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Rekenskap

Toneel 1

“Freedom Song”. Ligte lyk soos ‘n sonopkoms.

ELKEMAN lê uitgepaas op die verhoog. Die musiek stop ewe skielik soos hy in die emmer braak. Die

musiek verander na “Freaks” Timmy Trumpet & Savage

(VRIENDSKAP op)

VRIENDSKAP: Word wakker,ou! Dis ‘n nuwe dag! En dis nie net enige dag nie, dis jou verjaarsdag!

ELK staan op en VRIENDSKAP gee vir hom nog ‘n bottel drank aan. Hulle dans. Die musiek is nou klip

hard. ELK skree bo oor die musiek.

ELK (skree): Ek “love” die liedjie!

VRIENDSKAP (skree): Wat!?

ELK (skree): Ek “love” die liedjie! (soos hy skree stop die musiek)

VRIENDSKAP: Moet nie op my skree nie...

ELK: So gepraat van skree. Waars daardie verjaarsdag “Rap” wat jy my belowe

het?

VRIENDSKAP lag en begin met sy “rap”.

VRIENDSKAP: Okay, okay... (maak keel skoon).
Gooi my ‘n beat daar DJ!
Gee my net 'n sak vol yskoue bier
Gee my net 'n bak vleis vir die vuur
Give me time to self-medicate
Give me help with the headaches
Maak my meestal dronk, en hou my aan die gang
Hou my heel tyd jonk en vir flip all bang
Want hier waar ek bly laat ek val waar ek wil
Jy kan my hier kry want hier gaan ek chill
Hier waar die parties altyd skop
Ja hier op die grond met 'n stywe dop
P.A.R.T.Y
cause it’s your birthday
P.A.R.T.Y
ELK, baby let's go
P.A.R.T.Y
nou tot net nou
P.A.R.T.Y

ELK: Jy is die beste pel ooit, ek kon nie vir beter gevra het nie!

“Freaks” speel nou saggies in die agtergrond. ELK begin weer braak.

VRIENDSKAP: P.A.R.T.Y Cause

it’s your birthday…
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Rekenskap

VRIENDSKAP “gag” en draai om om te braak. “Follow spot” op DOOD wat staan en luister na GOD se

stem. Die stem van GOD kan gehoor word. ‘n Lig skyn bo OPS.

GOD: Hoor my stem, alhoewel ek die lig van die wereld is, op water geloop het,

duisende gevoed het met brood, water in wyn verander het, die dood

oorwin het en selfs opgestaan het, bly my roep steeds onbeantwoord. In my

majesteit sien ek hoe mensdom elke jaar verder in sonde verval. Wraak,

gierigheid, ledigheid, trots, jaloesie, wellus en vraatsug raak al hoe meer aan

die orde van die dag. Ek het geen plek in die hart van Elkeman nie, selfs my

naam dra geen waarde in sy gedagtes nie. Elkeman leef slegs vir sy eie

plesier. Daarom, sal ek Rekenskap eis. Ek het gehoop dat my Glorie sy tuiste

sou wees en daarom het ek hom die kroon van my skepping gemaak. Die

ondankbare, selfsugtige swaap. Die vraag is nou, as ek myself bekend maak,

sal hy my ooit erken? Hy sal nie. Ek het ‘n boodskapper nodig. Waar is jy

Dood?

DOOD: Almagtige  heerser, ek is hier, tot U diens, ek wag vir U woord. Ek is reg vir ‘n

avontuur!

GOD: Dood, gaan maak ‘n draai by Elkeman en wys vir hom, in my almagtige naam,

dat hy sy finale reis moet ondergaan. Daar is geen omdraai kans, hy moet die

reis onmiddellik meemaak. Sê vir hom hy moet Rekenskap kom lewer van sy

tyd op aarde. Ek het dit mos vir hom gegee. Dit is my wil.

DOOD: U wil geskied. Ek sal ‘n Elkeman vind wat, soos soveel ander, sy God-gegewe

tyd en talente misbruik het en spandeer het op dinge van min waarde. Die

wêreld is vol van hulle en my doods oë sien die hele wêreld op een slag. Daar

is niks wat hierdie oë nie sien nie.

ELKEMAN kreun soos hy braak.

DOOD: Het hom.

“O Death” begin speel tot en met 0:33. DOOD beweeg nader aan ELK. ELK probeer nou opstaan maar

sukkel om sy balaans te kry. DOOD help hom op en gee vir hom ‘n sakdoek om sy mond af te vee.

“Freaks” speel weer saggies in die agtergrond.

ELKEMAN: Dankie bra.

DOOD: Plesier, awesome partytjie.

ELKEMAN draai om om te urineer.

ELKEMAN: Ja, wel. Dit is my verjaardag – en jy weet wat hulle altyd sê...

DOOD: Nee, wat sê hulle?

ELKEMAN: Sleep when you’re dead.

DOOD: Jy weet dit is nogal snaaks...

ELKEMAN: …ja?
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DOOD: Dis is presies waaroor ek met jou wil praat.

ELKEMAN: Waaroor?

DOOD: Hoe gaan dit met jou siel?

ELKEMAN: Luister, bra of wat ook al jy veronderstel is om te wees... die “dress up”

partytjie is langsaan. En ek is elk geval te “out of it” om enigsins sin te maak

van wat nou om my...

DOOD: …Het jy van God vergeet?

ELKEMAN: Wat te F…

DOOD: ...Jy weet alwetend, alomteenwoordig? Jy is op God se agenda. Hy weet

waarmee jy besig is.

ELKEMAN: Ou, ek dink jy het die verkeerde persoon hier beet.

DOOD: Ek ken jou naam, mannetjie. Die uur is later as wat jy dink en God het my

spesifiek na jou toe gestuur.

ELKEMAN: God? Deur God gestuur? Ag, asseblief, ek dink dit is tyd dat jy gaan!

DOOD: Nope, skies, dit is nie ‘n opsie nie. Jy kan jouself nie uit hierdie een wurm nie.

God het ‘n plan met jou lewe, ek sou nie daarin twyfel as ek jy was nie,

Elkeman.

ELKEMAN: Hoe ken jy my naam?

DOOD: Hoor my, my Heerser soek Rekenskap. Van jou lewe. Jou reis begin hier en

nou. Begin jou pelgrimstog.  Gaan verduidelik jouself.

ELKEMAN: Jy maak seker ‘n grap! Dit is ‘n grap, nê? Waar is die kamera? (Kyk verward

rond) Vriend? Dit is jy, nê? Haha, baie snaaks ou! (vir DOOD) Die is ‘n grap,

check jou later. (DOOD gryp sy arm) Jou hande is dan yskoud!

DOOD: Die oomblik is hier. Die pad is moeilik en gevaarlik. Jy kan dit nie weier nie.

Ondersoek maar self jou lewe. Goeie tye en slegtes. Jy kan self jou telling by

God pleit. In die “paradys”. Daar sal jy geoordeel word oor hoe jy jou tyd op

aarde deur gebring het. Ja, gaan dink maar oor jou dade, kyk of jou lewe iets

werd was. Gaan blaai maar deur jou boekie en soek na iets wat werd is om

aan jou Skepper te noem.

ELKEMAN (voel in sy sak rond vir sy klein boekie): Wie is jy?

DOOD: Ek is die Dood. (Sy haal die kappie af om haar gesig te ontbloot)

ELK en DOOD skree.

DOOD (lag): Ja, jy ken my. Ek kan dit in jou oë sien.

ELKEMAN: Los my, asseblief!

DOOD: Um…nee…So, wat sal dit wees: kanker, hongersnood, oorlog, ‘n virus dalk?

Nee wag, wat van ‘n vloed of ‘n vuur? Ooo, ek het dit, ‘n gewas op die brein.

Jou tyd hier op aarde is verby.
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ELKEMAN: Maar ek is dan nog so jonk! My hele lewe lê nog voor my!

DOOD: Ek spaar niemand nie. Hoekom is jy so verbaas dat ek opgedaag het? Het jy

gedink dat jy, ‘n dood gewone mens, my sou vryspring? (Kom nader aan Elk)

ELKEMAN: Ek het net nog nooit daaraan...aan jou...gedink nie. Kies iemand anders

asseblief.

DOOD: Nope.

ELKEMAN: Nie nou nie...nie so nie. Ek sweer ek sal enige iets doen, ek sal jou betaal.

Maak jou prys, ek is suksesvol, geld is nie ‘n probleem nie. (Gaan op sy knieë)

DOOD: So veel soos wat ek hierdie skouspel geniet, gaan dit nie help nie. Ek kan nie

gekoop word met goud of silwer nie. Prinse, priesters, prokureurs of selfs die

edele pous kan my nie omkoop nie. Selfs skrywers, skilders en supersterre

staan met leë hande voor my.  In elk geval, het jy gedink jy kan my omkoop

met Suid-Afrikaanse rande, jy maak seker ‘n grap. Pak maar jou goedjies.

ELKEMAN (skree): Help! Iemand help my! Jy het my nie eers gewaarsku nie! Ek het niks om te

wys van my lewe nie! Gee my nog ‘n paar jaar, asseblief, ek smeek jou!

DOOD: Ag toe, staan op. Hou op smeek, dit lyk regtig nie goed nie. Vee nou jou

traantjies af en begin hierdie reis. Jy gaan nou vir ‘n slag doen wat reg is.

Geen mens ontsnap die Dood nie, ek is altyd een tree voor. Elke een van julle

sal dit weet die dag as jy op jou sterfbed lê.

ELKEMAN: Asseblief! Ek het vriende en Familie, dit gaan hulle verwoes.

DOOD: Verwoes? Regtig?

ELKEMAN: Vriende... Familie... Hulle kan seker saam met my kom! Hulle sal vir my kan

getuig!

DOOD: O! So, jy wil hulle saam met jou vat? Wel, jy kan hulle seker probeer oortuig.

Jy het niks om te verloor nie...behalwe jou trots.

ELKEMAN: Ek sê vir jou dit is nog nie my tyd nie! Ek het net een lewe.

DOOD: Jou lewe is maar net vir jou geleen, my vriend, as jy nie meer daar is nie, sal

daar net weer ‘n ander van jou soort wees. ‘n Suurstof dief. Iemand wat nie

raaksien dat Dood hom nog die heeltyd in die gesig staar nie. (ELK probeer

weg kom maar hardloop in ‘n deursigtige muur vas. Hy val op die grond)

Weet jy nou wat is my naam?

ELKEMAN: Dood. Ek sien jou, dink ek? Ek weet my lewe moet eendag eindig. Kan ons

nie net ‘n plan maak nie? Ons kan hierdie mos môre uitsorteer.

“Freaks” fade uit

DOOD: Jou lewe is soos ‘n kers. Pff, en jou kosbare vlammetjie is Dood. Onthou God

het my juis gemaak om jou te kom haal. (ELK begin vreesagtig agteruit loop)

Ek gee vir jou ‘n paar minute om te begin hardloop. (ELK begin te braak van

senuwees) I’m looking forward to the chase. (DOOD begin O Death te neurie)
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Elkeman val op die vloer en begin weer braak in die emmer. Die toneel lyk weer presies soos wat dit

gelyk het by die partytjie. Ligte keer weer terug na die partytjie stel en die partytjie musiek begin

weer in die agtergrond speel.

Toneel 2

VRIENDSKAP vee sy mond af en voltooi sy “rap”.

VRIENDSKAP: P.A.R.T.Y ELK, baby

let’s go P.A.R.T.Y

Nou tot net nou

P.A.R.T.Y

ELK: Ou?

VRIENDSKAP: Hip – Hip - Hooray!

ELK: Asseblief…

VRIENDSKAP: ...”Brother from another mother”, gee vir my ‘n bietjie liefde. Wat is fout? Jy

lyk soos die dood. Kom sit bietjie.

ELK: Dink gou aan jou ergste nagmerrie, en dan verdubbel jy dit. Ek sê vir jou, ek

is in groot moeilikhied.

VRIENDSKAP: Moeilikheid! Wat het jy nou weer aan gevang, ELK? Wie’s swanger...Is dit jy?

ELK: Ek is regtig ernstig. Iets baie vreemd het nou net met my gebeur... net hier...

of was dit daar? Ek weet nie, ek is heeltemal verward.

Ou, belowe... belowe my, maak nie saak wat ek sê nie, maak nie saak hoe

mal dit klink nie... jy sal my nooit afskryf nie?

VRIENDSKAP: Nooit!

ELK: Regtig?

VRIENDSKAP: Jy weet mos... “All for one and one for all!”

ELK: Het jy al ooit gewonder hoe dit voel om Dood in die gesig te staar?

VRIENDSKAP: Elke oggend as ek wakker word met ‘n babbelas!

ELK: Jy weet nooit wanneer of hoe dit gaan gebeur nie. Dit gebeur net.

VRIENDSKAP: Whoo, dit het vinnig ernstig geraak. Wat is fout?

ELK: Ek het jou regtig nodig.

VRIENDSKAP: Dude, hier is ek dan!

ELK: Nee, jy verstaan nie. Jy moet saam met my op ‘n reis gaan.

VRIENDSKAP: Ooh, lekker! Waarheen gaan ons? Say Paris, say Paris!

ELK: Graf toe.

VRIENDSKAP: Praat van ‘n antiklimaks. Waarvan praat jy, Elk? Wat de hel gaan aan?

ELK: Ek moet Rekenskap van my lewe gee. Ek kan self nie glo ek sê dit nie. Ek

weet nie eers of ek dit self glo nie. Die pad is blykbaar moeilik en gevaarlik.
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Ag, dalk het ek te veel gedrink. Dalk het ek my net verbeel. Dalk was Dood

nie regtig nie.

VRIENDSKAP: Whoa, whoa, whoa… Dood? Het jy gesê jy het vir Dood verbeel? Daai chick

is psycho... hot...maar psycho...

ELK: Sy het vanaand na my toe gekom...

VRIENDSKAP: ...Rerig?

ELK: ...en gesê ek moet gaan Rekenskap gee van my lewe by God. Ek het jou nodig

om vir God te gaan vertel dat ek ‘n goeie mens is. Ek is mos ‘n goeie mens?

Ek bedoel, jy ken my beter as my eie Familie. Jy sal Hom kom vertel, nê?

VRIENDSKAP gee geen antwoord nie. Hulle draai skielik en maak asof hulle met iets anders besig is.

ELK: Nê?

VRIENDSKAP: Dude, Dood was nie genooi nie. Wat soek sy hier? Ek is jammer Elk, maar as

Dood opdaag maak ek spore. In elk geval, ek doen nie die hele “moeilike en

gevaarlike” ding nie.

ELK: Ek het net gedink julle kan my help, jy weet ‘n mooi woordjie insit. Ek is nie

‘n slegte mens nie, is ek? Ek meen ek...ek dink tog nou en dan aan ander... en

ek kan vrygewig wees as ek wil. Ek het mos vir jou, jou woonstel se deposito

geleen, huh, onthou jy?

VRIENDSKAP: Elk, jy is van jou kop af. Dit is jou verjaardag! Maak oop jou presente, drink

nog ‘n dop, vergeet van hierdie malligheid.

ELK: As jy my lief het...

VRIENDSKAP: ...Ek het! I love you like a fat kid loves cake, man!

Ons gaan saam soos brannas en coke...soos tequila en sout...soos...

ELK: ...Ek is  dood ernstig!

VRIENDSKAP: Ja, ja...jy’t so gesê. Wow, daai chick is hot.

ELK: Kom saam met my. Help my. Asseblief?

VRIENDSKAP: Maar my skat, as ek saam met jou op hierdie “pelgrimsreis” gaan, wanneer

en hoe kom ek terug?

ELK: Ek weet nie.

VRIENDSKAP: Hierdie is rof... Uhm, o ja... Ek het nou net onthou...Um, ek kan nie saam kom

nie want ek het nog ‘n paar dingetjies om te doen...Ja, ek moet hare was, en

hierdie plek opruim...Ek kan dit tog nie net los nie, jy ken my mos beter as

dit?

ELK: Maar jy gaan my dalk nooit weer sien nie.

VRIENDSKAP: Elk, jy is en sal altyd my beste vriend bly, maar die doderyk is nou nie eintlik

die tipe partytjie waarheen ek wil gaan nie. Ag toe nou, wat van ‘n ou

drukkie? Cheers vir eers ELK.

Druk ELKEMAN en loop weg.
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ELK: “Bear-hug. Thumbs-up. Then go to Hell.” Is dit Vriende? Wie de hel het

Vyhande nodig met Vriende soos dit? Los my uit! (Elkeman hardloop en stop

weer) Ok, dink. Dink Elk! Bloed is dikker as water. My Familie is lief vir my.

My susters sal enige iets vir my doen... Wel, ek dink so? Ek hoop so!

Musiek verander na “Lost Souls” soos wat ELK na sy susters se huis beweeg. (ELK hardloop op een

plek om die reis uit te beeld)

Toneel 3

Elkeman arriveer by sy susters se huis. Hulle sien hom en begin onmiddelik te praat.

SUSTER 1: Wat soek jy hier? Waar was jy al die jare? Hoe lank was jy ooit weg?

SUSTER 2: Ag, Elk! Ek is so bly om jou te sien! Waar was jy? Ek het so baie om vir jou te

vertel, soveel het intussen gebeur.

SUSTER 1: Dink jy regtig jy kan na soveel jare net hier instap en maak asof niks gebeur

het nie? Net maak asof alles perfek is? Sot! (Klap hom oor die kop)

SUSTER 2: Dit is so lekker dat jy ‘n draai kom maak het. Ek het so na jou verlang! (soen

hom op die wang)

ELK: Wat het my besiel? (hande oor sy ore)

SUSTER 1: Hoe gaan dit met Vriendskap? Drink hy nogsteeds so baie? “Party” hy nog

steeds die nagte om?

SUSTER 2: Aah, sus, moet nie so lelik wees met hom nie. Ons het hom dan so lanklaas

gesien!

SUSTER 1: Presies! Hy is ‘n regte snotkop man. Hy los mos sy klein sussies in hierdie

“dump” om in die stad te gaan geld maak.

SUSTER 2: Ek het jou gemis, Elk. Daar gaan nie ‘n dag verby wat ek nie aan jou dink nie.

Hoekom kom kuier jy nooit nie?

SUSTER 1: Hy is mos te besig om ‘n “sukses” van homself te maak. Hy het nie eers een

keer gedink wat met ons sal gebeur as hy ons alleen by die huis los saam met

pa nie.

SUSTER 2: (druk haar ore toe en begin te neurie) Ek wil nie oor hom praat nie...

SUSTER 1: ...Nee, kom ons praat oor hom. Weet jy hoeveel nagte het ons om gehuil? Jy

is ons ouboet, jy moes hier gewees het, ons beskerm het, Elk. Weet jy dit?

Maar jy was nie. (na suster) Hy het ons net so gelos, sonder om eers twee

keer te dink.

SUSTER 2: Ek is seker jy wou kom, nê Elk? Jy was seker net te besig, nê?

SUSTER 1: Besig! Asseblief, besig met wat? Altyd besig! Jy dink net aan jouself. Ek is reg,

nê Elk? Jy weet ek is reg. Ek wonder wat sal ons in jou Lewens boekie vind.

(Sy gryp die boek uit sy sak uit)
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ELK: Nee, stop! (Probeer die boek gryp) Gee terug!

SUSTER 1: Jy sê mos jy was besig. Kom ons kyk bietjie waarmee jy jou so besig gehou

het... (Blaai deur boekie) Hier is een...

Inskrywing 6935, 3 Maart 2012.

Selfsug. Eie gewin. Gee R2 vir die hawelose vrou op die hoek van Kerkstraat

en Nelson Mandela. Maak ‘n storie op om die Familie kuier te vermy.

SUSTER 2: Ek onthou daai dag! Elk, jy het gesê jou vlug was vertraag?

ELK: Asseblief hou op, sus.

SUSTER 1: Nee, kom ons lees nog, hierdie is meer “entertaining” as wat ek gedink het.

Inskrywing 7665, 12 Junie 2014

Vergeet Suster se verjaarsdag. Jok oor waar ek was. Dronkenskap. Ongeskik

met die hawelose vrou op die hoek...

Weet jy wat? Jy is presies soos hy!

ELK: (Raak omgekrap) Ek is niks soos pa nie! (bring sy vuiste neer op die boks

langs hom) Ek was nog nooit, en sal ook nooit wees nie. Ek het gewaai, want

ek moes net hier weg kom. Ek moes net. Ek is niks soos hy nie!

Susters skrik en draai weg van hom af.

ELK: Ag, kom nou! Kom uit. Toe? Ek het dit nie bedoel nie, ek wou julle nie skrik

maak nie. Ek moet met julle praat. Asseblief, dit is belangrik. Julle is Familie.

(Elk se kop begin pyn) Ek weet ek was nie juis die beste broer in die wêreld

nie, maar ek is nogsteeds Familie. Ek het julle regtig nodig!

SUSTER 1: Waar was jy toe ons jou nodig gehad het?

ELK: Jy is reg, jy was nog altyd reg. Ek het julle verlaat vir geld. (O Death begin

speel). Sy kom.

SUSTER 2: Wie kom? Elk, is alles oraait? Is jy in die moeilikheid?

ELK: Dit is wat ek nog die hele tyd probeer sê! Ek moet julle iets aaklig vertel. Dit

maak my siek om net daaraan te dink... (Musiek word harder)

...Ek moet hier weg kom.

SUSTER 1: Dis reg, hardloop. Jy weet mos hoe. Los ons maar weer, jy is mos baie goed

daarin.

ELK: Jy vertaan nie! Ek moet...

Dood in

ELK: Asseblief, julle moet my help, ek moet hier weg kom.

SUSTER 2: Gebruik die agterdeur,Elk, jy weet mos waar hy is. En sterkte met watookal

jou so jaag. Ek hoop jy vind jou vrede.
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Elk spring af en die susters pop weer in hulle bokse in.

ELK: Wie kan help? Wie was nog altyd daar vir my? (Dink vir ‘n oomblik) Ek weet!

Geld! Besittings. Ek het hulle verdien, ek besit hulle. Hulle moet my help!

ELK hardloop. “Everybody Wants To Rule The World” – LORDE begin speel.

Hy begin weer hardloop en kom tot by waar BESITTINGS lê.

Toneel 4

Op pad na BESITTINGS begin ELK met GOD te praat.

ELK: God.Wie is God in elkgeval? Wie is jy, huh? Die skepper... van wat, die

muskiet? ‘n Kind gaan elke dertig sekondes dood van ‘n insek byt. Is dit wat

jy wil hê? Hoekom moet ek so vinnig geoordeel word? Ek het niks aan jou

gedoen nie! Antwoord my! Ek het hard gewerk en mooi volgens die reëls

gespeel. So vat jou “skuld” en jou “skaamte” en...en...Weet jy wat? Ek is

iemand! Ek is nie eers siek nie! Ek sal vir jou Rekenskap gee: Geld in die bank,

baie! ‘n  Mercedes Benz. ‘n Massiewe huis met ondervloerse verhitting. Ek

het oorseese belegings! ‘n Getekende Pierneef bo die kaggel. En hierdie

Rolex. Is dit nie genoeg nie? Watch this space – “God”. Ek sal koop en betaal,

ek sal elke stukkie rykdom vat om jou skaal in my guns te laat sak. Hierdie

plan sal nie misluk nie! “Bring it on” Besittings, ek is reg vir julle!

ELK kom by BESITTINGS aan. Daar is goue wesens wat na ELK toe kruip. Hulle pluk saggies aan sy

klere. Hy hou van die aandag wat hy kry.

BESITTINGS 1: Hier is ons, Meneer!

BESITTINGS 2: Ons is altyd hier.

BESITTINGS 1: Langs die teller waar u u hoof buig.

BESITTINGS 2: Agter die winkelvenster.

BESITTINGS 1: Kom in, kom in...

BESITTINGS 2: ...ons heg waarde aan u. U heg waarde aan ons.

BESITTINGS 1: Welkom terug by die huis van Materiële aanbidding.

BESITTINGS 2: Alles wat ons het, behoort aan u.

BESITTINGS 1: Ons kan u opgradeer, meneer, of ”Supersize” as u verkies.

BESITTINGS 2: Sê net wat ons vandag vir u kan doen.

ELK: Ja, dit is reg. Jy weet wie ek is, ons praat mekaar se taal. Kom, gee my alles

wat jy het.

BESITTINGS 1: Ons het alles wat u nodig het. Ons doel is om u tevrede te stel.

BESITTINGS 2: Waarvoor u ook al kan betaal, sal ons met liefde voorsien.
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BESITTINGS 1: Op die eerste vloer is die ontwerpers klere, op die tweede parfuum en

juwele.

BESITTINGS 2: Soek u meer? Daar is altyd nog.

BESITTINGS 1: Derde vloer – rekenaars, selfone, elektroniese ware.

BESITTINGS 2: Vierde vloer – kunswerke, internasionale beleggings en oorseese reise.

BESITTINGS 1: Sê tog u is lief vir ons, Meneer.

ELK: Ek is. Ware liefde. Hier is my “Mastercard”, “Visa” en “American Express”.

BESITTINGS 2: Dan is enige iets wat u begeer, in die hele wye wêreld tot u beskiking.

ELK: Okay, jy weet mos die kliënt is altyd reg, nê? Wel, ek het iets nodig... Nie vir

hierdie wêreld nie, maar vir die een hierna. God wil hê ek moet Rekenskap

van my lewe op aarde gee. Wel, dit is julle! (Goue wesens skrik en beweeg af)

Julle is hoe ek my lewe geleef het.  Ek is lief vir my goed. Ek sal dit als saam

vat. Nou dadelik. Kom ons gaan.

BESITTINGS 1: Dit is waar, Meneer, dat as jy arm is in hierdie wêreld, jy moeilikhied sal hê,

maar ons het geen waarde in die hiernamaals nie.

ELK: ‘Meneer’ dink anders... Ek het my agterend af gewerk op aarde om julle te

besit! Julle moet nou vir God kom bewys wat ek werd is!

BESITTINGS 2: Meneer, Meneer, Meneer, ons kan nie saam met u na God toe gaan nie.

BESITTINGS 1: Ons het nie harte nie. Dink u regtig dat ons met hierdie oë kan huil?

BESITTINGS 2: Of dat ons met hierdie lippe kan soen?

BESITTINGS 1: As u ons saam met u na God toe sleep, sal u met niks voor God staan!

ELK: Niks!? (Gryp sy kop asof hy pyn het)

BESITTINGS 1+2: Niks!

ELK: Regtig, niks? Wil jy vir my sê, jy is niks werd nie? Jy bepaal dan my waarde!

En as jy geen waarde voor God het nie, beteken ek dan ...

BESITTINGS 1+2: …niks.

ELK: Dit kan nie waar wees nie. Ek het my totale bestaan op julle gebou!

BESITTINGS 1: We don’t do souls.

BESITTINGS 2: We do sales.

ELK: Nee! Luister na my, doen wat ek sê! Julle is voor betaal, ek het julle gekoop!

Julle behoort aan my!

BESITTINGS 1: Is u regtig onder die indruk dat ons aan u behoort?

ELK: Ja, ek is!

BESITTINGS 1: Nee.

ELK: Nee?
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BESITTINGS 2: Ons is maar net vir ‘n seisoen aan u geleen.

BESITTINGS 1: Net genoeg tyd om u morele kompas op te neek.

BESITTINGS 2: En as u die fynskrif gaan lees, sal u sien...

BESITTINGS 1: ...Ons gee nie einlik vir u om nie.

ELK: Maar hoe kan God my dan ken as hy nie my Rykdom kan sien nie? (Gryp

weer sy kop)

BESITTINGS 2: U moes vroëer daaraan gedink het, Meneer.

BESITTINGS 1: Next customer please…teller 6...

BESITTINGS 2: ...6...

BESITTINGS 1: ...6.

Toneel 5

“Stay high” deur Tove Lo begin speel. ELK klim mismoedig af. Die verhoog word vol mense wat werk

toe en terug stap. Hulle stamp aan hom soos wat hy sy pad deur die groot skare mense probeer vind.

Uit pure frustrasie uit gooi hy sy geld in die lug op.

ELK: Vat dit! Vat alles! Dit beteken niks! Waardeloos! Dit los my met niks! (Na

God) Ek neem aan dit is wat jy wou gahad het!? “Salig is hy wat arm is want

aan hom behoort die koningkryk van God.” Is dit hoe dit werk? (Hoofpyn is

nou erger) Wat is die punt van werk dan? Spaar? Hier, vat alles!

ELK word omgestamp en hy val langs ‘n bedelaar neer.

ELK: Wat kyk jy?

WYSHEID: Waarna kyk jy?

ELK: ‘n Bedelaar.

WYSHEID: Maak dan jou oë toe as jy my nie wil sien nie.

ELK: Ek sou, maar ek sal jou nogsteeds kan ruik.

WYSHEID: En wat van jou?

ELK: Wat van my? Ek is net ‘n gewone man?

WYSHEID: Nee.

ELK: Nie?

WYSHEID: Nee.

ELK: Well, enlighten me. Wat sien jy dan?

WYSHEID: ‘n Siel.

ELK: En wat weet jy nogal?
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WYSHEID: Einlik nogal baie. Ek weet jy het ‘n siel. Ek weet jou siel is omgekrap. Ek weet

jy soek antwoorde. Ek weet jy het niks om te wys vir jou patetiese lewe nie.

ELK: Wie is jy?

WYSHEID: Onthou jy my dan nie?

ELK: Sou ek jou gevra het as ek geweet het?

WYSHEID: Ek sien jy is nog net so sarkasties soos altyd. Ek is Wysheid.

ELK: Nee, dit kan nie wees nie. Die Wysheid wat ek geken het was sterk, en

beeldskoon en...

WYSHEID: …waardeer. Ja, ek was daai vrou... voordat jy my begin verwaarloos het.

Daar was nie meer plek vir my aan jou tafel nie. Toe Trots, Wellus en

Vraatsug ook begin aansit het, het jy my begin ignoreer. En toe jy my totaal

en al verwyd het, toe beland ek op straat. Swak, doelloos, en siek.

ELK: Ek’s... Ek’s...

WYSHEID: …Jy is?

ELK: Ek is ‘n idioot.

WYSHEID: Ja en nee.

ELK: Ek verstaan nie.

WYSHEID: Nee, jy doen nie. Jy verstaan maar min. Jy sien, jy het Kennis, jy het jouself

dan geleer. Jy het by die beste instellings studeer. Maar daar is een ding wat

jy kort.

ELK: Wat is dit? Asseblief sê my. Ek is desperaat. Ek het antwoorde nodig. Ek moet

weet wie saam met my op hierdie reis sal kom. Ek het al almal probeer,

alles... jy... Kan jy nie saam met my kom nie?

WYSHEID: Ek is te swak om saam met jou te kom. Maar, daar is iemand wat ek dink jy

weer in jou lewe moet toelaat. Sy sal saam met jou bly tot die bitter einde.

Sy sal saam met jou voor God gaan staan. Sy kan Rekenskap gee van jou

lewe.

ELK: Wie?  Wie is sy? Ek moet weet.

WYSHEID: Hoekom moet ek jou help? Jy het my verwaarloos en nou het is ek op hierdie

ashoop, as gevolg van jou! Jy dink nie aan enige iemand behalwe jouself nie.

ELK: Ek weet. Ek het soveel keer my rug gedraai. Ek het niks gegee nie, net

ontvang. Ek het niks gevoel nie. Ek het nie eers Liefde vir enige iemand in

hierdie wêreld nie. En nog minder te praat van die wêreld hierna.

WYSHEID: Liefde.

ELK: Wat van dit?

WYSHEID: Dit is presies wat jy nodig het. Laat haar weer in jou lewe toe. Laat haar toe

om die mure om jou hart af te breek. Sy sal jou leer hoe om weer aan ander

eerder as jouself te dink. Sy sal jou weer vul met vreugde en vrede. Sy sal
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saam met jou op die reis gaan en saam met jou voor die Almagtige God

staan.

ELK: Waar kan ek haar kry?

“O Death” begin te speel

ELK: Ek het nie baie tyd nie. Sy agtervolg my, ek weet dit.

WYSHEID: Volg my.

ELK: Kan ek jou vertrou? Ek ken jou dan nie meer nie.

WYSHEID: Het jy ‘n ander keuse? Ek is jou nuwe beste vriend. So kom nader.

ELK: Waarheen? Na wat? Ek weet eerlik waar nie wat lê voor nie. Om die

waarheid te sê, weet ek nie eers presies wat agter my lê nie.

WYSHEID: Hou nou op kerm, kom ons gaan. Liefde sal jou lei.

ELK: Dit klink so eenvoudig, maar wat as Liefde my nie kan help nie? Wat as sy my

ook soos al die ander net verlaat? Ek kan nie meer nie. Dalk moet Dood my

net kom haal en klaar kry. (Hy gryp sy kop soos hy ‘n intense hoofpyn kry).

Ah, my kop. Wat is besig om met my te gebeur? (“O Death” speel al hoe

harder)

WYSHEID: Moet nie ingee nie. Moet nie dat die pyn wen nie. Sy kom. Moet nie opgee

nie, Elk. Al wat altyd sal bly is geloof, hoop en lilefde – hierdie drie. Maar die

grootste hiervan bly steeds die liefde.

ELK: Ek kan nie! Die pyn raak net erger, dit voel soos ‘n donderstorm in my kop!

Help my! (Klink soos ‘n woeste storm – donderweer en wind) Wat gaan aan

met my? (Klanke word harder en harder) Vriendskap, ek dog dit was ware

liefde, ek het gedink jy sou verewig by my bly... Sus, ek is jammer. Ek is so

jammer dat ek nie daar was toe julle my nodig gehad het nie. Ek het hom so

gahaat! Ek wou so graag hê hy moes ophou, maar ek het net nie die “guts”

gehad om enige iets daaraan te doen nie. Ek was nie man genoeg nie. Ek het

nooit iets vir enige iemand gedoen nie... Ek is ‘n selfsugtige sot.

Toneel 6

Ligte en storm raak sagter en “Letter to Sarah” (Micheal W. Smith) begin te speel. GELOOF, HOOP EN

LIEFDE op. ELK is nou baie emosioneel, huil terwyl LIEFDE hom vashou.

ELK: Selfs al praat ek met tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, is

ek niks meer as ‘n stuk klinkende metaal nie. Of as ek alles wat ek besit

weggee vir die armes en ek selfs my liggaam prys gee om eer te kry, maar ek

het nie liefde nie, het ek niks bereik nie. So dit maak nie saak wat ek sê of glo

of doen nie, as ek dit sonder Liefde doen is ek bankrot.
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WYSHEID: Dit is presies waarom ek jou hierheen gebring het. Liefde is alles. Sy is die

doel van die lewe – daardie selfde doel waarna jy so smag. Sy sal vir jou

getuig.

ELK: Maar hoekom? Ek verdien haar nie. Ek het my hele lewe lank elke vorm van

liefde verwaarloos. Ek het lankal opgegee op Liefde. (Gryp sy kop in pyn)

WYSHEID: Liefde gee nooit op nie.

ELK: Maar ek het net aan myself gedink.

WYSHEID: Liefde soek nie haar eie belang nie.

ELK: Maar ek... Ek was so selfsugtig...

WYSHEID: Liefde is nie grootpratering nie, sy is nie verwaand nie.

ELK: Wat as ek doodgaan? Wat gaan dan van haar word?

WYSHEID: Liefde het geen einde nie. Sy sal die hart vul van die volgende mens wat haar

soek.

ELK: Ek is so jammer. Ek is so jammer dat ek teen jou gewerk het; dat ek nie na

jou geluister het nie! Ek is so jammer dat ek verkeerd teenoor julle op getree

het...ek is jammer oor...

WYSHEID: …Dis genoeg... dit is al wat ons nodig het... kom ons gaan.

ELK: Waarheen gaan ons? (die hoofpyn is nou baie erg)

WYSHEID: Graf toe.

Scene 7

“O Death” speel soos wat ELK, WYSHEID en LIEFDE die finale reis aanpak. ELK val en gryp sy kop agv

die pyn wat hy ervaar - LIEFDE tel hom op. WYSHEID is te moeg om aan te gaan. Hulle los haar waar

sy is en loop verder. Uiteindelik maak hulle dit tot by die graf waar DOOD vir hom wag. ELK sê die

laaste woorde in stilte.

ELK: Ek dink ek het ‘n siel. (Sukkel om die woorde te ê as gevolg van die hoofpyn

wat nou so intens is) In alle menslikhied, dink ek ek het ‘n siel.

Waarheen sal dit gaan? Tot niet?

Ek dink ek het ‘n siel. Sal dit na God toe gaan?

God, as jy nog altyd orals was, was dit net te moeilik om dit te snap.

Te moeilik vir een, swakke mens om te verstaan. Vergewe my daarvoor.      Ek

weet nou, ek sien nou, ek glo nou. (ELK gee sy “lewens boekie” vir LIEFDE)

DEATH: En wat is hierdie? “ek is jammer”, “ek het ‘n siel”. Natuurlik het jy ‘n siel, dit

is jammer jy kom dit nou eers agter. Wel, dit is tyd, God wil met jou praat.

Dankie vir die jag trippie, dit was nogal pret om jou so te sien skarrel. Ek

neem aan... ek wen!
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ELK: Death be not proud, though some have called thee

Mighty and dreadful, for, thou art not so,

For, those, whom thou think'st, thou dost overthrow,

Die not, poor death, nor yet canst thou kill me.

From rest and sleep, which but thy pictures bee,

Much pleasure, then from thee, much more must flow,

Thou art slave to Fate, Chance, kings, and desperate men,

And dost with poison, war, and sickness dwell,

And poppy, or charms can make us sleep as well,

And better than thy stroak; why swell'st thou then;

One short sleep past, we wake eternally,

And death shall be no more, Death, thou shalt die.

DOOD positioneer haarself langs ELK.

DOOD: (klap hande) Nie te sleg nie... ‘n Hele Shakespeare sonnet voor jy gaan. Dit is

so... so... edel, maar raai wat? Ek is nog steeds hier. Enige laaste woorde?

ELK: Ek het ‘n siel. (DOOD snap haar vingers en ELK gryp sy kop soos hy in die graf

val)

LIGTE AF.

DOOD: Laat daar lig wees (Lig op DOOD) en laat hy God sien. Wie is volgende?

(O Death speel)

LIGTE AF

__________________________________________________________________________________
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