag in die vullishouer, op die stel 

en sorg dat daar niemand is nie.  As alles goed 

verloop sal ek môre vir Alexa laat gaan.  (POUSE)  

Natuurlik lewe sy nog.  HY HOU DIE SELFOON 

VOOR ALEXA SE TOEGEPLAKTE MOND 

4.    ALEXA:   Steven, seiljag!  Steven, seiljag! 

5.    PLUTO:   HOU DIE SELFOON BY SY OOR  Jy beter 

     betaal … anders is dit die laaste maal dat jy  

met haar gepraat het.  DRUK DOOD  
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1.    ALEXA:   HUILGELUIDE 

2.    PLUTO:   (KWAAI)  Hou op, niemand kan jou tog hoor 

nie.  HY DRAAI VAN HAAR AF WEG 

3.    ALEXA:   KOM VINNIG NADER EN KAP HOM MET 

HAAR VASGEBINDE HANDE AGTER DIE 

NEK 

4.    PLUTO:   SAK INMEKAAR EN BLY OP DIE VLOER Lê 

5.    ALEXA:   KNIEL LANGS HOM EN HAAL DIE SLEU- 

TELS UIT SY BAADJIESAK.  SY SUKKEL 

MET HAAR VASGEBINDE HANDE MAAR 

KRY DIE DEUR OOP. 

6.    PROSERPINE:  SY STAAN VOOR DIE DEUR.  GRYP DIE 

SLEUTELS BY ALEXA EN SLUIT DIE DEUR 

VAN DIE BUITEKANT AF 

7.    JUPITER:  Dit is my Proserpine.  Sy het vir Pluto uitoorlê,  

Neptunus, god van die see. 

8.    NEPTUNUS:  Jy dwaal, Jupiter, heerser van die gode. 

9.    PLUTO:   SIT REGOP EN VRYF OOR SY NEK.  SKRIK 

TOE HY SIEN ALEXA IS WEG.  VOEL IN SY 

SAKKE NA DIE SLEUTELS EN HARDLOOP 

NA DIE DEUR OM DIT OOP TE MAAK. 

GAAN STAAN MET SY RUG TEEN DIE DEUR 

TOE HY VOEL DIT IS GESLUIT.   
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1.    PLUTO:   GRYP SY SELFOON EN SKAKEL  Hallo, luister nou 

mooi na my.  Daar is ’n verandering in die 

planne.  Stuur jou kinderoppasser met die geld 

na die vullishouer in die park by die Promenade 

(POUSE)  As hy nie alleen kom nie, voer ek jou vrou 

vir die haaie. 

2.    JUPITER:  In godesnaam, sal Bacchus nie vir eenmaal in sy 

     lewe kan dink nie. 

3.    NEPTUNUS:  Bacchus kan nie dink nie … die wingerdsap het al sy 

     breinselle vernietig. 

4.    PLUTO:   HY SKAKEL WEER  Konstabel Jo Mansfield, 

asseblief.  (POUSE)  Jo, die geld sal oor ’n rukkie in 

die vullishouer in die park by die Promenade wees. 

  Sorg asseblief dat jy dit eerste in die hande kry. 

  (POUSE)  Natuurlik weet ek jy is ’n polisieman. 

  Niemand sal jou verdink nie.  (POUSE)  Jy vergeet  

dat ek moet stilbly oor die twee miljoen wat jy vir die 

stoute Peter gekry het.  Ek is bly dat jy verstaan.  

Gaan kry die geld.  

5.    NEPTUNUS:  Pluto is baie slimmer as wat jy dink, Jupiter. 

6.    JUPITER:  Die liefde sal oorwin. 

    GELUID VAN SLEUTELS IN ’N SLOT 

7.    POLISIEMAN JO: STROMPEL BINNE MET SY HANDE IN DIE LUG 
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1.    BACCHUS:  STAP AGTER JO MET REWOLWER IN SY RUG  Sit 

     daar langs jou maatjie en moet julle nie iets snaaks 

     probeer nie.  Ek skiet gate deur julle. 

2.    STEVEN:  SLUIT DIE DEUR OOP EN STAP BINNE  Bacchus, jy 

     is toe ’n beter kinderoppasser as wat ek gedink het jy 

     is.  Ek gaan vir jou die tweemiljoen Dollar gee wat 

     hierdie nikswerd ontvoerder van my geëis het.  Waar 

     is Alexa? 

3.    PLUTO:   KYK VERSLAE NA STEVEN  Ek … sy … Is nie hier 

     nie. 

4.    STEVEN:  Dit is jy wat die seiljag by my kom huur het.  Jy het 

gelieg oor die film wat julle skiet en dat julle vyf 

kilometer die see in is.  Hier lê my sieljag nog net 

waar ek dit geanker het. 

5.    PLUTO:   Daar was ’n vertraging in die reëlings … ons vertrek 

     môre. 

6.    STEVEN:  Ek dink nie so nie.  Jy gaan eers vir my wys waar 

     Alexa is. 

7.    PLUTO:   (MOEDELOOS)  Ek weet nie waar sy is nie. 

8.    STEVEN:  Die vermetelheid … jy pers my af sonder dat my vrou 

     by jou is. 

9.    ALEXA:   KOM OP EN VAL IN STEVEN SE ARMS   Steven, 

my man, ek was so bang ek sien jou nie weer nie. 
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1.    JUPITER:  Kyk, Neptunus, die liefde is soos ’n ketting met 

     skakels wat deur alles heen aanmekaar vas bly. 

2.    PETER PAN:  STORM BY HULLE VERBY EN STEEK VOOR 

BACCHUS VAS  Waar is my speelgoed rewolwertjie? 

3.    BACCHUS:  Sjjt.  Ek het dit nog nodig. 

4.    POLISIEMAN JO: DRAAI VERSIGTIG OM EN KYK NA DIE REWOL- 

WERTJIE 

5.    BACCHUS:  (BENOUD)  O, henetjie tog. 

6.    POLISIEMAN:  Jy het my vir die gek gehou, jou … jou … 

7.    STEVEN:  KOM VINNIG NADER EN GRYP JO SE 

REWOLWER UIT SY HOLSTER  Nie so haastig nie. 

8.    PETER PAN:  SLAAN VIR JO OP SY TONE MET SY PAN  Pappa, 

dit is die gawe ontvoerder wat my teruggegee het. 

9.    STEVEN:  Hy is nie gaaf nie, Petertjie, hy is ’n skelm. 

10.  POLISIEMAN:  Ek is om die bos gelei … 

11.  STEVEN:  Konstabel, ek eis dat jy vir Pluto in hegtenis neem en 

     hom na die Polisiestasie neem.  Ek sal jou rewolwer 

     tot daar vir jou dra. 

12.  PLUTO:   Jo was die ontvoerder van jou seun, Peter. 

13.  STEVEN:  Hy het hom weer teruggegee ook en gesê ek moet 

     die tweemiljoen Dollar hou. 

14.  PLUTO:   Ek neem hom nie kwalik nie … 

 



 37 

    A/G MUSIEK:  EK SOU KON DOEN MET ’N 

MILJOEN 

1.    STEVEN:  Konstabel, boei hom en vat hom weg.  Ek laat nie my 

     kind deur hom beledig nie. 

2.    KONSTABEL:  BOEI VIR PLUTO EN VAT HOM UIT 

3.    STEVEN:  Alexa, waar kom jy nou vandaan? 

4.    ALEXA:   Ek het vir Pluto met my vasgebinde hande katswink 

     geslaan en die sleutels uit sy sak gehaal.  Proserpine 

     het buite die deur vir my gewag.  Sy het weer vir Pluto 

     afgepers deur te maak of sy ook ontvoer is. 
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TONEEL 5 

A/G MUSIEK SAG: TEMALIED FOREST GUMP- 

HEMELSBLOU DEKOR 

1.    ATLAS:   HY STAAN MET DIE AARDBOL OP SY SKOUERS 

    Moedertjie godeland maar die aarde is uitputtend. 

     Hulle sal maar by ons moet kom leer van die liefde. 

3.    NEPTUNUS:  SITLê VOOR DIE SKULPVORM MET ’N RADIO 

    Alles was toe eintlik maar pure verniet. 

4.    DIANA:   SIT KRUISBEEN MET ’N OSCAR BEELDJIE EN 

SPEEL  Ek het darem ’n toekenning om te wys.  Dit 

was gaaf van Alexa om my toe te laat om die rol klaar 

te maak. 

5.    JUPITER:  SIT OP ’N TROON MET ’N KROON OP SY KOP EN 

’N SEPTER IN SY HANDE  Pluto het nog my dogters. 

Niks maak sin sonder hulle nie. 

6.    PETER PAN:  HARDLOOP TOT BY ATLAS EN SLAAN HOM MET 

SY PAN OP DIE BOUDE 

7.    ATLAS:   SKUD DIE AARDE  EINA 

8.    JUPITER:  ROEP  In godesnaam  Bacchus, waar kom die kind 

     vandaan? 

9.    BUCCHUS:  KOM OP  Ek is jammer, grote Jupiter.  Hy het in die 

     ruimtetuig weggekruip. 
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1.    STEVEN:  NUUSLESER OOR DIE RADIO  …die ergste 

     aardskudding in negentien jaar in Hollywood wat 

     sewe op die rigterskaal wys. 

2.    JUPITER:  In godesnaam, Atlas, hou jou greep op die aarde.    

3.    BACCHUS:  HY STAMP VIR PETER PAN DAT HY SKUIF 

4.    PETER PAN:  HAAL SY SPEELGOED REWOLWER UIT  Ek gaan 

     jou morsdood skiet. 

5.    PLUTO:   KOM OP  Jupiter, ek het gewen.  Kyk net die chaos.  

6.    JUPITER: VERBAAS  is jy nie in die tronk nie? 

7.    PLUTO: LAG  Jou domkop, ek is mos nie ’n mens nie.  Ek kom 

om jou mag oor te neem, want Die werklikheid het die 

liefde oorwin. 

8.     VENUS: KOM OP  Nee Pluto, die liefde het oorwin. 

9.    PLUTO:   Venus, hoe het jy uit die onderwêreld gekom?  Net ek 

     en Proserpine het die sleutels. 

10.  PROSERPINE:  KOM OP EN VAL AAN PLUTO SE VOETE  Ek het 

     jou lief, Pluto … eK sien nie kans om jou met Venus 

     te deel nie.  As godin van die onderwêreld het ek haar 

     uitgegooi. 

11.  PLUTO:   Hoe kon jy liefde deel maak van die onderwêreld? 

      Die liefde vernietig alles. 
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1.    PROSERPINE:  Nee Pluto, ek gaan my nie laat verkul nie.  Ons is die 

     heersers van die onderwêreld en daar is nie plek vir 

     Venus nie. 

2.    PLUTO:   TEL VIR PROSERPINE IN SY ARMS OP DAT SY 

STAAN  Staan op, Proserpine, koningin van die 

onderwêreld.  Dit is nie goed vir jou status om 

ondergeskik te wees aan my nie.  Ons regeer sy aan 

sy. 

3.    JUPITER:  (GRYP VIR VENUS VAS)  My dogtertjie, my 

     dogtertjie … 

    KRAPGELUID OOR DIE RADIO 

4.    NEPTUNUS:  Het al die gode nou mal geword? 

5.    ATLAS: HURK EN DRUK DIE AARDBOL OP DIE GROND 

Nee, ek het die aarde laat val. 

 

Einde 

 

 

 

    

  

  


