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BEDRYF 1
Die eerste toneel speel af in ‘n puplieke markplein wat
oordonder word deur ‘n standbeeld van Zeus, god van die vlieë
en die dood. Die beeld het wit oë en bloedbesmeerde wange.
‘n Groep OU VROUE in swart met kruike kom aangestap en bring
dankoffers aan die standbeeld. ‘n MAL SEUN sit gehurk in die
agtergrond. ORESTES enter en word vergesel deur die
LEERMEESTER.
ORESTES: Goeie dag dames!
[Die OU VROUE wieg rond en kerm saggies]
LEERMEESTER: Sal julle so gaaf wees en vir ons verduidelik waar...
[Die OU VROUE spoeg op die grond en staan terug] Stadig nou goeie
vroue, stadig nou! Ek soek net ‘n stukkie eenvoudige inligting.
Ons is reisigers, en ons het verdwaal. [Die OU VROUE laat val hulle
kruike en hardloop vinnig weg] Donnerse ou hekse! ‘n Mense sal
sweer ek het die intensies gehad om hulle van hul kuisheid te
ontneem! (Ironies) Nou ja, jong meester, dit was waarlik ‘n
aangename reis! Om te dink dat jy werklik geinspireerd is om na die
stad van Argos te kom, wanneer daar honderde ander dorpies in
Griekeland en Italië is waar die herberge gasvry is en waar die wyn
vrylik vloei! Die straat is vol vriendelike en glimlaggende mense!
Maar hierdie barbaarse bergbobbejane – ‘n mens sal sweer hulle het
nog nooit ‘n vreemdeling gesien nie! Ek moes al ‘n honderd keer
tevore rond vra om my rigting te kry en nog nooit het ek ‘n
antwoord gekry nie. En hierdie skroeiende hitte! Argos is ‘n
verdoemde stad. Skeurende gille van vrees en paniek sodra die
inwoners jou raak sien, en wat dan gaan wegkruip soos kokkerotte
terwyl jy stap deur die starende strate. Ga! Ek kan dit net nie
verstaan hoe u dit kan verduur nie – die leegheid, die skemer lug,
die wrede son bo ons. Wat kan dodeliker wees as die son?
ORESTES: Ek is gebore hier.
LEERMEESTER: So loop die storie. Maar as ek jy was, sou ek nie
daarmee spog nie.
ORESTES: Ek is hier gebore – en tog moet ek die pad vra, net soos
enige ander vreemdeling. Klop aan daardie deur.
LEERMEESTER: Wat verwag jy? Dat iemand die deur sal oop maak? Kyk
net na die huise en vertel my wat sien jy. As jy mooi kyk sal jy
sien dat daar geen vensters is nie. Ek veronderstel die vensters
maak oop na geslote agterplase, draai hul rug draai na die strate.

(ORESTES maak ‘n verergde gebaar)Nou maar goed meester. Ek sal klop
– maar niks of niemand sal oopmaak nie.
[Hy klop. Niks gebeur nie. Hy klop weer en hierdie keer gaan die
deur op ‘n skrefie oop]
STEM: Wat wil jy hê?
LEERMEESTER: Net ‘n bietjie inligting. Kan u my dalk sê waar...[Die
deur klap toe in sy gesig] O! Vervloek is jy! Wel, heer Orestes, is
dit genoeg of moet ek iewers anders probeer. As dit u wens is sal
ek aan elke deur klop.
ORESTES: Nee, dit is genoeg.
LEERMEESTER: Kan jy dit glo! Hier is tog iemand. [Loop na die
SWAKSINNIGE SEUN]Verskoon my meneer...
SEUN: Wie! Wie! Wie!
LEERMEESTER: (Buig sy hoof)My eerbare heer...
SEUN: Wie!
LEERMEESTER: Sal u Hoogheid u verwaardig en ons wys waar Aegistheus
woon?
SEUN: Wie!
LEERMEESTER: Aegistheus, Koning van Argos.
SEUN: Wie!
[ZEUS word sigbaar en loop agter verby]
LEERMEESTER: Die ongeluk is met ons. Die enigste een wat nie
weghardloop nie is half mal! [ZEUS loop weer verby] Dit is vreemd!
Hy het ons agtervolg.
ORESTES: Wie?
LEERMEESTER: Daardie baardbek.
ORESTES: Jy droom man.
LEERMEESTER: Ek sê jou, ek het hom hier sien verbyloop.
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ORESTES: Jy moet ‘n fout maak.
LEERMEESTER: Onmoontlik. Nog nooit in my lewe het ek so ‘n baard
gesien nie – behalwe dalk eenkeer: die brons baard op die ken van
Zeus Ahenbarbos by Palmero. Kyk daar is hy weer. Wat wil hy van ons
hê?
ORESTES: Hy is ‘n reisiger. Net soos ons.
LEERMEESTER: Net ‘n reisiger? Ons het hom langs die pad ontmoet
oppad na Delphi. Toe ons op die boot geklim het na Itéa, het hy
daar gestaan op die boeg, met daardie baard in die wind. En by
Nauplia kon ons nie ons rug draai nie of hy het ons hakskene raak
getrap en nou is hy weer hier! Dink jy nogsteeds dit is toeval?
[Waai die vlieë weg] Hierdie verdomde vlieë in Argos is meer gasvry
as die inwoners. Kyk net na hulle![Wys na die SWAKSINNIGE SEUN]
Daar moet omtrent ‘n duisend van hulle wees, besig om sy oë leeg te
suig, en tog sit hy daar, houdgerus en selfvoldaan. Miskien hou hy
daarvan dat hulle sy oë droog pomp. Dit is ook nie verbasend nie,
kyk net die geel etter wat daaruit loop. [Klap sy hand na die
vlieë] Voerstek nou my klein vriendjies! Ha! Hulle kom nou na jou
toe. Laat ek! [Hy verjaag die vlieë] Wel, hierdie moes jou seker
tevrede gestel het – jy wat altyd kla dat jy ‘n vreemdeling is in
jou geboorte land. Hierdie bekoorlike insekte laat jou tuis voel,’n
mens sou sweer hulle weet wie jy is. [Waai vererg die vlieë weg]
Los ons nou in vrede julle swerkaters! Ons weet julle hou van ons,
maar ons het nou genoeg gehad van julle . . .Waar kan hulle vandaan
kom? Hulle is so groot soos hommelbye en raas soos ‘n swerm
springkane.
[Intussen het ZEUS hulle genader]
ZEUS: Dit is net brommers, ‘n bietjie groter as die gewone. Vyftien
jaar gelede het ‘n verskriklike stank van aas hulle na die stad
gelok, en sedertien word hulle net vetter en vetter. Gee hulle nog
so vyftien jaar en hulle is so groot soos paddas.
[Kort stilte volg]
LEERMEESTER: Sê my asseblief, mag ek die eer hê om te weet wie u
is?
ZEUS: My naam is Demetrios. Ek kom van Atene.
ORESTES: Het ek jou dan nie gesien op die boot so paar aande gelede
nie?
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ZEUS: Natuurlik, ek het jou ook gesien.
[Bloedstollende gille word van die paleis af hoorbaar]
LEERMEESTER: Luister net! Ek weet nie of u saam stem nie jong
meester, maar ek dink dit is beter as ons hierdie plek nou verlaat.
ORESTES: Stil!
ZEUS: Jy het niks om te vrees nie. Dit is wat hulle vandag Dooie
Mans Dag noem. Daardie gille kondig die begin van die seremonie
aan.
ORESTES: Dit lyk my jy ken die plaaslike gewoontes goed.
ZEUS: Ja, ek kuier gereeld in Argos. En soos dit toe gebeur het,
was ek ook hier op die groot dag van Agamemnon se terugkoms, toe
die Griekse vloot gegloei het van oorwinning. Hulle het kom anker
aan die voet van Nauplia en as ‘n mens aan wal was kon jy die die
baai sien – versier met wit vlae wat in die wind wapper. [Verjaag
die vlieë] Daar was toe geen vlieë in Argos nie. Argos was maar
net ‘n klein dorpie wat gebak het in die son terwyl hy sy jare om
gaap. Net soos al die ander het ek op gestap na die hoofpad om die
koninglikke optog te aanskou, en ek het dit vir ure dop gehou soos
hulle aangekom het oor die vlakte. Met die tweede dag se
sonsondergang het Koningin Klitemnestra aan wal gekom, en aan haar
sy, die toekomstige koning – Koning Aegistheus. Die inwoners van
Argos het hul sonverbrande gesigte gesien, en hoe hulle oor die
oorlogskepe staar na die see. Al die inwoners van Argos het
gedink: “Hier is moeilikheid aan die broei”, maar hulle het
stilgebly. Het jy geweet Aegistheus was die Koningin se
katelknaap? ‘n Harde, onnaakbare en wreede man, maar selfs in
daardie tyd het hy die harnas van swaarmoedigheid gedra...waarom is
u skielik so bleek jong man?
ORESTES: Dit was ‘n vermoeiende reis, en dan nog hierdie
ondraaglikke hitte...maar asseblief gaan voort, jou gesprek
interesseer my.
ZEUS: U weet, Agamemnon was ‘n waardige man, maar hy het een groot
fout begaan. Hy het alle publieke teregstellings verban. Dit was ‘n
groot jammerte. ‘n Goeie hang nou en dan was vermaak vir die
inwoners van Argos, en dit ontneem die dood van sy glans en glorie
daarby. Die mense van Argos het stil gebly, hulle het al lank uit
gesien na ‘n bloeddorstige slagting. Toe hulle hul Koning sien
inkom by die stadshekke het hulle stil gebly, en toe Koningin
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Klitemnestra haar lelie-wit arms grasieus voor haar uit strek het
hulle steeds stil gebly. Selfs op daardie oomblik sou een woord,
slegs een woord genoeg gewees het, maar hulle het geswyg. Elkeen so
diep besig om te fantaseer oor ‘n lyk met ‘n vermorselde gesig.
ORESTES: En jy? Het jy ook niks gesê nie?
ZEUS: Krenk dit jou binneste dat ek niks gesê het nie? Wel, my
jong meester, ek hou al hoe meer van jou! Dit bewys dat jou hart op
die regte plek sit. Nee, ek erken, ek het die vrede bewaar. Ek is
bloot ‘n vreemdeling hier, dit het nie my geraak nie. Die volgende
dag het die volk van Argos die Koning se doodskrete uit die paleis
gehoor. Hulle het steeds nie ‘n enkele woord gesê nie, maar hul oë
het in hul oogkaste gerol van ekstase. Dit was asof die hele stad
op hitte was.
ORESTES: En nou word die moord vir die troon vervolg. Vir vyftien
jaar het hy die vrugte van sy swart dade op gevreet. En ek het
gedink die gode is regverdig!
ZEUS: Stadig nou my vriend! Moenie die gode te oorhaastig blameer
nie. Moet hulle dan altyd straf uitdeel? Sou dit nie beter gewees
het om hierdie verbreking van geregtigheid juis te gebruik om
moraliteit uit te lig nie?
ORESTES: Is dit wat hulle gedoen het?
ZEUS: Hulle het die vlieë gestuur.
LEERMEESTER: Die vlieë? Maar dit maak tog nie sin nie!
ZEUS: Hulle is ‘n simbool. Maar as jy regtig wil weet wat die
gode gedoen het, kyk om jou rond. Sien jy daardie ou skepsel daar
oorkant. Kyk net hoe skarrel sy weg soos ‘n insek. Op haar klein
swart voetjies met haar rug teenaan die muur. Wel, sy is ‘n goeie
voorbeeld van hierdie dorp se swart goggas wat krioel uit elke
krakie van Argos. Hou nou dop hoe vang ek ons insek, dit is die
moeite werd om dit te ondersoek! Julle sal met my saamstem,
voorwaar ‘n afskuwelike gedrog! [Gryp die ou vrou] Hah! Kyk hoe
knip jou oë...jy is ‘n fossiel, moet jy nie nou al gewoond wees aan
hierdie wit warm son nie? ...Kyk hoe wriemel sy, soos ‘n vis aan ‘n
hoek! ...Luister ou vrou, vertel ons jou verhaal van rou. Ek sien
jy is geklee in swart van kop tot toon. Treur jy vir ‘n hele
regiment van seuns? As jy ons vertel sal ek jou laat gaan, miskien.
Waarom treur jy?
OU VROU: Meneer ek treur oor niemand nie. Almal dra swart in Argos.
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ZEUS: Almal dra swart? Ah, ek sien. Jy treur oor die dood van jou
Koning.
OU VROU: Stil! Om godsnaam, moenie daaroor praat nie!
ZEUS: Ja, jy is oud genoeg om te onthou hoe het die pynkrete geego
deur die strate daardie oggend. Wat het jy daaraan gedoen?
OU VROU: My goeie ou man wat op die lande. Wat kon ek doen, vrou
alleen? Ek het my deur gesluit.
ZEUS: Maar jy het jou venster nie so dig toegetrek nie, het
jy? Om beter te kon hoor en sien het jy deur jou gordyne
geloer en asem opgehou...en jy het ‘n sensasie voel opstoot
tussen jou bene. O, het jy dit nie geniet nie!
OU VROU: Asseblief meneer! Hou op!
ZEUS: En toe jou man terug kom daardie aand het jy ‘n
onvergeetlike tyd saam met hom gehad. ‘n Regte fees!
OU VROU: ‘n Fees? Nee, my heer, dit was ‘n verskriklikke
nag...’n verskriklikke nag.
ZEUS: ‘n Feestelikheid gekleur met rooi! Ek belowe jou, jy
kon dit nog nooit vergeet nie.
OU VROU: Genade vir ons! Is jy...is jy van die Dooies?
ZEUS: Ek, dood? Jou verspotte ou vrou! Jy is
mal...inelkgeval, moenie jou kop breek om te probeer dink wie
ek is nie, dink eerder aan jouself, en probeer om vergifnis
te verdien deur oor jou sondes te berou!
OU VROU: Ag meneer! Ek rou daagliks met my hele hart. As u
maar net geweet het hoe ek en my dogter rou. Selfs my swaer
bring jaarliks ‘n offer na die heuwel en my klein seun is net
so grootgemaak. Hy is ‘n mooi seun, met blonde hare en het
die mooiste maniere. Al is hy net sewe jaar oud, hoor jy hom
nooit lag of speel nie, hy het berou oor sy sondes.
ZEUS: Mooi so, jou ou teef! Dit is hoe dit moet wees. Ek
hoop jy vrek eendag saam met jou stank van berou. Dit is jou
enigste hoop op verlossing! (Die ou vrou hardloop weg) As ek
my nie misgis nie menere, het ons die regte ding gedoen, die
vroomheid vanmelewe is gewortel in vrees.
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ORESTES: Watter soort mens is jy?
ZEUS: Wat maak dit saak wie ek is? Ons praat oor die gode.
So, dink jy steeds die gode moes vir Aegistheus straf?
ORESTES: Hulle moes....hulle moes....Ag hoe moet ek weet wat
hulle moes doen? Waarom gee ek inelkgeval om? Ek is maar net
‘n vreemdeling hier....Dink u Aegistheus voel skuldig?
ZEUS: Aegistheus? Dit sal my verbaas! Hoekom sou hy skuldig
voel? ‘n Hele stad rou namens hom! (Grillerige geluide kom
vanaf die paleis) Luister net! In plaas daarvan om die
doodsgille van hul Koning te vergeet, hou hulle elke jaar
hierdie fees van die Dooies. Jaar in en jaar uit – op die dag
wat die koning vermoor was. ‘n Skaapwagter van die heuwels
is gekies om te sit en sannik in die Paleis se saal. Hy het
glo die grootste longkapasiteit – daarom kom die eer hom toe.
(Orestes is geskok) Ga! Dit is nog niks nie! Ek wonder wat
gaan jy sê as hulle die Dooies vrylaat. Vandag, vyftien jaar
gelede, was Agamemnon vermoor. En hoe het dit nie die lighartige volk van Argos verander nie? Vandag is hulle so
dierbaar en goed teenoor my!
ORESTES: Dierbaar teenoor jou?
ZEUS: Moenie jou aan my steur nie jong man. Dit was maar net
by wyse van spreke...Ek bedoel, goed en dierbaar teenoor die
gode.
ORESTES: Jy verbaas my. Al hierdie bloed besmeerde mure, die
swerm vlieë, die reuk van vrot vleis wat gis in die hitte, al
hierdie verlate strate en die god daar oorkant, met sy
verflenterde gesig. Hierdie kruipende half-mens skepsels,
wat in hul donker kamers hulself kasty, en dan die gille en
gekerm wat deur murg en siel sny! Is dit waarin Zeus en sy
gesante hulself verbly?
ZEUS: Jong man, moenie die gode veroordeel nie. Hulle het
hulle geheime – en hul smarte.
[Ongemaklike stilte volg]
ORESTES: Is dit waar dat Koning Agamemnon ‘n dogter gehad
het? Haar naam is Elektra.
ZEUS:

Ja. Sy woon in die Paleis. Die gebou daar oorkant.
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ORESTES: O, so daardie is die Paleis....en wat dink Elektra
van dit alles?
ZEUS: Ag sy is bloot ‘n kind. Daar was ‘n seun ook, genaamd
Orestes. Maar hy is dood, of so lyk dit.
ORESTES: Dood? Regtig.
LEERMEESTER: Natuurlik is hy dood jong meester. Ek dog u
weet dit reeds! Onthou u dan nie wat het hulle ons vertel by
Nauplia nie? Aegistheus het die seun vermoor, net na
Agamemnon se dood.
ZEUS: Sommiges sê hy leef nog. Hulle vertel glo dat die mans
wat hom moes vermoor het, die jong seun jammer gekry het en
hom net daar gelos het in die woud. Ryk inwoners van Athene
het hom gekry en hom versorg. Ek hoop eerder vir my part dat
hy dood is.
ORESTES: Maar hoekom?
ZEUS: Veronderstel hy kom eendag terug na die stad van
Argos....
ORESTES: Gaan voort asseblief.
ZEUS: Goed, as u wil. Wel, ek
Ek sal hom seun noem, omdat hy
behoort te wees, dit is nou as
So terloops, my jong heer, mag

sal vir hom sê: “My seun...”
om en by ook jou ouderdom
hy nog lewendig is natuurlik.
ek weet wat is jou naam?

ORESTES: My naam is Philebus. Ek kom van Korinthe, en nou
reis ek bietjie om my kennis te verbreed. Hierdie ou
skaduwee hier langs my, was my leermeester gewees.
ZEUS: Dankie. Wel, ek sal iets sê soos: “ My seun, gee pad
hier!” Watter besigheid het jy hier in Argos? Wil jy jou
regte kom eis? Ja, jy is wel braaf en sterk van ligaam en
gees. Ek kan jou sien as ‘n kaptein en leier van vegters. Jy
het beter dinge om te doen, as om oor ‘n dooie-en-lewendige
stad te heers. ‘n Stad van karkasse, oortrek met vlieë.
Hierdie mense is sondaars, maar soos jy kan sien werk hulle
vir hul versoening. Los hulle uit, my jong seun, laat hulle
met rus, respekteer hul eindelose smart en sluip saggies hier
weg. Jy kan nie deel in hul smart en rou nie, want jy het
nie die sondes gepleeg saam met hulle nie. Jou onskuld
veroorsaak ‘n kloof tussen jou en hulle. So as jy enigsins
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vir hulle omgee, loop! Loop hier weg, of jy sal saam met
hulle verdoem wees! As jy hulle steur, of selfs toelaat dat
hul gedagtes dwaal, sal hul sondes aan jou vaskleef soos koue
vet.
Hulle het skuldige gewetes en hulle is bang – vrees en
skuld is ‘n aangename reuk wat die gode hongerig opsnuif. Ja,
die gode put plesier uit sulke armsalige siele. Wil jy hulle
verdryf van die guns van die gode? En as jy sou, wat meer kan
jy hulle dan bied? Goeie kos, die grys monotoniese lewe, en
verveling – Ah, die sielsvernietigende verveling van lang dae
gevul met tydelike tevredenheid. Gaan nou jou gang, my seun,
gaan tog weg! Die rus van Argos en hierdie verwronge siele
hang aan ‘n draadtjie, raak hier aan en jy sal groot ongeluk
bring. [kyk Orestes vol in die oë] Ongeluk wat jou sal volg.
ORESTES: Werklik? So dit is wat jy sou sê. Wel, as ek daardie
jong seun was sou ek geantwoord het....[Hul kyk ondersoekend
na mekaar en die LEERMEESTER kug ongemaklik] Nee, ek weet nie
hoe sou ek u geantwoord het nie. Miskien is u tog reg, en dit
is inelkgeval nie my besigheid nie.
ZEUS: Goed so. Ek hoop net Orestes het ook soveel begrip soos
jy...Totsiens, en voorspoed vir jou my vriend. Ek moet nou
gaan.
ORESTES: Mooi loop.
ZEUS: O ja, as die vlieë julle pla, is hierdie ‘n manier om
van hulle ontslae te raak. Sien jy daardie swerm wat daar
rondom jou kop draai? Reg. Kyk nou mooi! Ek knak my gewrig –
so – en dan swaai ek my arm, eenmaal, terwyl ek sê: Abraxas,
galla, galla, tsay, tsay. Sien! Hulle val neer en begin
kruip soos wurms.
ORESTES: My moer.
ZEUS: Ag dit is niks nie. Net ‘n ou toerjie. Ek bekoor vlieë
in my vrye tyd. Goeie dag dan! Ons sal weer mekaar sien.
[ZEUS verlaat die verhoog]
LEERMEESTER: Jy moet oppas. Daardie man ken jou.
ORESTES: Man sê jy. Maar is hy ‘n man?
LEERMEESTER: Wat anders is hy dan? Jy stel my regtig teleur, my
jong meester. Was al my lesse, my voorskrifte, selfs my skeptiese
glimlag dan heeltemal verniet? Dit lyk my alles wat ek jou geleer
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het, was by die een oor in en by die ander een uit. Hy is niks
anders as ‘n man nie – wat meer wil jy hê? Die ou baardbek is
seker een van Ageistheus se spioene.
ORESTES: Stop tog nou jou filosofie! Dit het my nog net kwaad
gedoen.
LEERMEESTER: Kwaad gedoen? Is dit wat jy dit noem wanneer ‘n mens
jou gedagtes vrylaat? Ah, kyk net hoe het jy verander! Ek kan jou
al lees soos ‘n boek...Die minste wat jy kan doen is om my darem
van jou planne te vertel. Hoekom het ons na die stad van Argos toe
gekom, wat soek jy hier?
ORESTES: Het ek dan gesê ek het iets hier kom soek? Dit is nou
genoeg. Bly tog stil. [Loop na die paleis] Daardie is my
Koningkryk. My vader is daar gebore. En dit is ook daar waar ‘n
hoer en haar minnaar hom wreed vermoor het. Ek was ook hier
gebore. Ek was amper drie jaar oud toe hulle my hier weg gesleep
het. Ons het heel moontlik nog by hierdie einste deur uitgestap.
Een van hulle het my vasgehou in sy arms. My oë was oop en ek het
gehuil. Maar tog onthou ek niks. Ek het geen herinneringe nie. Ek
kyk na hierdie groot, grys gebou. Statig en pretensieus, met ‘n
wrang smaak. Ek kyk daarna, maar ek sien dit vir die eerste keer.
LEERMEESTER: Geen herinneringe nie, my meester? Hoe ondankbaar van
jou! Om te dink dat ek tien jaar van my lewe opgeoffer het om jou
kop vol te stop daarvan! Wat van al die plekke wat ons twee al saam
besoek het, wat van al die reise? En die kurses in argeologie wat
ek spesiaal vir jou saamgestel het? Dan sê jy steeds geen
herinneringe! Paleise, tempels, kerke – jy het so baie gesien
daarvan, met al daardie herinneringe kan jy ‘n gids skryf oor die
hele Griekeland!
ORESTES: Paleise – dit is waar. Paleise, standbeelde, pilare –
klippe, klippe, klippe! As ek dan al hierdie gesteentes in my kop
het, hoekom voel ek dan nie swaarder nie? Terwyl jy nou besig is,
hoekom herinner jy my nie aan die twee honderd sewe en tagtig
trappe van die tempel by Ephesus nie? Ek het hulle geklim, een vir
een, en ek onthou elkeen! As ek reg onthou was die sewentiende een
sleg gebreek. Maar tog, hoekom het ‘n ou mankoliekige brak, wat
voor die kaggel lê en homself warm maak, wat sukkelend opstaan om
sy baas te groet....hoekom het daardie brak meer herinneringe as
ek! Ten minste herken hy sy baas. Sy meester. Maar wat is daar
wat ek myne kan noem?
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LEERMEESTER: Maar wat van jou afkoms my Heer Orestes? Wat daarvan?
Ek het al my wysheid vir jou uit gekies met liefde en deernis, soos
vir ‘n vars blomme rangskikking. Al die vrugte van my wysheid, wat
gepaard gaan met slegs die mooiste blomme van ondervinding. Ek het
jou reeds van die begin af al die boeke wat daar is laat lees. Net
om jou bewus te maak van die oneindige opinies van die mens. En het
ek dit nie duidelik gemaak hoe verskil die mensdom se tradisies en
gelowe nie? So, tesame met jeug, ‘n mooi voorkoms en gesondheid,
het jy die wysheid van iemand veel ouer as jy. Jy steur jou nie
aan bygelowe of bevooroordeling nie, jy het geen familie-bande nie,
geen geloof en geen roeping nie. Jy is vry om jou teen enige iets
te draai! Maar jy weet beter as om jou aan iets te verbind – en
daar lê jou krag. In kort, jy staan kop en skouers bo die res uit,
en nog meer, jy kan voorsitter word van filosofie of argitektuur in
‘n uitstekende universiteit! En tog steeds kla jy oor jou lot!
ORESTES: Nee, ek kla nie. Waaroor moet ek kla? Jy het my
vrygelaat soos ‘n spinnekopweb wat deur die wind los geskeur word,
en tien voet bo die grond sweef. Ek is so lig soos daardie
spinnerak en ek loop bo die grond. Ek weet ek is bevoorreg, en ek
waardeer my lot ten volle. [Kort pouse] Sommige mense word gebore
vir ‘n doel, ‘n sekere pad is vir hulle bestem en aan die einde van
hul reis is daar iets wat hulle moet doen. Hulle karing aan op
hierdie lewenspad, hul voete rou en seer van die klippe. Ek
veronderstel hierdie mense walg jou, die geluk daarvan om na iets
definitief te reis. En dan is daar die ander groep, die wat min sê,
die wat in hul harte swart en swaar gedagtes het, die wie se hele
lewe verander het as gevolg van een dag in hul kinderjare, toe
hulle vyf of sewe jaar oud was....Jy is reg, ek waarborg jou dat
hulle nie wonderlike mense is nie.
Toe ek sewe jaar oud was het ek geweet ek het geen huis nie. Ek het
geweet ek hoort nêrens nie. Ek het die klank van reën op die dak,
die reuk van ‘n somersdag, die son se warm strale, vergeet - ek
het geweet hulle is bedoel vir ander. Ek kon dit nooit my
herinneringe maak nie! Hierdie herinneringe was vir mense met
huise, vee, velde en bediendes. Hierdie herinneringe was ‘n
luuksheid wat nie vir my bedoel was nie!
Maar ek, ek is so vry
soos die wind! Goddank! My gedagtes is my eie! Dit hou my op ‘n
afstand. [Gaan nader aan die paleis] Ek mag dalk hier gebly het.
As ek nooit van jou boeke gelees het nie, sou ek dalk nooit leer
lees het nie. Dit is raar vir ‘n Griekse prins om te kan lees.
Maar ek sou tienduisend keer by daardie deur in en uit gegaan het.
As kind sou ek met daardie deur gespeel het, ek sou daaraan gestoot
het met al my krag, en hulle sou slegs gekraak het sonder om mee te
gee. Ek sou my krag so kon meet. Later sou ek hulle sonder moeite
in die nag oopgooi en by meisies gaan kuier.
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En nog jare later sou my diensknegte die deure wyd oopmaak en my
verwelkom terwyl ek trots op my perd sit. My ou hout deur! Ek sou
jou sleutelgat kon vind met toe oë! En hierdie keep – ek sou dit
dalk gemaak het terwyl ek gespog het met my eerste spies. [Loop
terug] Kom ons kyk. Dit is Dorian styl nê? Wat dink jy van
daardie goue insetsel? Ek het gesien dit is mode in Dodona, ‘n
pragtige stukkie vakmanskap. En nou gaan ek iets sê wat jou sal
verheug. Hierdie is nie my paleis nie, nog minder my paleisdeur!
So hier is niks wat ons hier hou nie.
LEERMEESTER: Ah, nou praat jy sin. Wat sou dit jou inelkgeval
gebaat het as jy in Argos gebly het? Teen die tyd was jou moed
gebreek en jy sou gekerm het in rou.
ORESTES: Dit sou nogsteeds myne wees. Hierdie skroeiende hitte sou
myne wees. Die gebrom van die vlieë sou myne wees. Myne. Op
hierdie oomblik sou ek kaal gelê het in‘n donker, koel kamer in die
Paleis, ek sou gesien het hoe die vloer rooi verkleur. En ek sal
wag vir die aand om te kom. Wag vir die koel skemer van Argos, wat
uit die dorre aarde sal styg soos parfuum. ‘n Aand in Argos soos
duisende vorige kere, bekend, maar tog nuut elke keer. Nog ‘n aand
wat myne sou wees....nou maar toe, my getroue leermeester, laat ons
weg wees! Ons het geen reg om die luuksheid van ander se hitte te
geniet nie.
LEERMEESTER: Ah, my jong meester! Jy het my gerusgestel! Die laaste
paar maande - om presies te wees, vandat ek die geheim van jou
geboorte aan jou bekend gemaak – kon ek sien dat jy dag na dag
verander. Ek kon nie slaap nie! Ek was bang....
ORESTES: Waarvoor?
LEERMEESTER:

Nee, dit sal jou kwaad maak.

ORESTES: Praat.
LEERMEESTER: Nou goed. Wel, reeds van vroeg af word ‘n mens bloot
gestel aan skeptiese ironie, en daarom kan jy kan nie help om so
nou en dan verspotte gedagtes en idees te kry nie. Ek het net
gewonder, is jy besig om ‘n plan te beraam om Aegistheus te vermoor
en sy troon oor te neem?
ORESTES: [Denkend] Aegistheus te vermoor? Ah...[Pouse] Nee, my
goeie vriend, jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie. Daardie tyd
is verby. Maar dit is waar, niks sal vir my meer genot gee as om
daardie gemors aan sy baard van my vader se troon af te sleep nie!
Maar wat sal dit ons help?
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Ek steur my nie aan die volk van Argos nie. Ek het nog nooit een
van hul kinders die wêreld sien kom nie, ek was nie teenwoordig by
hul dogters se troues nie, ek deel nie in hul verwyte en smart nie
en ek ken nie een enkele een op die naam nie. Daardie baardbek was
reg, ‘n koning moet deel wees van sy volk se herinneringe. So los
hulle uit, laat ons hier wegsluip...Maar tog, as daar is iets was
wat ek kon doen, iets om my die vryheid van hierdie stad te gee,
selfs deur moord....Ek kan deel word van hulle herinneringe en
hierdie leegheid binne my vul....ja, ek sou dit doen, selfs al moet
ek my eie moeder doodmaak!
LEERMEESTER: Bly stil! Om hemelsnaam! Hou jou mond!
ORESTES: Ja, hierdie is slegs drome. Laat ons gaan. Kyk of jy vir
ons kan perde kry. Ons sal na Sparta gaan, ek het goeie vriende
daar.
[ELEKTRA kom in met ‘n groot emmer. Sy loop na die standbeeld toe
sonder om vir ORESTES en die LEERMEESTER te sien]
ELEKTRA: Ja, jou ou vark! Voertsek weg van my! Jy met jou poep-oë
en jou vet wange besmeer met moerbei sap! Voertsek! Ek is nie bang
vir jou nie! Nie ek nie! Hulle dien jou, nie waar nie? Daardie
vroom susters in hul swart rokke en krakerige skoene. Hulle het om
jou gedraai en gevroetel, en jy was bly,jou ou bok kapater! Dit het
jou verspotte houthart laat warm klop. Jy hou van hulle as hulle
sou oud is, hoe nader hulle aan die dood is, hoe meer hou jy van
hulle. Hulle het hulle beste wyn hier op jou voete uit kom gooi,
want dit is jou fees vandag. Die reuk van hulle sweeterige
onderrokke het jou neus gekielie. [Sy skuur teen die standbeeld]
Ruik nou vir ‘n slag hoe ruik ek, ruik die parfuum van ‘n jong
skoon lyf. Maar natuurlik is ek te jonk. Ek lewe – jy haat die jeug
en die lewe. Ek bring vir jou ook offergawes terwyl al die ander
bid. Hier is dit: as van die vuurherd, skille, oorskiet en afval,
besmet met wurms, en ‘n stuk brood wat selfs die varke nie wil eet
nie! Maar jou dierbare vlieë sal mal wees daaroor, sal hulle nie,
Zeus? ‘n Heerlike fees vir jou, jou ou sot, ons hoop dit is jou
laaste. Ek is nie sterk genoeg om jou om te stoot nie. Al wat ek
kan doen is op jou spoeg. Maar een dag gaan daar ‘n man kom, die
man waarvoor ek wag, wat ‘n lang swaard dra. Hy sal jou op en af
kyk en hy sal vir jou lag. So, met sy hande op sy heupe en sy kop
agteroor. Dan sal hy sy swaard uittrek en jou in twee kap – van bo
na onder – soos dit! Dan sal die twee helftes van Zeus weerskante
uit mekaar val, een links en een regs, en almal sal dan kan sien
dat hy gemaak is van goedkoop hout. Die verskriklike God van die
Dood, net ‘n hoop wit geverfde tafelhout. Die godvresende gesig,
die bloedbesmeerde wange en groen oë – alles net gewone olie verf.
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Jy weet dit! Jy weet jy is wit en bleek van binne, soos die ligaam
van ‘n jong kind. En jy weet dat ‘n swaard jou kan opkap in stukke,
ligaamsdeel vir ligaamsdeel! Net ‘n stuk tafelhout – dit sal vir
ons vuur gee vir volgende winter! [Sy sien ORESTES] O!
ORESTES: Moenie skrik nie!
ELEKTRA:

Ek het nie geskrik nie. Glad nie. Wie is jy?

ORESTES: ‘n Vreemdeling.
ELKETRA: Dan is jy welkom. Ek hou van alles wat vreemd is aan
hierdie dorp. Wat is jou naam?
ORESTES:

Philebus. Ek kom van Korinthe.

ELEKTRA: Regtig? Van Korinthe. Ek is Elektra.
ORESTES: [Vir die LEERMEESTER] Los ons nou alleen. [die LEERMEESTER
verlaat die verhoog]
ELEKTRA: Waarom kyk jy so vir my?
ORESTES: Jy is baie mooi. Jy lyk glad nie soos die mense van
hierdie stad nie.
ELEKTRA: Ek, mooi? Bedoel jy dit regtig?
meisies van Korinthe?

Net so mooi soos die

ORESTES: Ja.
ELEKTRA: Wel, hier word ek nooit deur enige iemand vertel dat ek
mooi is nie. Miskien wil hulle nie hê ek moet dit weet nie. Wat sal
skoonheid inelkgeval tog vir my beteken? Ek is net ‘n bediende.
ORESTES: Wat? Is jy ‘n bediende?
ELEKTRA: Die minste van al die bediendes in die paleis. Ek was die
Koning en Konining se onderklere. Dit is vieslik! Vol kolle en
vlekke! Ja, ek moet alles was, sodat hulle die volgende dag hul
stink lywe daarin kan toedraai. Ek moet selfs Konining
Klitemnestra se nagrokke was – daardie selfde nagrokke waarmee sy
langs die Koning slaap. Ek maak net my oë toe en skrop met al my
mag. En ek was skottelgoed. Jy glo my nie? Kyk net my hande, skurf
en gebars. Hoekom kyk jy so snaaks na my? Lyk dit vir jou na die
hande van ‘n prinses?
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ORESTES: Arme klein handjies. Nee, hulle lyk glad nie soos die van
‘n prinses nie...Maar vertel my verder. Wat moet jy nog doen?
ELEKTRA: Ek moet elke oggend die asblikke leegmaak. Ek dra dit uit
die Paleis uit en dan – wel jy het gesien wat doen ek daarmee.
Daardie groot hout vent is Zeus. Die God van Dood en Vlieë. Nou
die ander dag het die Hoë Priester hierna toe gekom om te kom bid,
en nog voor hy kon keer staan hy kniediep in slaaiblare, vrot
beetblare en mosselskulpe! Hy het so verbaas gelyk, dit kan ek jou
sê! Jy sal nie vir iemand vertel nie, sal jy?
ORESTES: Nee.
ELEKTRA: Ag,ek gee nie regtig om as jy sou nie. Hulle kan in
elkgeval nie dinge vir my erger maak as wat dit reeds is nie. Ek is
gewoond daaraan om geslaan te word. Miskien sluit hulle my toe in
die toring. Dit sal nie so erg wees nie, dan sal ek ten minste nie
hulle gesigte hoef te sien nie. Raai wat kry ek vir beloning as ek
gaan slaap en my pa se werk is klaar vir die dag? Ek gaan na ‘n
lang, dik vrou met gekleurde hare, en vet lippe, met spierwit
hande, ‘n Koningin se hande, wat ruik na heuning. Dan sit sy haar
hande op my skouers en vee oor my voorkop met haar lippe en
sê:”Goeienag Elektra, goeienag.” Elke aand. Elke liewe aand. As ek
nog eenkeer haar pap lippe op my voorkop moet voel! Ugh! Dit voel
soos ‘n stuk rou vleis op my voorkop. Maar ek sal nie toelaat dat
hulle op my trap nie. Ek sal nie lê nie! As ek in die toring
toegesluit is, sal sy my nooit weer kan soen nie.
ORESTES: Het jy nog nooit probeer om weg te hardloop nie?
ELEKTRA: Ek is te bang. Ek kan nie alleen in die nag met die
hoofpad stap nie. Dit is te gevaarlik!
ORESTES: Is daar dan niemand nie? ‘n Vriendin wat dalk saam met jou
kan gaan nie?
ELEKTRA: Nee, daar is niemand nie. Ek is heeltemal alleen. Vra maar
almal hier rond, ek is ‘n pes, ‘n iritasie! Ek het geen vriende
nie.
ORESTES: Nie eers ‘n ou voedvrou wat jou gehelp het om in die
wêreld te kom nie? Nie eers iemand wat vir jou omgee nie?
ELEKTRA: Nie eers ‘n ou voedvrou nie. My ma sal vir jou kan
vertel, ek maak selfs van die warmste harte ‘n blok ys. Dit is hoe
ek is.

17

ORESTES: Wil jy die res van jou lewe hier bly?
ELEKTRA: [Opgewonde] Die res my lewe? O nee, nee! Natuurlik nie!
Luister, ek wag vir....vir iemand.
ORESTES: Iets of iemand?
ELEKTRA: Dit is my geheim. Nou is dit jou beurt. Jy is ook baie
aantreklik. Gaan jy nog lank hier bly?
ORESTES: Wel, ek wou vandag al gegaan het, maar as dit is wat....
ELEKTRA: Ja?
ORESTES: As dit is hoe dit is.
ELEKTRA:

Ek is nie seker nie.

Is Korinthe ‘n mooi plek?

ORESTES: Ja, dit is pragtig.
ELEKTRA: Is jy gelukkig daar? Ek bedoel is jy trots op Korinthe?
ORESTES: Ja.
ELEKTRA: Dit klink so vreemd! Ek kan myself nie indink dat ek trots
voel op my geboortestad nie. Vertel my hoe voel dit.
ORESTES: Wel, nee...ek weet nie. Dit is moeilik om te verduidelik.
ELKETRA: Jy kan nie? Hoekom nie? [Kort pouse] Hoe is Korinthe?
daar baie bome wat die strate en markpleine vol skaduwees maak?
Plekke waar in mens kan rondstap in die koel aandlug?

Is

ORESTES: Ja.
ELEKTRA: En kom almal uit hulle huise uit? Gaan stap mense saam met
mekaar?
ORESTES: Omtrent almal begin kuier as die son sak.
ELEKTRA: Mans en meisies? Saam?
ORESTES: O ja, ‘n mens sien gereeld hoe die paartjies saam gaan
stap.
ELEKTRA: En het hulle altyd iets om oor te gesels? Hou hulle van
mekaar se geselskap? Kan ‘n mens hulle hoor lag in die strate?
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ORESTES: Ja.
ELEKTRA: Jy dink seker ek is baie kinderagtig, maar dit is vir my
so moeilik om so ‘n lewe vir my te kan voorstel. Om te gaan stap,
te lag en te sit in die strate. Almal in die dorp is siek van
vrees. Almal behalwe ek, en ek....
ORESTES: Ja? Jy?
ELEKTRA: O, ek is siek van....van haat! En wat doen die meisies van
Korinthe deur die dag?
ORESTES: Wel, meeste van die tyd sit die meisies en maak hulle self
mooi, dan sing hulle of speel hulle op fluite. En as dit aand word
kom al die vriende bymekaar en dan dans hulle tot die son op kom!
ELEKTRA: Maar het hulle enige probleme?
ORESTES: Ag, net kleintjies.
ELEKTRA: Ja? Maar luister tog na my...asseblief....Voel die mense
van Korinthe ooit skuldig? Berou hulle ooit oor iets?
ORESTES: Parykeer. Maar nie sommer nie.
ELEKTRA: So hulle doen wat hulle van hou, en na die tyd dink hulle
nie eers weer daaraan nie?
ORESTES: Dis hoe hulle is.
ELEKTRA: Hoe vreemd! [Pouse] Asseblief, sê my iets anders...ek wil
iets weet...ek moet dit weet omdat ek...omdat ek wag vir iemand.
Veronderstel een van daardie jong mans waarvan jy my vertel het,
wat lag en wat saam met meisies in die aand gaan stap –
veronderstel een van daardie jong mans kom terug na baie jare en
vind dat sy vader vermoor is, en dat sy moeder bly saam met die
moordenaar, en dat sy suster soos ‘n bediende werk....wat sal hy
doen? Wat sal daardie jong man van Korinthe doen? Sal hy dit net
ligtelik op neem en uit sy vader se huis sluip en by sy meisie gaan
vertroosting soek? Of sal hy sy swaard uitpluk en die moordenaar se
kop oopkloof? Hoekom is jy nou so stil?
ORESTES: Ek het net gedink....
ELEKTRA: Wat? Jy weet nie wat sal hy doen nie?
KLITEMNESTRA: [Roep van agter die verhoog af] Elektra! Elektra!
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ELEKTRA: Bly stil!
ORESTES: Wie is dit?
ELEKTRA: Dit is my ma, Koningin Klitemnestra. [KLITEMNESTRA kom op
die verhoog gestap] Wat is fout Philebus? Is jy bang vir haar?
ORESTES: [Vir homself] So dit is die gesig wat ek probeer onthou
het, wat ek nag, na nag probeer herroep het. Tot nou toe, tot
wanneer ek dit gesien het, regtig gesien het. Ek het geweet haar
gesig is oud en afgeleef onder die masker van grimering, maar ek
het nooit besef haar oë is so koud en dood nie.
KLITEMNESTRA: Elektra, jy moet luister na die Koning se bevel. Jy
moet gaan gereed maak vir die seremonie. Gaan trek nou jou swart
rok en swart krale aan....en wat beteken hierdie gedrag van jou dan
nou? O, ek ken jou geite en grille ou meisietjie, maar ek steur my
lankal nie meer daaraan nie! Hoekom staan jy so met jou hande op
jou heupe en staar na die grond? Ek het jou nou net dop gehou deur
die venster en ‘n heeltemal vreemde Elektra gesien. ‘n Jong meisie
met blink oë en selfvertroue....Hoekom antwoord jy my nie?
ELEKTRA: Dink jy regtig dat‘n kombuismeid julle wonderlike fees sal
ophelder?
KLITEMNESTRA: Daar is nie tyd vir speletjies nie! Jy is ‘n prinses
Elektra, en die volk van Argos verwag om jou so te sien, soos wat
jy gelyk het in verlede.
ELEKTRA: ‘n Prinses? Ja, ‘n prinses vir een dag lank. Een keer,
net as hierdie dag kom, dan onthou jy wie ek is! Maar natuurlik is
dit net om die volk ‘n kykie te gee van ons familie lewe. ‘n
Vreemde prinses, is dit nie? ‘n Prinses wat varke oppas en
skottelgoed was! Sê my, gaan Aegistheus weer sy arm om my sit soos
laas keer? Gaan hy sag glimlag terwyl hy dreigemente in my oor
spoeg?
KLITEMNESTRA: As jy hom andersins sou wou hê, is dit jou probleem.
ELEKTRA: Ja, as ek myself langer martel om te rou vir jou sondes,
as ek die gode onverskoning vra vir iets wat ek nie gedoen het nie.
Ja, selfs as ek jou man se hand soen en hom Vader noem! Ugh! Dit
maak my siek om daaraan te dink! Daar is droë bloed onder sy naels!
KLITEMNESTRA: Maak net soos jy wil! Ek het lank genoeg vir jou gesê
wat om te doen. Dit is nou die Koning se bevele, nie myne nie.
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ELEKTRA: En hoekom moet ek na hom luister?
jou lief en dierbare man – nie myne nie.

Aegistheus is jou man,

KLITEMNESTRA: Ek praat nie weer nie Elektra. Jy gaan teenspoed en
vernedering bring oor jouself en oor ons! Maar wie is ek om vir
jou te preek, ek wat my hele lewe vernietig het in net een oggend?
Ek weet jy haat my, my kind. Maar wat my die meeste ontstel is om
myself in jou te sien. Ek het ook dieselfde skone profiel gehad,
dieselfde smeulende oë – en niks goeds het ooit daarvan gekom nie!
ELEKTRA: Nee, moet dit nie sê nie! Philebus, asseblief! Sê my
asseblief, jy kan ons langs mekaar sien – lyk ek soos sy?
ORESTES: Hoe sal ek kan sien? Haar gesig is soos ‘n pragtige tuin
wat deur die hael en storms geplunder is. En joune lyk soos ‘n
broeiende storm – daardie passie sal jou gesig laat verdor tot op
die been.
ELEKTRA: ‘n Broeiende storm? Goed! So ver hou ek van die ooreenkoms
tussen ons twee. Mag jou woorde waar word.
KLITEMNESTRA: En jy jong seun, wat so onbeskaamd na ons staar, wie
is jy en wat kom soek jy in die stad van Argos? Kom nader dat ek na
jou kan kyk.
ELEKTRA: [Vinnig] Hy kom van Korinthe, sy naam is Philebus. Hy is
‘n reisiger.
KLITEMNESTRA: Philebus! Ek sien.
ELEKTRA: Dit lyk of jy ‘n ander naam vrees.
KLITEMNESTRA: Vrees? As die lot wat ek vir myself gekies het, my
een ding geleer het, is dit dat ek niks oor het om voor te vrees
nie....Welkom in Argos, vreemdeling! Ja, kom nader asseblief. Jy
is so jonk! Hoe oud is jy?
ORESTES: Agtien.
KLITEMNESTRA:

En lewe jou ouers nog?

ORESTES: My pa is dood.
KLITEMNESTRA: En jou moeder? Is sy omtrent so oud soos ek? Ah, jy
antwoord nie. Ek veronderstel sy lyk veel jonger as ek, en sy lag
en sing vir jou. Is jy lief vir haar? Antwoord my tog, asseblief.
Hoekom het jy haar agter gelaat?
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ORESTES: Ek is oppad na Sparta toe, ek gaan inskryf by die weermag.
KLITEMNESTRA: Sommige reisigers loop ‘n ompad om ons dorpie.
Sommiges loop selfs twintig myl verder, net om dit te vermy. Het
hulle jou nie gewaarsku nie? Die mense het ons dorp afgesonder,
hulle sien ons berou as ‘n pes. Hulle is bang ons steek hulle aan.
ORESTES: Ek weet.
KLITEMNESTRA: En het hulle vir jou gesê dat ons die las dra van ‘n
onversoenbare sonde wat vyftien jaar gelede gepleeg is?
ORESTES: Ja, hulle het.
KLITEMNESTRA: Het hulle ook gesê dat Koningin Klitemnestra die
swaarste skuldlas van almal op haar skouers dra, dat mans ril as
hulle haar naam hoor....
ORESTES: Ja,ek het dit ook gehoor.
KLITEMNESTRA: En nogsteeds kom jy houtgerus hierna toe!
Vreemdeling, weet jy dan nie? Ek is Koningin Klitemnestra!
ELEKTRA: Ag Philebus, moet haar nie jammer kry nie. Sy is mal
daaroor om simpatie te soek oor haar verlede. Sy kan net nie genoeg
kry nie, sy wil haar sondes tog so graag uit basuin! Hier skreeu
almal dit uit vanaf hul huisdakke! As dit vakansie is, is daar
altyd ‘n getroue winkellier wat op sy knieë deur die strate kruip
terwyl hy sy hare met stof besmeer, hy sleep deur die strate en
skreeu dat hy ‘n moordenaar en ‘n leunaar is. Maar selfs hierdie
vermaak is nie meer goed genoeg vir die mense van Argos nie, elkeen
ken reeds sy buurman se sondes. Veral die Koningin se sondes
verveel die mense van Argos. Dit is ofisieel, die basis van al die
sondes waaroor hulle rou. Kan jy jou dan net indink hoe genotvol sy
dit vind as sy iemand soos jy raak loop, iemand jonk en onbekend,
wat nie eers haar naam of haar klaaglied van skuld ken nie! Wat ‘n
wonderlike geleentheid! Dit is asof sy haar skuld vir die eerste
keer bely!
KLITEMNESTRA: Bly stil! Almal het die reg om in my gesig te spoeg
en my ‘n moordenaar of ‘n hoer te noem. Maar niemand het die reg om
sleg te praat van my berou nie.
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ELEKTRA: Hoor hoe praat sy Philebus. Dit is die goue reël van haar
speletjie. Mense smeek jou om hulle te veroordeel, maar jy mag
hulle net straf oor die sondes wat hulle teen jou gepleeg het.
Die ander swart en bose dade is niemand se besigheid nie en hulle
sal jou ook nie bedank as jy dit sou raaksien nie.
KLITEMNESTRA: Vyftien jaar gelede het mans gesê ek is die mooiste
vrou in Griekeland. Maar kyk nou na my, oordeel my swaarkry. Ek
sal reguit met jou wees vreemdeling, dit is nie die dood van die ou
fossiel wat ek berou nie. Toe ek sien hoe sy bloed die badwater
verkleur, het ek gesing en gedans van geluk. En selfs nou, na
vyftien jaar, het ek dieselfde rilling van plesier net as ek
daaraan dink. Maar ek het ‘n seun gehad. Hy sou omtrent sou oud
soos jy gewees het. Toe Aegistheus hom gegee het aan sy
soldate....ek....
ELEKTRA: En as ek nie ‘n fout maak nie moeder, het jy ‘n dogter ook
gehad. Jy het ‘n kombuismeid van haar gemaak! Maar hierdie sonde,
soos wat jy dit sien, lê lig op jou gewete....
KLITEMNESTRA: Jy is jonk Elektra. Dit is maklik vir julle jong
mense wat nog nie ‘n kans gehad het om sondes te pleeg nie, om te
veroordeel. Maar wag maar my kind, eendag sal ‘n onvergeeflike
sonde jou ook agtervolg. Met elke tree sal jy dink jy laat dit
agter, maar dit sal net swaarder op jou rus. Elke keer as jy
omdraai sal jy dit agter jou sien staan, net ‘n armlengte weg,
gloeiende soos ‘n swart kristal. En jy sal vergeet wat dit is, jy
sal vir jouself fluister: “Wat is dit? Ek het dit tog nie gedoen
nie?” Ja, elke keer wat jy dit nie herken nie, sal dit steeds daar
bly, en jou agter hou soos ‘n swaar gewig om jou enkels. En dan sal
jy besef dat jou hele lewe afhang van een gooi van die dobbelsteen,
en niks bly oor vir jou nie as om die las saam met jou te dra tot
jy sterf. Dit is die wet, regverdig of onregverdig. Ah, dan sal
ons sien hoe sluk jy jou jeugdige trots!
ELEKTRA: My jeugdige trots! So jy rou eerder oor jou verlore jeug
as oor jou sondes! My jeug verafsku jou nog meer as my onskuld!
KLITEMNESTRA: Wat ek in jou verafsku Elektra – is myself. Nie jou
jeug nie, hoegenaamd nie! Maar my eie.
ELEKTRA: En ek – dit is jy. Dit is vir jou wat ek haat!
KLITEMNESTRA: Gedra jou Elektra! Hier staan ons en skreeu op
mekaar, soos twee meisies van dieselfde ouderdom, wat verlief is op
dieselfde man! En tog is ek jou moeder....ek weet nie wie is jy nie
jong man, en ek weet nog minder wat jy hier kom maak, maar jou
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teenwoordigheid bring net onmin. Ek weet nog altyd dat Elektra my
haat. Maar vir vyftien jaar lank bewaar ons die vrede, en slegs ons
oë verklap die ware gevoelens. En skielik nou dat jy hier is en met
haar gepraat het, grom en hap ons na mekaar soos twee straatbrakke!
Die antieke wet van Argos vereis dat alle reisigers welkom is, maar
ek maak geen geheim daarvan nie. Hoe vinniger jy hier weg kom, hoe
beter! En vir jou my arme kind, jy wat ‘n ware replika van my is,
vir jou is ek nie lief nie. Maar ek kap eerder my eie regterhand af
as om jou seer te maak. Jy weet dit maar net te goed, en tog buit
jy daardie swakheid van my uit! Maar ek sal voorstel dat jy nie
jou hardkoppigheid op Aegistheus uit toets nie – hy weet hoe om met
slange te werk! Luister na my, as jy hom nie gehoorsaam nie, sal jy
dit berou!
ELEKTRA: Sê vir die Koning dat ek nie die seremonie sal bywoon nie.
Weet jy wat doen hulle daar Philebus? Aan die anderkant van die
dorp is daar ‘n groot kloof, niemand van die jong mans, nie eers
die braafste, kon sy einde kry nie. Hulle sê daardie kloof loop
tot in die hel! Dit is hoekom die Hoë Priester dit toegemaak het
met ‘n groot klip. Wel, glo jy dit nie? Elke jaar wanneer die tyd
aankom van die Koning se dood, kom al die dorpsmense na die kloof
toe, en dan rol die soldate die klip weg en laat al die dooie siele
vry. Hulle sê die dooies kom op van die hel en regeer die stad vir
‘n hele dag lank. Plekke word vir hulle gedek, stoele en beddens
word vir hulle reg gesit, mense gaan huis toe en kruip in die hoeke
weg om plek te maak vir hulle deur die nag. Die dood is oral en die
hele dorp is aan hulle genade oorgelaat. Jy kan net dink hoe smeek
die mense van Argos die dooies, “Ag asseblief my arme dooie
geliefde, ek het nie bedoel om jou kwaad te maak nie. Asseblief
tog. Vergewe my!” En dan môre met hane-kraai gaan hulle weer terug
na hul ondergrondse wêreld en die klip word terug gerol. Dit sal
dan die einde van die fees wees tot volgende jaar. Wel, ek weier om
deel te neem aan hierdie gesanik en gehuilery. Daardie spul dooies
is hulle sin, nie myne nie!
KLITEMNESTRA: Jy sal na die seremonie toe gaan of die Koning sal
vir jou met geweld kom haal!
ELEKTRA: Met geweld? Ek verstaan. Nou goed dan. My liewe en
dierbare moeder, sal u vir my vader sê dat ek hom sal gehoorsaam.
Ek sal die seremonie bywoon, as die volk van Argos my dan so graag
wil sien, sal ek hulle nie teleurstel nie...Philebus, sal jy vir my
iets doen, asseblief? Asseblief, moenie nou al gaan nie, bly vir
die seremonie. Miskien sal dele daarvan jou laat lag! Ek moet nou
gaan en myself gereed maak.
[ELEKTRA gaan uit]
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KLITEMNESTRA: Loop tog nou! Ek kan aanvoel dat jy nog groot
ongeluk oor ons gaan bring! Jy het geen reg om ons te veroordeel
nie, ons het niks aan jou gedoen nie. So ek smeek jou, namens
almal wat jy lief het, vir jou moeder se onthalwe....loop nou.
[KLITEMNESTRA gaan uit]
ORESTES: [vir homself] Vir my moeder se onthalwe.
[ZEUS kom in]
ZEUS: Jou vriend sê vir my jy is oppad. Hy het deur die hele Argos
gesoek vir perde, maar kan nie ‘n enkele een kry nie. Wel, ek kan
vir jou twee merries gee teen ‘n bilikke prys?
ORESTES:

Ek het van plan verander. Ek gaan nie Argos verlaat nie.

ZEUS: Ah, so jy gaan tog bly. [‘n Kort pouse en dan teen ‘n
vinniger tempo] In daardie geval sal ek by jou bly en jou gasheer
wees. Ek ken ‘n uitstekende herberg in die onderdorp, waar ons saam
kan tuis gaan. Jy sal nie spyt wees oor my geselskap nie, daarvan
kan jy seker wees. Maar eerste – Abraxas, galla, galla, tsay, tsay
– laat ek net ontslae raak van al hierdie vlieë! ‘n Man van my
ouderdom kan parykeer baie handig wees vir ‘n jong man soos jy. Ek
is oud genoeg om jou pa te kan wees, jy moet my vertel van jou
probleme en kwellinge. Toe, kom nou jong man, moenie probeer om my
af te skud nie. ‘n Ontmoeting soos hierdie is dikwels baie meer
werd as wat jy dink! Neem nou maar net vir Telemachus – jy weet wie
ek bedoel, Ulysses se seun. Een dag ontmoet hy ‘n ou waardige man
met die naam Mentor, wat hom toe vergesel. Nou wonder ek of jy weet
wie daardie Mentor regtig was....
[ZEUS lei vir ORESTES van die verhoog af terwyl hy met hom gesels.
Die gordyn sak.]
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BEDRYF 2
TONEEL 1
Hierdie toneel speel af bo-op die berg. Daar is terasse en ‘n
groot grot aan die regterkant. Die grot is bedek met ‘n groot klip.
Aan die linkerkant is ‘n stel trappe wat die tempel se ingang
voorstel. Mans en vroue van die dorp staan in groepies rond vir
die seremonie.
VROU: [Kniel voor haar klein seuntjie terwyl sy sy serp/das
regtrek] Daarso! Dit is nou al die derde keer dat ek dit vir jou
moes regtrek. [Stof haar rok af] Dit is beter. Probeer nou stil
staan, en onthou om te begin huil as ek so sê.
SEUNTJIE:

Is dit waar hulle vandaan kom?

VROU: Ja.
SEUNTJIE: Ek is bang.
VROU: En dit is hoe dit moes wees, my skat. Verskriklik bang. Dit
is hoe dit moet wees. Dit sal jou eendag verander in ‘n groot sterk
man.
MAN:

Hulle het lekker weer gekry vandag.

MAN 2: Dit is goed. Lyk my hulle hou van die son, al is hulle
skaduwees. Toe dit laas jaar so gereën het was hulle omtrent
omgekrap.
MAN: Woedend. Dit is die regte woord. Woedend.
MAN 2: Dit was verskriklik gewees!
MAN 3: Die oomblik wat hulle weer tot ruste gekom het, sal ek weer
hier opklip en na daardie klip kyk. Ek sal vir myself sê, “Nou het
ek weer ‘n jaar se vrede wat voorlê.”
MAN 4: Wel, ek is nie soos julle nie. Ek laat my nie so maklik
gerus stel nie. Van môre af sal ek weer begin wonder wat hulle
volgende jaar gaan doen. Hulle raak elke jaar erger!
MAN 2: Hou jou mond jou sot! Sê nou net een van hulle het iewers
uit gekruip....dalk luister hulle ons af! Ek het al gehoor van
Dooies wat vroeër uit gekom het.
[Loer benoud na mekaar]
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JONG VROU: Ek wens dit wil nou net begin! Waarmee is daardie spul
koninklikes tog nou besig? Hulle probeer nie eers om gou te maak
nie, al hierdie gewaggery maak my siek – hierdie bloedige son en
net daardie swart klip om voor te kyk! Dink net! Hulle staan almal
daar, opgekrop agter die klip, besig om te kwyl oor al die wrede
dinge wat hulle aan ons gaan doen.
OU VROU: Dit is nou genoeg kind...Ons almal weet sy is glad nie so
vroom soos sy lyk nie, sy is bang vir haar gees. Haar man is dood
verlede lente, en vir tien jaar lank verneuk sy hom al! Die arme
man.
JONG VROU: Ek ontken dit glad nie. Ja, ek het hom verneuk tot die
uiterste toe, maar ek het nog altyd van hom gehou. Ek het die lewe
vir hom aangenaam gemaak, dit kan hy nie ontken nie. Hy het nooit
geweet van die ander mans nie, en toe hy gesterf het, moes jy
gesien het hoe kyk hy na my – soos ‘n dankbare ou hond. Sag, teer
en dankbaar. Natuurlik weet hy nou alles, dit moet vir hom
verskriklik wees, my arme man, al sy liefde het verander in haat.
Ek kan voel hoe hy aan my lyf sal vasklou, soos rook, hy sal aan my
vasklou soos geen lewendige man ooit sal kan nie. Ek sal hom huis
toe neem, soos ‘n pelskraag om my nek. Ek het ‘n heerlike ete
voorberei, met koek en heuning, net soos hy daarvan gehou het.
Maar dit maak nie saak nie! Ek weet hy sal my nooit vergewe nie!
En vanaand – ek vrees vanaand, sal hy met my slaap!
MAN: Maar sy is reg. Wat doen Aegistheus? Ons kan nie hierdie
afwagting langer verduur nie! Dit is nie regverdig om ons so te
laat wag nie!
MAN 2: Jy kry jouself jammer nê! Maar dink jy nie Aegistheus is nog
banger as ons nie? Sê my, hoe sal jy voel as jy Aegisteus was? Om
te dink dat Agamemnon hom vir vier en twintig uur gaan martel.
JONG VROU: Hierdie aaklige, aaklige gewag! Weet julle, dit voel of
julle myle en myle van my af wegdryf, en julle my alleen hier agter
los. Die klip is nog nie eers weg gerol nie, en elkeen is reeds
vasgevang deur sy dooie gees, almal so alleen soos ‘n enkele
reëndruppel.
[ZEUS kom binne gevolg deur ORESTES en die LEERMEESTER]
ZEUS: Kom staan hier jong man. Jy sal beter kan sien van hier af.
ORESTES: So is dit nou hulle? Die inwoners van Argos?
onderdane van Koning Aegistheus.

Die lojale
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LEERMEESTER: Wat ‘n afskuwelike spul! Kyk my jong meester, kyk net
hoe hang hulle wange en hoe diep sit hulle oë in hul oogkaste.
Hulle word verwoes deur die vrees! Waar kan ons nou ‘n beter
voorbeeld kry van bygelowe? En as jy ‘n bewys nodig het van my
opmerkings, kyk net na my, gesond met rooi wange!
ZEUS: Jy lyk veral gesond met jou rooi wange. Dit pas jou! Maar vir
al jou rose in die wêreld, meneer, bly jy maar net ‘n sak mis, net
soos hulle. In die oë van Zeus is jy niks meer as ‘n hoop stinkende
mis nie! Die hemele ruik jou stank, al dink jy nie so nie.
Hierdie eenvoudige volk is ‘n slim generasie, hulle weet tenminste
hoe hulle ruik.
MAN: [Klim op na die tempel toe. Hy begin die skare opsteek.] Wil
hulle ons heeltemal mal maak! Kom ons skreeu, laat ons stemme saam
druis, laat Koning Aegistheus hoor! Laat hom hoor dat ons nie
verder gemartel sal word nie!
DIE SKARE: Koning Aegistheus! Koning Aegistheus! Hou op om ons te
laat ly! Wees genadig! Koning Aegistheus!
VROU: Genade! Genade! Julle vra genade? Het niemand dan genade vir
my nie? Hy sal kom, met sy oopgesnyde keel, die man vir wie ek so
lief was....hy sal deur die nag my betas met sy sweeterige
spookvingers.
ORESTES: Maar dit is malligheid! Hoekom help niemand hierdie
versukkelde mense nie?
ZEUS: En dit nou? Waarom kry jy hierdie vrou jammer? Sy is van haar
kop af! Wag maar en kyk, daar is nog veel erger wat kom.
MAN: [Val neer op sy knieë] Ek stink! Ek stink! Ek is ‘n masse
verrotte afval! Kyk hoe draai die vlieë om my soos hongerige
aasvoëls...Dit is goed so my liefies, steek en beitel en reinig my,
boor deur my vlees tot in my swart hart! Ek het ‘n duisend maal
gesondig, ek walg myself! Die reuk kleef aan my en kan geruik word
tot in die hemel.
ZEUS: Jy is ‘n waardige man!
MANS: [Help die man regop] Dit is nou genoeg. Jy kan later daaroor
praat as hulle uitgekom het.
[Die man is uitasem, sy oë rol om terwyl hy na hulle staar]
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DIE SKARE: Aegistheus! Aegistheus! Om Gods genade laat ons begin!
Ons kan nie meer nie!
[AEGISTHEUS loop op met die tempel trappe en word gevolg deur
KLITEMNESTRA, die HOË PRIESTER en PALEISWAGTE]
AEGISTHEUS: Julle honde! Hoe durf julle oor julle lot kla? Het
julle dan vergeet van julle skande? Dan, met die mag van Zeus, laat
ek julle geheue verfris! [Vir Klitemnestra] Dit lyk my ons sal
sonder haar moet begin. Maar sy moet passop! Ek sal haar straf, sy
verdien dit!
KLITEMNESTRA: Sy het belowe sy sal hier wees. Daar is geen twyfel
nie, sy staan seker net voor haar spieël en maak haar self mooi.
AEGISTHEUS: [Vir die PALEISWAGTE/SOLDATE] Gaan soek vir Elektra in
die paleis en bring haar hierheen met geweld as dit moet!
[PALEISWAGTE/SOLDATE loop uit] Neem julle gewone plekke in. Die
mans aan die regterkant en die vrouens aan die linkerkant. Goed so.
[‘n Kort stilte volg. AEGISTHEUS wag.]
HOË PRIESTER: Meester, die mense is op breekpunt.
AEGISTHEUS: Ek weet, maar ek wag vir....
[PALEISWAGTE/SOLDATE kom terug]
SOLDAAT: My Majesteit, ons het oral gesoek vir die prinses. Daar is
niemand in die paleis nie.
AEGISTHEUS: Dan is dit so. Ek sal môre met haar afreken. [vir die
HOË PRIESTER] Begin.
HOË PRIESTER: Rol weg die klip!
DIE SKARE: Ah!
[Die SOLDATE rol die klip weg. Die Hoë Priester gaan na die ingang
van die grot]
HOË PRIESTER: Julle, die vergete en verdoemdes, julle wie se hoop
weg geneem is, julle wat kruip op die grond soos rookwalms en wat
niks oor het behalwe julle skaamte nie – julle, die dooies, staan
op! Verrys uit die afgronde, dit is julle dag. Kom boontoe, kruip
uit, styg op soos dik swart swael-dampe, gedryf en gedra deur die
wind, styg op uit die dieptes van die aarde.
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Julle wat honderd jaar terug gesterf het, julle wat dood bly met
elke hartklop wat in ons bors klop! In die naam van woede,
onbevredigheid en onversoenbaarheid en met die lis van wraak, ek
beveel julle om julle haat te kom wreek op die lewendes. Kom uit
en skarrel deur ons strate soos ‘n donker smetstof. Weef julle
tussen ma en kind, tussen geliefdes, laat ons berou dat ons nie
dood is nie. Staan op, geeste, gode, spoke en demone van die nag!
Soldate, staan op, julle wat godslasterlik gesterf het, staan op
verslane slagoffers, kinders van skande, staan op! Staan op, almal
wat gesterf het van die honger, wie se laaste sug ‘n vervloeking
was! Kyk, die lewendes is hier om julle te verwelkom, die voer vir
julle haat! Staan op en blaas deur hulle soos ‘n rukwind! Knaag
hulle tot in die murg! Staan op! Staan op! Staan op!
[Dromslae word hoorbaar. Die PRIESTER dans stadig om die oop gat .
Sy bewegings is stadig maar versnel geleidelik totdat hy uitasem op
die grond neer val.]
AEGISTHEUS: Hulle kom nader.
DIE SKARE: Hemele help ons!
ORESTES: Ek kan nie meer hier na kyk nie. Ek moet gaan....
ZEUS: Kyk na my seun! In my oë. Goed, jy verstaan. Bly nou stil.
ORESTES: Wie - wie is jy?
ZEUS: Jy sal wel uitvind.
[AEGISTHEUS kom stadig afgestap met die trappe.]
AEGISTHEUS: Hier is hulle. Almal van hulle. [kort pouse]
Hier is jou man, Aricië, die man wat jy so mislei het. Daar is hy
langs jou, besig om jou saggies te soen en te liefkoos, terwyl hy
sy dooie arms om jou draai. Hoe lief het hy jou nie! En tog, hoe
haat hy jou! ...Daar is jou moeder, Nicias, wat gesterf het omdat
jy haar so afgeskeep het... En jy daar anderkant, Segester, jou
bloedsuier, hulle is almal rondom jou! Die sukkelaars wat by jou
geleen het, hulle wat gevrek het van hongerte, en die wat hulle
self gehang het – oor jou. In skuld het hulle gesterf, maar vandag
is jy die skuldige een. En julle, vaders en moeders, getroue en
liefdevolle ouers, laat sak julle oë nederig. Daar is hulle, julle
dooie kinders, hulle steek hul maer benerige arms uit na julle! Al
die geluk wat julle hulle ontneem het, al die kere wat julle hulle
gemartel het. Dit lê so swaar soos lood op hul hartseer,
kinderlikke harte.
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DIE SKARE: Genade! Wees ons genadig!
AEGISTHEUS: Genade? Julle vra vir genade? Het julle dan nie geweet
nie? Die dood het nie genade nie. Hulle haat is oneindig, vasberade
en vasbeslote sonder end. Nicias, dink jy dat goeie dade en deernis
die sonde wat jy teen jou moeder gepleeg het gaan versoen? Maar
watter deernis kan haar ooit weer bereik? Haar siel is soos ‘n
bedompige windstil na-middag, waar niks beweeg nie, niks verander
nie, niks leef nie. Al wat oor is, is die wrede son wat neer fel op
die klippe – vir ewig. Die dooies is nie meer nie – ja, dink mooi
wat beteken dit in alle wreedheid, hulle bestaan nie meer nie, en
in hul ewigdurende haat sal julle sondes nie opgeskort word nie!
DIE SKARE: Genade!
AEGISTHEUS: Wel, julle mag maar om genade vra! Speel julle rolle
met oorgawe, julle versukelde vermomdes, want vandag is julle
teater uitverkoop! Miljoene starende oë sonder hoop volg elke
beweging. Hulle sien ons, lees ons harte, ons staan kaal voor die
dood. Ah, dit laat jou ineenkrimp, dit brand en skroei jou –daardie
ongenaakbare, onveranderlike kalmte in die oë van die dood. Oë wat
onthou!
DIE SKARE: Genade!
DIE MANS: Vergeef ons omdat ons lewe terwyl julle dood is!
DIE VROUE: Wees ons genadig! Julle sal altyd oral wees, beelde sal
julle altyd verewig! Ons sien julle gesigte oral om ons. Ons dra ‘n
roukleed van die oggend tot die aand, ons rou oor julle sonder
ophou. Maar tog, so hard soos ons probeer, word julle herinneringe
vaag en glip weg deur ons vingers, dit word daagliks dowwer en dit
maak ons nog skuldiger. Ja, julle verlaat ons, julle vloei weg
soos lewensbloed uit ‘n wond. En tog as dit jul haat en woede kan
laat versag, ons het julle, ons dierbare dooies verwoes met ons
lewens!
DIE KINDERS: Asseblief vergewe ons! Ons het nie gevra om gebore te
word nie, ons is skaam om groot te word. Ons het niks verkeerd
gedoen nie! Dit is nie ons skuld dat ons lewe nie! Kyk net hoe
klein is ons, ons is vaal en maer. Ons lag of sing nooit nie, ons
dwaal rond soos spoke. Ons is so bang, so verskriklik bang vir
julle! Asseblief wees ons genadig!
DIE MANS: Vergeef ons omdat ons lewe terwyl julle dood is!
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AEGISTHEUS: Dit is nou genoeg! As julle die heeltyd teem oor julle
verdriet en skuld, wat bly dan vir my, jul koning, oor om te sê?
My toets het begin, die aarde skud en skommel, die lig verdof, want
die Koning van alle dooies kom nader....hy wat ek met my eie hande
vermoor het....Koning Agamemnon!
ORESTES: [Trek sy swaard uit] Ek verbied jou om my vader se naam by
hierdie heksery in te sleep!
ZEUS: [Gryp sy arm] Stop dit seun! Stop dit nou!
AEGISTHEUS: [kyk rond] Wie het dit gesê? Hoe durf jy...[ELEKTRA kom
by die tempeltrappe af, sy dra ‘n wit rok. AEGISTHEUS sien haar]
Elektra!
DIE SKARE: Elektra!
AEGISTHEUS: Wat dink jy doen jy Elektra? Hoekom dra jy wit?
ELEKTRA: Dit is my mooiste rok. Die stad vier mos vandag fees, en
toe het ek gedink ek moet op my beste lyk.
HOË PRIESTER: Wil jy die dooies beledig? Jy weet net so goed soos
ek dat hierdie hulle dag is. Jy is veronderstel om te rou!
ELEKTRA: Hoekom? Ek is nie bang vir my dooie nie, en joune beteken
inelkgeval niks vir my nie.
AEGISTHEUS: Ja, dit is so. Jou dood is nie ons dood nie....Maar
onthou tog van watter stam sy afkomstig is, sy is ‘n afstammeling
van Artreus, wie sy neefs se kele koelbloedig oopgesny het. Wie is
jy Elektra? Is jy een van die laaste oorlewendes van ‘n vervloekte
volk? Daardie rok pas jou, jy lyk soos ‘n hoer! Ek het jou jammer
gekry in die Paleis, en ek het jou gedrag laat gaan, maar nou sien
ek ek het ‘n fout gemaak! Die vrot bloed van Atreus vloei deur jou
are! As ek nie iets doen nie, sal jy ons almal verdoem! Wees
geduldig my meisie, jy sal sien hoe kan ek straf. Jou ogies sal vir
dae lank rooi gehuil wees!
DIE SKARE: Duiwelskind! Duiwelskind! Vat haar weg!
AEGISTHEUS: Hoor jy daar, jou misrabele dogtertjie! Hoor jy wat sê
die goeie volk van Argos. Jy het hulle ontstel. As ek nie hier was
nie het hulle jou in stukke geskeur!
DIE SKARE: Vat haar weg! Die heks! Vat haar weg!
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ELEKTRA: Is dit dan verkeerd om gelukkig te wees? Hoekom kan
hierdie goeie volk van jou nie gelukkig wees nie? Wat keer hulle?
AEGISTHEUS: Sy lag! Sy baljaar terwyl haar dooie vader langs haar
staan. Haar dooie vader met sy gesig vol bloed!
ELEKTRA: Hoe durf jy so praat oor Agamemnon! Hoe seker is jy hy kom
kuier nie in die nag by my nie? Dalk vertel hy my al sy geheime.
Ah, as jy maar net weet hoe lief is ek vir daardie hees dooie stem
in my ore! Ja, ek lag! Ek lag vir die eerste keer in my lewe, want
ek is vir die eerste keer in my lewe gelukkig! En hoe seker is jy
dat my geluk nie vir my vader ook geluk bring nie? As hy hier is en
hy sien sy dogter in ‘n wit rok – sy dogter van wie jy ‘n
kombuismeid gemaak het – as hy haar sien, trots en regop, sal hy
haar nie blameer nie. Nee, sy oë sal glinster en sy beloede lippe
sal lag!
JONG VROU: Kan dit waar wees wat sy sê?
STEMME: Nee! Nee! Sy praat nonsens! Sy het mal geword. Elektra,
asseblief! Jou sondes gaan op ons skouers rus!
ELEKTRA: Maar waarom is julle so bang? Al wat ek rondom my sien is
julle en julle eie skaduwees. Luister tog, iemand het my iets
vertel wat julle nie sal weet nie. In Griekeland is daar dorpe
waar die mense gelukkig is. Wit, tevrede dorpies wat soos akedisse
in die son lê en bak. Nou, op hierdie oomblik, onder dieselfde
blou lug, speel kinders in die strate van Korinthe. Hulle moeders
vra nie vir vergifnis omdat hulle in die wêreld gebring is nie.
Nee, hulle glimlag vol deernis en is trots op hulle moederskap.
Moerders van Argos, verstaan julle nie? Beteken dit niks vir julle
nie? Is julle nie trots om moeders te wees nie? Beteken dit niks
vir julle om na jou seun te kyk en te dink “Dit is my seun, ek moet
hom groot maak.” nie?
AEGISTHEUS: Dit is nou genoeg! Bly stil of ek sal elke woord uit
jou keel versmoor!
STEMME: Ja, ja laat haar stop! Sy het genoeg gepraat!
ANDER STEMME: Nee, laat haar praat. Dit is Agamemnon wat deur haar
praat!
ELEKTRA: Die son skyn. Oral op die markpleine kyk mans op na die
lug en sê “Wat ‘n pragtige dag!, hulle is gelukkig. Maar julle is
so besig om julle self te verwyt en te straf dat julle die
eenvoudige geluk van ‘n werker wat deur die veld stap vergeet het.
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Die eenvoudige woorde “Wat ‘n pragtige dag!” beteken niks vir julle
nie! Nee, hier staan julle, met koppe wat hang, mymerend en klaend,
julle is meer dood as lewendig. Julle is te bang om ‘n vinger te
roer, te bang julle stamp dalk aan een van julle waardevolle spoke!
Dit sou vreeslik wees, sou dit nie? Wat as jou hand dalk skielik
deur ‘n wolk klam mis sou steek, en dit was jou ouma se gees! Kyk
nou vir my. Ek sprei my arms wyd en vry, soos iemand wat wakker
geword het uit ‘n diep slaap. Ek het my plek gevind in die sonlig,
my plek waarop ek volle reg het. En kyk, val die hemele op my neer?
Ek dans, kyk ek dans nou! Ek dans en al wat ek voel is die wind
teen my wange! Waar is al die dooies dan nou? Dink julle hulle dans
saam met my?
HOË PRIESTER: Mense van Argos, ek sê u hierdie vrou is besig om
alles te ontheilig waarvoor ons eerbied toon. Smart en elende sal
haar verwoes, asook almal wat na haar woorde luister!
ELEKTRA: O, my dierbare dooies – Iphigeneia, my ouer suster en
Agamemnon, my vader en enigste koning, luister na my gebed. As ek
‘n sondaar is, as ek julle beledig het, gee my tog ‘n teken sodat
ek weet. Maar my dierbares, as julle dit goed keur, laat alles
stil word, laat die blare en grassade stil staan en dat niks my
heilige dans aan julle verbreek nie. Ek dans vir geluk en vrede
onder mense, ek dans vir geluk en lewe. My dooies, ek smeek u vir
stilte, sodat hierdie mense kan sien julle harte dans saam met my!
[Sy begin dans]
STEMME: Kyk hoe dans sy, lig soos ‘n veertjie. Kyk hoe kreukel haar
rok, soos ‘n banier in die wind. En die Dooies? Die Dooies doen
niks nie!
JONG VROU: Kyk net na haar gesig, vol blydskap. Nee, daardie is nie
die gesig van ‘n wrede vrou nie! Wel Aegistheus, wat sê jy nou?
Hoekom is jy so stil?
AEGISTHEUS: Ek mors nie my asem op haar nie. Stry ‘n mens met ‘n
giftige slang? Nee, jy trap op sy kop! My goedheid teenoor haar in
die verlede was ‘n fout, maar ‘n fout wat kan reg gemaak word.
Moenie vrees nie, ek sal haar uitroei, ek sal haar uitroei saam met
daardie gespuis waarvandaan sy afkomstig is!
STEMME: Antwoord ons Koning Aegistheus! Jou dreigemente is nie
antwoorde nie!
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JONG VROU: Sy glimlag terwyl sy dans, so gelukkig. Dit lyk of die
dooies haar beskerm. O gelukkige Elektra, my liewe Elektra! Kyk, ek
steek ook my arms uit en ek voel die son in my nek!
STEM: Die Dooies bring vir hulle vrede. Jy het gelieg Aegistheus!
ORESTES: My dierbare Elektra!
ZEUS: Dit is nou genoeg! Ek sal daardie die verspotte slet se tong
knip! [steek sy regter arm uit] Poseidon, carabou, carabou,
carabou, roola! [Die groot klip voor die gat begin beweeg en rol
met ‘n groot lawaai tot teen die tempel trappe. ELEKTRA hou op om
te dans.]
DIE SKARE: Ah! .....Genadig! Wees ons genadig!
[Lang stilte volg]
HOË PRIESTER: Vervolgde en verdoemde swape! Nou het julle die
gesien dat die Dooies wraak wil neem! Kyk net hoe draai die vlieë
om julle, swart wolk massas wat op julle neer fel! Julle het
geluister na die stem van ‘n vals profeet en ‘n vloek oor Argos
gebring!
DIE SKARE: Dit is nie ons skuld nie! Daardie vrou het ons om die
bos gelei met haar praatjies en haar lieg stories! Vat haar na die
rivier toe! Verdrink die heks!
OU VROU: [Wys na die jong vrou] Daardie jong flerrie het haar
woorde opgelek soos melk! Skeur haar klere af en slaan haar tot sy
skreeu!
[Die VROUENS gryp die JONG VROU terwyl die mans met die tempel
trappe op hardloop na ELEKTRA.]
AEGISTHEUS: Stilte! Julle honde! Gaan terug na julle plekke! Wraak
is myne, nie julle sin nie! [Kort stilte] Het julle nou gesien wat
gebeur as julle my nie gehoorsaam nie? Dit sal julle leer om in
julle leier te glo. Gaan nou terug na julle huise, die Dooies en my
wraak sal julle geselskap hou tot môre aand. Gaan dek nou vir hulle
plek aan julle tafels, steek aan julle kagels en maak julle beddens
op. Dalk sal julle goeie gedrag die herinneringe van julle doen en
late uitvee. Al is ek hoe gegrief deur julle dade vergewe ek julle
steeds. Maar jy, vir jou Elektra...
ELEKTRA: Ja? Wat daarvan? Ek weet ek het hierdie keer dit nie reg
gekry nie, maar volgende keer sal ek beter doen.
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AEGISTHEUS: Daar sal nie ‘n volgende keer wees nie! Die tradisies
van hierdie stad plaas my in ‘n moeilike situasie – ek sal jou nie
straf op die dag van die Dooies nie. Jy het dit geweet en dit
uitgebyt! Maar jy is nie meer een van ons nie, ek verban jou
virewig! Jy sal hier weggaan met niks, kaal voete en kaal hande met
slegs daardie skaamtelose rok om jou te bedek. Ek sal van vandag af
die bevel gee dat as jy naby die hekke van Argos gesien word –jy
doodgemaak sal word om die stad te verlos van so ‘n las!
[Hy verlaat die verhoog en word gevolg deur die soldate. Die skare
swaai hulle vuiste vir ELEKTRA.]
ZEUS: Wel my jong meester. Is jy nou onsteld? As ek my nou nie
misgis nie, het hierdie spektakel‘n morele les....Die bose is
gestraf en die goeie vergoed. [Hy wys na Elektra] Maar daardie
vrou.....
ORESTES: [Skerp] Pasop wat jy sê! Daardie vrou is my suster! Loop
nou, ek wil met haar praat.
ZEUS: [Kyk hom verbaas aan, trek sy skouers op en loop weg] Nou
maar goed.
[ZEUS en die LEERMEESTER verlaat die verhoog.]
ORESTES: Elektra!
ELEKTRA: [Sy staan verlore op die tempeltrappe] Philebus! Is jy dan
nog hier?
ORESTES: Jy is in gevaar Elektra, jy kan nie langer hier bly nie!
ELEKTRA: Gevaar? Ja, dit is so! Jy het gesien hoe ek misluk het.
Dit was tog ‘n bietjie jou skuld, maar ek is nie kwaad vir jou nie.
ORESTES: My skuld? Hoekom is dit my skuld?
ELEKTRA: Jy het my mislei. [Sy loop met die trappe af en kyk na
hom] Kyk my in die oë...ja dit was jou oë wat van my ‘n gek gemaak
het.
ORESTES: Daar is nie baie tyd oor nie Elektra. Luister nou na my!
Ons kan saam hier weggaan. Ek gaan perde by iemand kry en ons kan
saam hier weg ry!
ELEKTRA: Nee.
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ORESTES: Wat! Wil jy nie saam met my weggaan nie?
ELEKTRA: Ek weier om weg te hardloop!
ORESTES: Ek sal jou saam vat Korinthe toe.
ELEKTRA: Korinthe! [Lag] Presies my punt! Ek weet jy bedoel goed,
maar jy hou my weer vir die gek! Wat sal ‘n meisie soos ek in
Korinthe doen? Ek moet my kop hoog hou, weet jy. Net gister nog was
my begeertes so eenvoudig, se naiëf. As ek die tafel bedien het met
neergeslane oë het ek na hulle gekyk, die twee van hulle – die mooi
ou vrou met die dooie gesig, en die bleek vet Koning met sy pap
mond en sy absurde baardtjie, soos die spinnerak van duisende
spinnekoppe. En dan, dan het ek gedroom hoe ek die wasem uit hulle
pense sal sien opstyg in die koue naglug. Ek verseker jou Philebus,
dit is die een ding waarvoor ek geleef het. Ek weet nie wat wil jy
van my hê nie, maar ek weet ek moet jou nie glo nie. Jou oë is te
dapper en moedig....Weet jy wat het ek altyd geglo voordat jy gekom
het? ‘n Wyse man kan niks beters doen is sy lewe as om die wat teen
hom verkeerd gedoen het terug te kry nie.
ORESTES: As jy saam met my kom Elektra, sal jy sien daar is baie,
baie ander dinge wat jy van die lewe kan vra!
ELEKTRA: Nee, ek wil nie meer luister nie. Jy het nou al genoeg
moeiliheid gemaak! Jy kom hier aan met jou vriendelike, sagte
gesig, jou helder oë – jy het my laat vergeet van my haat.Ek het my
hande oopgemaak en my enigste skat deur hulle laat glip. Jy het my
laat glo dat ek die mense hier kan genees met woorde. Wel, jy het
nou gesien wat gebeur het. Hulle smag na hul eie siektes, hulle
het so gewoond daaraan geraak dat hulle die sere met hul vuil
vingernaels krap om dit meer te laat sweer. Woorde het geen
betekenis vir hulle nie. ‘n Boosheid word slegs oorwin deur ‘n
ander boosheid, en slegs geweld kan hulle red. So totsien Philebus.
Laat my nou agter met my nagmerries.
ORESTES: Hulle sal jou dood maak.
ELEKTRA: Ons het ‘n kerk hier naby, Aollo se tempel. Misdadigers
gaan skuil gereeld daar. Solank hulle in die tempel is word daar
nie ‘n haar op hul koppe beskadig nie. Ek sal daar gaan wegkruip.
ORESTES: Hoekom wil jy nie hê ek moet jou help nie?
ELEKTRA: Jy moet my nie help nie. Iemand anders gaan kom om my te
bevry. [Kort stilte] My broer is nie dood nie, ek weet hy is nie.
Ek wag vir hom.
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ORESTES: En as hy nie kom nie?
ELEKTRA: Hy sal kom, hy moet terug kom. Hy is van ons soort, jy sal
sien. Geweld en tragedie vloei deur sy are. Hy het ook van die vrot
bloed van Atreus, net soos ek. Ek sien hom as ‘n groot sterk man,
‘n gebore kryger, met bloedbelope oë soos ons vader, altyd besig om
te smeul van woede en veglus. Maar hy is ook verdoem en verstrengel
in sy eie noodlot. Soos ‘n perd waarvan die pens oop geskeur is,
wat stompel oor sy eie derms. En nou met elke tree skeur hy sy
binnegoed verder oop. Ja, hy sal eendag terug kom, die stad roep
hom. Niks sal hom kan keer nie, hy sal alles verwoes en self
verwoes word. Ek sien hom aankom met sy kop laag, vol haat en pyn
terwyl hy vuur spoeg. Hy maak my bang, ek sien hom in my drome en
word dan skreeuend wakker. Maar ek wag vir hom en ek is lief vir
hom. Ek moet hier wees om hom te lei, ek sal my kop helder hou, ek
sal na die skuldiges wys en sê: “Daar is die vuilgoed, Orestes! Val
aan!”
ORESTES: En wat as hy glad nie so is nie?
ELEKTRA: Hoekom sal hy dan anders wees? Het jy dan vergeet? Hy is
die seun van Agamemnon en Klitemnestra.
ORESTES: Miskien is hy moeg van al die geweld en bloed? Miskien het
hy groot geword in ‘n gelukkige, vredevolle dorpie?
ELEKTRA: Dan sal ek in sy gesig spoeg en vir hom sê: “Voertsek jou
hond! Gaan terug na waar jy vandaan kom en gaan hou jou slette
geselskap. Jy dink jy kan jou noodlot ontglip, jou arme dom donner?
Jy is die kleinseun van Artreus, en jy kan nie die erfenis van
bloed ontglip nie! Jy kies skaamte bo geweld? Laat dit dan so wees,
maar die noodlot sal vir jou jag tot binne in jou bed. Om mee te
begin sal jy die skaamte hê, maar dan sal jy die misdaad pleeg,
maak nie saak hoe baie jy dit haat nie!
ORESTES: Elektra. Ek is Orestes.
ELEKTRA: [Skreeu] O!...Jy lieg!
ORESTES: In die naam van my oorlede vader, Agamemnon, sweer ek! Ek
is Orestes. [Kort stilte] Wel? Hoekom doen jy nie wat jy nou net
gesê het nie? Spoeg in my gesig!
ELEKTRA: Hoe kan ek? [Staar na hom in ongeloof.] So hierdie blink
oë en adelike voorkop....is, is my broer sin? Orestes?
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Ag, ek wens eerder jy het Philebus gebly en my broer was regtig
dood! [Skaam] Was dit waar? Het jy regtig gebly in Korinthe?
ORESTES: Nee. Ek is groot gemaak deur ryk Athenians.
ELEKTRA: Kyk net hoe lyk jy. Was jy al ooit in die oorlog? Was jou
swaard al ooit vol bloed?
ORESTES: Nog nooit nie.
ELEKTRA: Dit is vreemd. Ek het minder eensaam gevoel toe ek jou nie
geken het nie. Ek het gewag vir die Orestes van my drome. Ek het
altyd gedink aan sy krag en my swakheid. En nou staan jy hier voor
my, die regte Orestes. Die regte Orestes was al die tyd jy? As ek
na jou kyk sien ek net ‘n seun en ‘n dogter, twee weeskinders. Maar
jy weet ek het jou lief, meer as die wat ek die ander Orestes lief
gehad het.
ORESTES: As jy my lief het, kom saam met my. Kom ons gaan saam weg
uit hierdie plek!
ELEKTRA: Weg gaan? Uit Argos? Dit is hier waar die noodlot van die
Atrides plaas moet vind, ek is die afstammeling van Atreus. Ek vra
niks van jou nie, en ek het nog minder iets nodig van Philebus. Ek
bly hier.
[ZEUS kom binne en kruip weg om hulle af te luister.]
ORESTES: Elektra, dit is ek Orestes. Jou broer! Ek is ook ‘n
afstammeling van Atreus. Ek hoort langs jou sy.
ELEKTRA: Nee, jy is nie my broer nie. Jy is ‘n vreemdeling. Orestes
is dood, en dit is soveel beter vir hom. Van nou af sal ek my eer
aan hom, my doooie vader en suster betoon. Jy, Philebus, jy sê jy
is soos ek? Laat dit dan so wees! Maar kan jy eerlik sê jy is soos
ek? Was jou kinderdae donker soos myne? Was jou kinderdae verwoes
deur ‘n moord wat gepleeg is? Nee, jy was ‘n jong, stil seuntjie,
met helder trotse oë. Jy was trots op die pa wat jou aangeneem het!
Jy kon mense vertrou, hulle het altyd van jou gehou. Jy het alles
gehad. Jy kon alles vertrou, selfs die tafels, beddens en trappe.
Jy was ryk, jy was altyd netjies aangetrek en het baie speelgoed
gehad, en jy het altyd gedink die wêreld is ‘n lekker plek om in te
woon. Amper soos ‘n groot bad warm water waarin jy vir ure kon rond
plas en speel. My kinderdae was anders. Ek was ses jaar oud. Ek was
ses jaar oud toe word ek ‘n werkesel. Ek het toe alles verloor, my
vertroue in mense en alles om my. [Kort pouse]
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Gaan nou weg my goedhartige broer. Ek het nie goedhartige siele
nodig om te doen wat ek wil doen nie.
ORESTES: Hoe kan ek jou alleen los? Jy het alles verloor, selfs jou
laaste hoop! Hoekom wil jy hier bly?
ELEKTRA: Dit is my besigheid. Totsiens Philebus.
ORESTES: So jy jaag my nou weg? [Draai na haar toe] Is dit my skuld
dat ek nie die vreesaanjaande vegter is wat jy verwag het nie? Vir
hom sou jy aan die hand gevat het en gesê het “Val aan!”, maar met
my wil jy niks te doen hê nie? My liewe magtig! Hoe kan ek deur my
eie suster verwerp word nog voordat ek kans kon kry om my self te
bewys!
ELEKTRA: Nee Philebus. Ek sal nooit so iets van jou verwag nie. Nie
van iemand met so ‘n eerlike hart sonder haat nie.
ORESTES: Jy is reg. Ek het geen haat nie, maar ook geen liefde nie.
Jy Elektra, vir jou kon ek dalk nog lief raak, maar tog wonder ek.
Liefde of haat maak van jou ‘n swakeling, dit laat jou oorgee. Dit
stroop ‘n warmbloedige wel-af man kaal. As jy jou oorgee aan haat
of liefde gee jy jouself oor, jy gee jou huis, jou land, jou
herinneringe, jou wese. Maar wie is ek en wat het ek om oor te gee?
Ek is maar net ‘n skaduwee van ‘n man, ek is nie veel beter as al
die spoke wat vandag in hierdie dorp dwaal nie! Die enigste liefde
wat ek ken was geeste, droombeelde en skimme gewees. Die soliede
passie van die lewendiges was nooit myne nie! Nooit! [Kort pouse]
Maar o, die skaamte daarvan! Hier is ek nou, terug in die dorp waar
ek gebore is, en my eie suster jaag my weg! En nou? Waarheen moet
ek nou gaan? By watter dorp moet ek gaan spook?
ELEKTRA: Is daar nie ‘n mooi meisie wat vir jou wag nie?
ORESTES: Niemand wag vir my nie. Ek dwaal van stad tot stad, ‘n
vreemdeling vir myself en vir ander. Al die stede sluit agter my
soos die water uit ‘n poel. As ek Argos sou verlaat, wat sou ek
agterlaat behalwe die wrede teleurstellig van jou hoop?
ELEKTRA: Jy het my vertel van dorpies wat gelukkig is....
ORESTES: Ek gee nie om vir geluk nie! Ek soek my deel van
herinneringe, ek soek my regverdige plek onder die mans van Argos!
Elektra, ek sal nie gaan nie. Ek bly in Argos.
ELEKTRA: Asseblief, asseblief Philebus! Gaan weg! As jy enigsins
lief is vir my, gaan dan asseblief. Dit maak my bang om te dink wat
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met jou kan gebeur. Hier is net onheil in Argos. Jou onskuld sal al
my planne opneuk!
ORESTES: Ek sal nie gaan nie!
ELEKTRA: Hoe kan jy nog dink ek gaan jou toelaat om hier by my te
bly? Jy met jou hardkoppigheid en wat dan in stilte my foute
oordeel? Ag, hoekom is jy tog so halstarrig! Niemand wil jou hier
hê nie!
ORESTES: Dit is my enigste kans Elektra! Jy gaan dit tog seker nie
van my af weg hou nie, gaan jy? Probeer tog verstaan, ek wil iemand
wees wat iewers hoort, ek wil een van hulle wees, iemand wat ‘n
plek het tussen vriende. Asseblief probeer dit insien! Selfs die
slaaf wat elke dag met swaar werk belaai word, wat dof staar na die
stofpad voor hom teryl sy voete swaar sleep....selfs daardie slaaf
kan sê dit is sy dorp. Net soos ‘n boom deel is van ‘n woud, of ‘n
blaar deel is van ‘n boom! Ja Elektra, ek sal maar te bly wees om
daardie slaaf te kon wees! Die geluk en tevredenheid om iewers te
hoort, om hierdie stad om my te kon vou soos ‘n wolkombers. Nee, ek
sal nie gaan nie.
ELEKTRA: Al sou jy ‘n honderd jaar in Argos woon, sal jy altyd ‘n
vreemdeling bly. Jy sal eensamer wees as ooit, jy sal steeds
alleen swerf soos jy nou doen. Die mense van Argos sal jou altyd
onderlangs dop hou en begin fluister as jy nader kom.
ORESTES: Is dit regtig so moeilik om hier in te pas? Ek kan tog die
stad beskerm met my swaard en ek het goud vir armes.
ELEKTRA: Ons kort nie ‘n Kaptein of liefdadigheid nie.
ORESTES: Wel, in daardie geval....[Hy draai om met oë op die grond.
ZEUS kom vorentoe en vryf sy hande terwyl hy na ORESTES staar.
ORESTES kyk skielik op na die hemel.] Ai, as ek maar net geweet het
watter pad om te vat. O, Zeus ons Koning en ons Heer van die
Hemele! Ek het baie min al van jou gevra, en jy het baie min al vir
my gedoen, maar tog weet jy dat ek altyd probeer het om ‘n ding reg
te doen. Ek is moeg en my kop donker, ek kan nie meer onderskei
tussen reg en verkeerd nie....ek kort iemand om virmy die pad aan
te wys. Sê my Zeus, is dit jou wil dat ‘n koning se seun wat verban
is, moet saggies wegsluip uit sy moederstad, tjankend stert tussen
die bene wegkruip soos ‘n geslaande brak? Ek kan nie dink dat dit
so moet wees nie! En tog....en tog wil jy nie hê daar moet
bloedvergieting wees nie....Wat praat ek tog alles? Wie het iets
gesê van bloedvergieting? O, Zeus...ek smeek u, u sien my kop wat
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hang en my nederige versoek.....gee my tog ‘n teken, want ek kan
nie meer my pad sien nie!
ZEUS: Aha! Daarmee kan ek jou help my jong vriend! Abraxas,
abraxas, tsou, tsou! [Ligte flikker rondom die klip]
ELEKTRA:[Laggend] Ongelooflik! Dit reën wonderwerke vandag! Kyk nou
net wat gebeur as ‘n vroom jong man leiding vra van die gode! [sy
lag histeries] O, eerbare jong Philebus, lieflingskind van die
gode! “Gee my ‘n teken!” het jy gevra. “Gee my ‘n teken!”. Wel, nou
het jy jou teken – ‘n helder lig uit hulle heilige klip. Gaan nou
na Korinthe. Gaan nou!
ORESTES: [kyk na die klip] So dit is die regte ding. Om altyd in
vrede te leef....om altyd vrede te bring. Ek sien. Om altyd te sê
“verskoon my” of “baie dankie”. Dit is wat jy wil hê? [Hy staar in
stilte na die klip] Die regte ding. Die regte ding. [Stilte]
Elektra!
ELEKTRA: Maak nou gou en gaan! Moenie jou ou vaderlike vriend
teleurstel nie! Hy het afgedaal van Olympus om jou te verheerlik!
Toe, gaan nou net!
ORESTES: [In ‘n stadige onheilspellende stemtoon] Daar is ‘n ander
manier.
ELEKTRA: Nee Philebus, moenie hardkoppig wees nie! Jy het raad van
die gode gevra en nou het jy dit gekry.
ORESTES: Raad? Wat bedoel jy? O, die lig rondom die groot klip.
Maar daardie lig was nie vir my nie, van nou af vat ek niemand se
raad nie, nie van mense of gode nie.
ELEKTRA: Jy praat in raaisels!
ORESTES: Hoe skielik het alles verander en hoe vreemd en vêr lyk
jy. Ek het tot nou toe iets om my gevoel, ‘n warm teenwoordigheid
wat lewe rondom my, ‘n vriendelike teenwoordigheid. Daardie
teenwoordigheid het verdwyn. Hoe leeg voel ek skielik nou! ‘n
Eindelose leegheid tot waar die oog kan sien! [Hy loop weg van
ELEKTRA] Dit word nag. Die koue kom nader....die lug is koud nê?
Maar wat was dit....wat was dit wat nou net dood gegaan het?
ELEKTRA: Philebus....
ORESTES: Ek sou jou daar is ‘n ander pad....my pad. Kan jy dit nie
sien nie? Dit begin hier en dit loop tot in die stad in.
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Ek moet gaan....verstaan jy? Ek moet af gaan in die donker dieptes
langs jou....Want jy, julle almal leef onder in die bodem van ‘n
put! [Hy gaan na haar] Jy is my suster, Elektra, en daardie stad is
my stad. My suster. [Hy vat haar arm]
ELEKTRA: Moenie aan my vat nie! Jy maar my seer en bang. Ek is nie
joune nie!
ORESTES: Ek weet. Nog nie. Ek is ook nog....te lig. Ek moet ‘n las
op my skouers neem, ‘n skuldlas so swaar dat dit my sal laat afsink
tot in die hart van Argos in.
ELEKTRA: Maar wat....wat wil jy doen?
ORESTES: Wag, laat my eers groet. Laat ek die lig binne in my
groet...die asemrige lig wat my binneste gevul het. Laat ek my jeug
groet...daardie aande in Korinthe en in Athene, goue aande vol
musiek en geluk.....ek sal dit nooit weer ken nie. En al die
oggende....helder vol beloftes. Totsiens, totsiens aan dit alles.
Kom Elektra, kyk na ons stad. Daar lê dit, soos ‘n roosknop in die
son, terwyl dit wemel van mense en vlieë. Kyk net hoe lê en slaap
dit sy ongeluk weg in die somer son. Ek gaan om dit te gaan haal,
dit is myne. Jy ook Elektra, jy is ook myne wat ek gaan kom haal.
Ek sal verander in ‘n byl en ek sal daardie mure genadeloos afkap,
ek sal die maag van elke huis oopskeur dat die stoom en gasse van
verotte vleis en kos sal uitstyg. Ek sal deur hierdie stad bars
soos ‘n ysterbyl in die hart van ‘n eikehoutboom!
ELEKTRA: Jy het verander! Jou oë het hul glans verloor, hulle is
nou dof en smeulend. Ek is jammer daaroor Philebus, jy was so
saggeaard. Maar nou, nou praat jy soos die Orestes van my drome!
ORESTES: Luister! Luister net na al daardie mense, kreuend en
kermend van vrees, vasgekluister in hul donker kamers....wat as ek
al hulle sondes oorneem. Wat as ek die verlosser word van Argos? Ek
sal al hulle skuld op my neem, die vrou wat haar man verneuk het,
die man wat nie sy moeder versorg het nie, die man wat sy
slagoffers laat leeg bloei....Ek is seker as ek al hierdie skuldlas
op my skouers dra, al daardie sondes op my gewete, al die vlieë van
Argos sal om my draai....dan sal ek vryheid verdien in julle stad.
Sal ek nie net so tuis wees tussen hierdie rooi baksteen mure, soos
‘n slagter tussen sy karkasse nie?
ELEKTRA: So jy wil ons sondes versoen?
ORESTES: Versoen? Nee, ek het net gesê ek sal julle skuldlas dra,
maar ek het nie gesê wat ek met daardie spul kekkelende kuikens
gaan doen nie....dalk draai ek hulle nekke om!
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ELEKTRA: En hoe gaan jy ons skuldgevoelens weg neem?
ORESTES: Wel, die beste sal wees om ontslae te raak daarvan. Vir
ewig. Dit is tog net die Koning en Koningin wat julle dwing om
daardie skuld te koester in julle verspotte harte.
ELEKTRA: Die Koning en Koningin....O, Philebus!
ORESTES: Die gode sal my getuies wees, ek het geen bedoeling gehad
om hulle te vermoor nie.
[Lang stilte]
ELEKTRA: Jy is te jonk. Te swak.
ORESTES: Gaan jy nou kop uit trek? Nou? Vanaand gaan steek jy my
weg in die Paleis, en dan lei jy my vannag na die Koninklike
slaapkamer....dan sal jy sien of ek te swak is!
ELEKTRA: Orestes!
ORESTES: Ah! Vir die eerste keer het jy my Orestes genoem.
ELEKTRA: Ja. Ek ken jou nou. Jy is werklik Orestes. Ek het jou eers
nie herken nie. Ek het iemand anders verwag. Maar hierdie klop in
my are, die suur smaak op my lippe, ek het dit gehad in my drome
ook. En nou weet ek wat hulle beteken, jy het gekom Orestes, jy is
uiteindelik hier. En hier is ek aan jou sy – net soos in my droom,
op die voet van ‘n afgrond....Ek is bang, net soos ek in my droom
ook was. Hoe lank het ek gedroom van hierdie oomblik....hoe lank
het ek gehoop daarvoor! Van nou af sal alles in plek val, net soos
die wiele in ‘n masjien, en ons sal nie ophou voordat hulle
uitgestrek lê met gesigte soos verpulpde moerbeie, elkeen in ‘n
plas bloed nie! Om te dink dit gaan jy wees wat dit doen, jy met
die glinsterende sagte oë. Ek is nou so jammer, ek is so jammer dat
ek nooit weer daardie sagte oë sal sien nie, Philebus se oë.
Orestes jy is my ouer broer, jy is die Hoof van ons Huis, hou my
vas in jou arms, beskerm my. Groot swaarkry en seer lê vir ons
altwee voor.
[ORESTES neem haar in sy arms. ZEUS kruip uit sy wegkruipplek en
loop ongesiens uit]

G O R D Y N
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BEDRYF 2
TONEEL 2
Hierdie toneel vind in die Troonkamer van die Paleis plaas. ‘n
Onaansienlike bloed-besmeerde beeld van Zeus staan in ‘n prominente
posisie op die verhoog. Die son is besig om te sak.
[Elektra kom binne terwyl sy vir Orestes wink om haar te volg.]
ORESTES: Iemand kom hierna toe.
[Hy gryp sy swaard]
ELEKTRA: Dit is die wagte op nagdiens. Kom, ek weet waar ons kan
wegkruip.
[Twee SOLDATE kom binne]
SOLDAAT 1: Wat de hel gaan vanaand aan met die vlieë? Hulle is
heeltemal bedonnerd!
SOLDAAT 2: Hulle ruik die dood, dit is hoekom hulle so tekere gaan.
Ek kan nie eers my mond oop maak om te gaap nie, ek is te bang die
helsems vlieg by my keel af en dans in my derms! [ELEKTRA loer uit
haar skuiling, maar steek vinnig haar kop terug.] Sjuut! Het jy
dit gehoor? Iets het daar onder beweeg.
SOLDAAT 1: Ag wat, dit is maar net Agamemnon wat op sy troon gaan
sit het.
SOLDAAT 2: En jy reken die troon het gekraak toe hy my sy vet gat
daarop gaan sit het? Dit kan nie wees nie, ‘n dooie man is so lig
soos die wind.
SOLDAAT 1: Dit geld net vir gewone mense soos ek en jy. ‘n Koning
is anders. Jy weet, Agamemnon was inelkgeval nooit skaam om te eet
nie. Hy het seker maklik soveel soos sewentien klippe geweeg, dalk
‘n pond of twee! Dit sal my nie verbaas as sy spook nog net so dik
is nie! Al daardie vet!
SOLDAAT 2: Dink jy hy is hier? Hier binne?
SOLDAAT 1: Natuurlik, waar anders sal hy wees? As ek ‘n dooie
koning was en ek het vier-en-twintig uur elke jaar gekry om op te
staan, sou ek so waar as wragtig kom sit het op my troon. Jy weet,
net om my te herinner aan die goeie ou dae toe ek nog die Almagtige
Majesteit was. En ek sou daar gesit het, ek sou nie mense rond
gejaag het in hulle huise nie.
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SOLDAAT 2: Aha, jy sou nie? Jy sê dit net omdat jy lewe. As jy dood
was sou jy net so erg gewees het soos die res. [Soldaat 1 klap hom
deur die gesig.] Hey! Wat maak jy nou?
SOLDAAT 1: Ek het jou ‘n guns gedoen. Kyk, ek het sewe op een slag
dood geslaan!
SOLDAAT 2: Sewe wat? Sewe geeste?
SOLDAAT 1: Nee, jou onosel. Sewe vlieë. Kyk net hoe bloederig is my
hand....[Vee sy hand aan sy broek af] Ugh! Vieslike peste!
SOLDAAT 2: Dit is jammer jy kan nie sommer almal vrek slaan nie.
Die dooies – wel hulle weet hoe om hulle te gedra, hulle pla nie,
maar die vlieë! As hulle weg is sal ons rus vir ons siele kan hê.
SOLDAAT 1: Rus? Rus sê jy? Nee, kan jy dink is daar spook-vlieë ook
nog is! Dit sal nou neuk!
SOLDAAT 2: Hoekom?
SOLDAAT 1: Verstaan jy nie? Hulle vrek by die miljoene elke dag.
Wel, en as al die vlieë wat laas somer dood gegaan het, vandag weer
los gelaat is in die stad sou daar drie-honderd-en-sestig vlieë
gewees het vir elkeen van ons. Die lug sal swart wees van al die
vlieë, ons sal hulle inasem, eet, sweet, hulle sal in bondels afrol
in ons kele en teen ons longe saampak....ek wonder, dalk is dit
hoekom daar so ‘n snaakse reuk hier binne hang.
SOLDAAT 2: Nee, nee dit is nie dit nie. Hulle sê dit is die dooies
se asem wat so vrot. En hierdie kamer is ook nie so groot nie, ek
skat omtrent so duisend vierkante meter. Twee of drie dooie mans
sou genoeg wees om die lug te besoedel.
SOLDAAT 1: Dit is so. Hulle is altyd besig om te kerm en te kla.
SOLDAAT 2: Ek sê vir jou iets is nie lekker hier nie. Ek hoor die
vloerplanke kraak daar anderkant.
[Hulle gaan stel ondersoek in agter die troon. ORESTES en ELEKTRA
glip aan die linkerkant verby die trappe en gaan kruip weer weg
sodra die soldate weer na hul posisies terug loop.]
SOLDAAT 1: Sien jy nou, daar is niemand nie. Dit is net daardie ou
vreksel Agamemnon. Ek sweer hy sit seker op een van daardie
kussing, kierts reggop soos ‘n lamppaal. Dit sal my nie verbaas as
hy ons twee nog die heeltyd dop hou nie. Dalk kyk hy wat ons doen?
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SOLDAAT 2: Ek dink ons moet eerder ordentlik rond kyk, net om my
gerus te maak. Hierdie vlieë is boos, maar dit kan nou nie anders
nie.
SOLDAAT 1: Ek wens ek was weer terug by die tronkselle. Die dooies
wat daarna toe kom is gelukkig ou dronk skepsels wat gewone ouens
soos ek en jy kom soek. As ek dink dat oud Koning Agamemnon hier
is, besig om jas se knope te tel...dit maak my skoon ongemaklik.
Amper soos wanneer die Generaal kom inspeksie hou.
[AEGISTHEUS kom binne gevolg deur KLITEMNESTRA en BEDIENDES wat
lampe dra.]
AEGISTHEUS: Loop, almal van julle!
[SOLDATE en BEDIENDES loop onmiddelik]
KLITEMNESTRA: Wat pla jou vannaand?
AEGISTHEUS: Het jy dan nie gesien wat gebeur het nie? As ek hulle
nie bang gepraat het nie, het hulle in ‘n oog knip vergeet van hul
berou en skuld.
KLITEMNESTRA: Is dit al? As dit jou sal laat beter voel, jy sal
altyd ‘n manier hê om hulle waagmoed te verdruk.
AEGISTHEUS: Ja, ek weet. Ek is tog so begaafd, ek het die fyn kuns
aangeleer van valse pretensie. [kort stilte] Ek is jammer ek moes
vir Elektra straf.
KLITEMNESTRA: Hoekom? Is dit omdat sy my dogter is? Ek is bly jy
het dit gedoen, ek stem met alles saam wat jy doen en glo.
AEGISTHEUS: Vrou, dit is nie as gevolg van jou dat ek skuldig voel
nie.
KLITEMNESTRA: Hoekom dan? Jy was dan altyd so lief gewees vir
Elektra?
AEGISTHEUS: Ek is moeg. Ek is so moeg. Vir vyftien jaar lank dra ek
nou al die rou van ‘n hele stad, my arms steek al van die pyn. Vir
vyftien jaar lank speel ek ‘n rol in die toneelstuk, speel ek die
vervloekte antagonis. My swart kleed het deur gedrup tot in my
siel!
KLITEMNESTRA: Maar my heer, ek het ook....
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AEGISTHEUS: Ek weet vrou, jy gaan my nou vertel van jou berou. Ek
wens ek kon dit deel. Dit vul jou ganse lewe! Ek het geen berou nie
– geen man in Argos is ongelukkiger as ek nie.
KLITEMNESTRA: My dierbare man....
[Sy leun teen hom]
AEGISTHEUS: Los my uit jou hoer! Kry jy nie skaam nie? So onder sy
wakende oog?
KLITEMNESTRA: Onder sy oë? Wie kan ons tog sien?
AEGISTHEUS: Die Koning. Het jy vergeet, die Dooies het vandag
opgestaan.
KLITEMNESTRA: Meester, ek smeek jou! Die dooies is onder die grond
en hulle sal ons nooit meer kan steur nie. Het jy dan vergeet dat
dit jy was wat hierdie fabel uitgedink het om jou mense te
beindruk?
AEGISTHEUS: Dit is so. Dit wys jou net hoe moeg ek is en hoe siek
my hart is. Los my nou alleen, ek wil dink. [KLITEMNESTRA verlaat
die vertrek.] Is ek die koning wat jy gesoek het vir Argos, Heer
Zeus? Ek kom en gaan tussen my mense, as ek praat is dit die klank
van ‘n trompet, ek paradeer rond in my eie vrees en almal wat my
sien krimp ineen van berou. Maar wat is ek? Ek is niks ander as ‘n
leë skulp nie! Iets het my van binne af opgevreet, my siel stukkend
geknaag. En nou, as ek na my self kyk, is ek net so dood soos
Agamemnon. Het ek gesê ek is ongelukkig? Ek het gelieg! ‘n Woestyn
is nie gelukkig of ongelukkig nie – hope sand wat brand onder die
blou hemel. Ek is nie gelukkig of ongelukkig nie...ek is ‘n ramp.
Ek sou my hele koningkryk prysgee om net ‘n traandruppel te kon
wees!
[ZEUS kom die vertrek binne]
ZEUS: Dit is reg. Hou aan kla! Jy is maar net ‘n koning soos enige
ander.
AEGISTHEUS: Wie is jy? Wat maak jy hier?
ZEUS: So jy herken my nie?
AEGISTHEUS: Gaan weg vreemdeling! Gaan weg of ek laat jou hier
uitgooi deur my wagte!
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ZEUS: So jy herken my nogsteeds nie? Tog sien jy my so gereeld in
jou drome. Maar dit is waar, ek het dalk meer godvresend gelyk.
[Skielik is daar weerligstrale en helder lig. ZEUS staan groot en
almagtig voor AEGISTHEUS.]
AEGISTHEUS: Zeus!
ZEUS: Mooi so! [Die ligte en weerligstrale verdwyn. ZEUS loop na
die standbeeld.] Is dit veronderstel om ek te wees? Is dit hoe ek
lyk in die gebede van die argiewe? Wel, wel dit gebeur nie gereeld
dat ‘n god homself so van naby kan beskou nie. [Kort stilte volg]
Kyk hoe vieslik lyk ek! Hulle kan sekerlik nie baie van my hou nie?
AEGISTHEUS: Hulle is bang vir jou.
ZEUS: Uitstekend! Ek haat liefde. En jy Aegistheus, het jy my lief?
AEGISTHEUS: Wat wil jy van my hê? Het ek nie al genoeg gely nie?
ZEUS: ‘n Mens kan nooit genoeg ly nie.
AEGISTHEUS: Maar hierdie skuldlas wat ek op myself geneem het is
besig om my te verwoes!
ZEUS: Kom nou! Moenie so oordryf nie! Jy lyk vet en gesond. Moenie
my verkeerd verstaan nie, dit is ‘n kompliment. Jy is koninklik
vet. Geel en rond soos botter – soos dit hoort. Jy kan nog maklik
twintig jaar leef!
AEGISTHEUS: Nog twintig jaar!
ZEUS: Sou jy eerder wil doodgaan?
AEGISTHEUS: Ja.
ZEUS: So as iemand nou hier instap en ‘n swaard op jou borskas rig,
sal jy teëstribbel?
AEGISTHEUS: Ek...ek sal nou nie so sê nie.
ZEUS: Nou luister jy vir my. As jy jouself laat slag soos ‘n dom os
sal jy tot in der ewigheid verdoem wees. Jy sal die Koning van die
Hel word, vir ewig. Dit is hoekom ek hier is om jou te waarsku.
AEGISTHEUS: Wil iemand my dan dood maak?
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ZEUS: Dit lyk so.
AEGISTHEUS: Elektra?
ZEUS: Nee, nie Elektra nie.
AEGISTHEUS: Wie dan?
ZEUS: Orestes.
AEGISTHEUS: O, wel dit is tog hoe sake staan. Wat kan ek daaraan
doen?
ZEUS: [Spottend] Wat kan ek daaraan doen? [bevelend] Beveel jou
manne om ‘n man met die naam Philebus gevange te neem en gooi vir
hom en Elektra in die donkerte tronksel wat jy besit! As jy hulle
daar los om te verrot sal ek nie sleg dink van jou nie. Wel,
waarvoor wag jy? Roep jou manne!
AEGISTHEUS: Nee.
ZEUS: Sal jy so vriendelik wees om my te sê hoekom jou antwoord nee
is.
AEGISTHEUS: Ek is moeg.
ZEUS: Moenie so na die grond staar nie. Lig jou rooi bebloede oë op
en kyk na my. Ja, dit is beter. Jy is onosel. So koninklik, maar
tog so onosel, net soos ‘n perd. Jy is ‘n hanswors van ‘n koning!
Dit is nie jou hardkoppigheid wat my so irreteer nie, dit gee
bietjie lewe aan lafhartigheid. Ek weet tog jy sal my dien tot jy
doodgaan.
AEGISTHEUS: Ek weier om verder deel te wees van jou planne! Ek het
dit nou al lank genoeg gedoen!
ZEUS: Dit is reg! Wys my jou geesdrif! Weerstand! Weerstand! Ek
koester siele soos jy! Jou oë blits, jou vuiste is gebal, jy klem
jou kake styf teen mekaar en wys jou tande vir Zeus. Maak nie saak
nie my klein rebel, my halstarrige ponie, of ek jou nou of later
kom waarsku het sou jou hart nog altyd “Ja” sê. Jy sal my
gehoorsaam. Dink ek het sonder rede Olympus verlaat? Ek het gekom
om jou te waarsku teen hierdie daad, dit is my wil!
AEGISTHEUS: My waarsku? Hoe vreemd!
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ZEUS: Hoekom is dit vir jou vreemd? Dit is tog niks vreemd nie? Jou
lewe is in gevaar en ek wil jou red.
AEGISTHEUS: Wie het vir jou gesê ek wil gered wees? Wat van
Agamemnon? Het jy hom ook kom waarsku? En tog het hy gewens om te
lewe!
ZEUS: O jou misbaksel van ‘n man! Jou ondankbare hond! Ek het jou
liewer as Agamemnon, en nou wat ek dit aan jou wil bewys kla jy!
AEGISTHEUS: Jy my liewer het as Agamemnon? Ek? Nee, dit is nie ek,
dit is Orestes wat jy wil versorg en liefhê. Jy het my toegelaat
om my eie dood te bepaal, jy het my nie gekeer toe ek met my byl na
Agamemnon se bad gesluip het nie. Jy het net gesit en kyk vanaf die
hoogtes van jou troon in Olympus. Jy het jou lippe afgelek met die
wete dat nog ‘n verlore siel na jou toe oppad is! Maar vandag
beskerm jy jong Orestes teen homself. En ek, ek wat jy gedwing het
om sy vader dood te steek....jy kies my uit om die jong man se hand
vas te gryp? Ek was ‘n lagwekkende kreatuur, ek het net-net
gekwalifiseer om ‘n moord te pleeg. Maar dit lyk my jy het groter
planne vir Orestes in gedagte.
ZEUS: Jy is tog nie jaloers nie, is jy? Hoe vreemd! Jy hoef jou
nie te bekommer nie, ek het hom nie veel meer lief as vir jou nie.
Ek het niemand lief nie.
AEGISTHEUS: Kyk dan mooi wat het jy van my gemaak! Jou onregverdige
versukkelde God! Sê my net dit, as jy vandag hierdie moord van
Orestes kan keer, hoekom het jy nie myne vyftien jaar terug gekeer
nie?
ZEUS: Alle moorde verskil, ek put verskillende plesier uit elkeen.
En nou Aegistheus, ek praat nou reguit met jou, Koning teenoor
Koning. Die eerste moord wat daar gepleeg is, was ek. Ek het dit
gedoen toe ek die mens verganklik gemaak het. Toe ek dit gedoen
het, wat het oorgebly vir julle versukkelde mensdom om te moor?
Julle vyande? Tog het hulle reeds die saad van die dood in hulle
gedra, al wat julle moes doen was om te wag vir ‘n jaar of twee vir
die vrug om ryp te word. Het jy geweet dit sou tog met arme
Agamemnon gebeur het? As jy hom nie vermoor het nie sou hy tog drie
maande later gesterf het aan ‘n beroerte. Hy sou gevrek het in ‘n
mooi slavin se arms! Maar jou moord het my gedien.
AEGISTHEUS: Dien? Vir vyftien jaar lank betaal ek my boete, en dit
net om jou te dien!
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ZEUS: Presies. Dit is juis hoekom jy vir jou boete moet betaal,
want dit bring vir my verheerliking. Ek hou van moorde waarvoor jy
moet betaal. Ek het gehou van jou moord, dit was so ‘n lomp, vuil
en morsige moord. ‘n Moord wat nie homself ken nie, wat antiek is,
meer soos ‘n oorstroming as die handewerk van ‘n man. Nie vir een
oomblik het jy my teegestaan nie. Jy het waansinnig aangeval met
woede en vrees. En toe jou waansin gekwyn het, het jy terug gekyk
na jou handewerk en dit ontken en verag. Tog het ek ‘n groot wins
daaruit gemaak! Vir een dooie man het ek twintig duisend wat berou
en hul sondes bekla! Dit was ‘n winskoop wat ek daardie dag los
geslaan het!
AEGISTHEUS: Ek sien wat jy probeer sê. Orestes sal geen berou toon
nie.
ZEUS: Hy is op hierdie oomblik besig om ‘n plan uit te dink. Hy sit
daar koelkop en gelukkig. Wat kan ek tog doen met ‘n moordenaar wat
nie omgee nie, wie se skaamtelose moord so lig soos ‘n blommekrans
op sy gewete rus? Nee, ek sal dit nie toelaat nie! Ek haat die nuwe
generasie se manier van doen! Hulle is so ondankbaar en steriel
soos die wind! Ja, daardie jong oop-kop man gaan jou vermoor soos
hy ‘n hoender sou vermoor. Hy sal hier weg stap met hande rooi van
bloed en ‘n ligte hart. Ek sou vernederd voel as ek jy was! Daarom
vra ek jou – roep jou manne!
AEGISTHEUS: Ek sou jou weer, ek sal dit nie doen nie! Die moord wat
gaan plaas vind grief jou...daarom verwelkom ek dit graag!
ZEUS: Aegistheus, jy is ‘n Koning. Dit is vir jou koningskap wat ek
omgee, jy hou daarvan om die septer te swaai.
AEGISTHEUS: Gaan aan.
ZEUS: Jy mag my dalk haat, maar ons is tog so eenders. Ek het jou
geskape volgens my beeld. ‘n Koning is ‘n god op aarde. Hy het net
so baie glorie en tiranie soos ‘n god! Hy is vreesaanjaend!
AEGISTHEUS: Jy, vreesaanjaend?
ZEUS: Kyk na my. [Lang stilte] Ek het jou gesê jy is volgens my
beeld geskape. Ons elkeen skep orde, jy op aarde en ek in die hemel
en op aarde. Ek en jy steek albei ons donker geheim weg in ons
harte.
AEGISTHEUS: Ek het geen geheime nie.
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ZEUS: Jy het. Dieselfde as myne. Die ballingskap van gode en
konings. Die bitterheid om te weet mense is vry. Ja Aegistheus,
hulle is vry, maar jou onderdane weet dit nie. Net jy weet dit.
AEGISTHEUS: Wel ja. As hulle dit geweet het, het hulle my Paleis
afgebrand. Vir vyftien jaar lank speel hierdie rol om hulle te
masker teen hulle eie krag.
ZEUS: So sien jy? Ons is tog dieselfde.
AEGISTHEUS: Dieselfde? ‘n God wat homself met my vergelyk – hoe
ironies! Vandat ek die troon gekry het, alles wat ek gesê het en
wat ek gedoen het was gemik om ‘n magtige beeld van my te skep. Ek
wens dat al my onderdane hierdie beeld sal verewig, dat hulle selfs
as hulle alleen is, my oë op hulle sal voel brand. Ek wil
ewigdurend hulle diepste gedagtes weet. Maar ek het myself
vasgevang in my eie net....ek het myself begin sien soos hulle my
sien. Ek kyk af in die donker put van hulle siele en ek sien my
beeld wat ek opgerig het. Ek sidder en kan my oë nie daarvan afneem
nie. Almagtige Zeus, wie is ek? Is ek enigsins iets beter as die
beeld wat mense van my het?
ZEUS: En ek? Wie dink jy is ek? [wys na die beeld] Ek het ook ‘n
beeld geskep, en dink jy nie dit vul my ook met verwarring nie? Vir
honderde jare lank dans ek ‘n donker stadige ritueel voor die oë
van die mens. Hulle oë is so op my gerig dat hulle vergeet om in
hulle self te kyk. As ek myself vir ‘n oomblik kon vergeet, as ek
hulle oë kon wegdraai....
AEGISTHEUS: Ja?
ZEUS: Genoeg. Dit is my besigheid. Aegistheus, ek weet dat jy moeg
is. Maar waarom kla jy? Jy sal tog eendag doodgaan. Ek sal nie. Vir
so lank die mens op aarde is, sal ek bly dans.
AEGISTHEUS: Dis waar. Maar wie was die een wat ons verdoem het?
ZEUS: Niemand anders as onsself nie. Weet jy Aegistheus, ons het
dieselfde passie. Jy hou net soos ek van orde.
AEGISTHEUS: Orde? Ja, dit is so. Dit was om orde te skep dat ek met
Klitemnestra getrou het, dit was om orde te skep dat ek my koning
vermoor het, ek het gewens dat orde die oorhand sal kry deur my. Ek
het sonder liefde geleef, selfs sonder begeerte, maar ek het altyd
ordelik geleef. Ja, ek het goeie orde in my koningkryk gehandhaaf.
Dit was waarvolgens ek geheers het, my goddelike passie! Hoe
verskriklik!
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ZEUS: Ons sal nooit in orde kan leef nie. Jy en ek, ek is ‘n God en
jy....jy is ‘n gebore koning.
AEGISTHEUS: Dit is nog meer pateties!
ZEUS: Aegistheus, my namaaksel en my bloedbroer, in die naam van
die orde waarin ons heers, ek en jy, vra ek jou – nee, ek beveel
jou om Orestes en sy suster uit te roei!
AEGISTHEUS: Is hulle dan so gevaarlik?
ZEUS: Orestes weet hy is vry.
AEGISTHEUS: [Gretig] Hy weet hy is vry? Dit help dan tog nie om my
hand teen hom te lig of hom met ysters te brand nie. ‘n Vry man is
soos ‘n pes. Hy sal my hele Koningkryk besmet en dit sal my dan
steeds nie help nie. Almagtige Zeus, hoekom lig jy nie jou hand
nie? Slaan hom dood met ‘n bliksemstraal.
ZEUS: Slaan hom dood met ‘n bliksemstraal? [Saggies en vertroulik]
Aegistheus, die gode het nog ‘n geheim....
AEGISTHEUS: Ja?
ZEUS: As vryheid eenmaal die lig in ‘n man se hart aan die brand
gesteek het, is die gode magteloos teen hom. Dit is ‘n saak tussen
die mensdom, dit is vir die ander en vir hulle alleenlik om hom te
laat gaan, om die laaste lig uit hom te wurg.
AEGISTHEUS: [Bestudeer hom van naby] Wurg? Laat dit dan so wees. Ek
sal doen wat jy wil hê. Maar asseblief, moenie praat nie en gaan
nou....ek kan dit nie meer verduur nie.
[As ZEUS die kamer verlaat spring ELEKTRA na vore en storm na die
deur. ORESTES verskyn uit sy skuiling.]
ELEKTRA: Steek hom dood! Moenie wag dat hy iemand kan roep nie! Ek
sal die deur toe hou.
AEGISTHEUS: So jy jong man, jy is Orestes?
ORESTES: Verdedig jouself.
AEGISTHEUS: Ek sal dit nie doen nie. Dit is te laat vir my om
iemand te roep. Nee, ek sal jou nie teestaan nie. Ek wens dat jy my
sal dood maak.
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ORESTES: Mooi so. Ek gee nie om hoe dit gedoen word nie...ek sal
die moordenaar bly.
[Hy steek hom met die swaard]
AEGISTHEUS: [Uitasem] Ah! Jy het ‘n goeie sterk aanslag. [Draai na
ORESTES toe] Laat ek na jou kyk. Is dit waar dat jy geen berou voel
nie?
ORESTES: Berou? Waarom sal ek skuldig voel? Ek doen wat reg is.
AEGISTHEUS: Wat reg is is die wil van God. Jy het hier weg gekruip
en jy het alles gehoor wat Zeus gesê het.
ORESTES: Ek gee nie om vir Zeus nie. Die oordeel is tussen my en
jou. Ek het geen God nodig om my te leer hoe om te oordeel nie. Dit
is reg om jou uit te roei, die gemene wreedaard wat jy is. Ek sal
die mense van Argos bevry van jou wrede invloed! Ek sal hulle
menslikheid weer terug gee, dit is die regte ding om te doen.
AEGISTHEUS: [KreunendI] Die pyn, dit is ondraaglik!
ELEKTRA: Kyk! Kyk! Kyk hoe wieg hy, sy gesig word grys. Hoe aaklik
is die gesig van ‘n dooie man!
ORESTES: Bly stil! Laat hy na sy graf gaan sonder simpatie. Laat hy
onthou hoe gelukkig ons is!
AEGISTHEUS: Mag julle altwee verloek wees!
ORESTES: As jy doodgaan sal dit tog gebeur.
[AEGISTHEUS sak op die grond neer.]
AEGISTHEUS: Passop vir die vlieë Orestes, passop vir die vlieë.
Dit is alles verby.
[AEGISTHEUS sterf]
ORESTES: [Gee die ligaam ‘n paar skoppe] Vir hom is alles
inelkgeval nou verby. Kom, lei my nou die Koningin se kamer.
ELEKTRA: Orestes!
ORESTES: Wat?
ELEKTRA: Sy...sy kan tog nou niks meer aan ons doen nie.
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ORESTES: Wat is dit nou? Wat gaan nou met jou aan? Dit is nie wat
jy ‘n ruk terug gesê het nie.
ELEKTRA: Orestes, jy het ook verander. Ek herken jou nie meer nie!
ORESTES: Nou goed dan. Ek sal alleen gaan.
ELEKTRA: [Vir haarself] Sal sy skreeu? [Daar is stilte. Sy
luister.] Hy loop af in die gang. Wanneer hy die vierde deur
oopmaak sal hy....ag ek wil gehad het dit moes gebeur. Ek wil die
hê, ek moet dit hê. [Sy kyk na AEGISTHEUS] Hy is dood. So dit is
wat ek wou gehad het. Ek het nie geweet dit sal so wees nie. [Sy
loop nader aan die ligaam] Ek het hom al honderd kere so sien lê in
my drome. Hy het net daar gelê, soos nou, met ‘n swaard deur sy
hart. Sy oë was toe, asof hy slaap. Ek het hom so gehaat, ek het
vreugde daaruit gekry om hom te haat! Maar dit lyk nie of hy slaap
nie, sy oë staar na my. En ek staan hier en wag, wag. Daardie vrou
is nog lewendig, sy is in haar kamer, maar sal nou begin skreeu. Sy
sal skreeu soos ‘n gewonde dier. Nee, ek kan nie meer na hierdie oë
kyk nie. [Sy kniel en gooi haar mantel oor sy gesig.] Wat was dit
dan wat ek wou gehad het? Wat? [‘n Kort stilte volg. KLITEMNESTRA
se gille word hoorbaar.] Hy het haar vermoor. Sy was ons ma, en hy
steek haar dood. [Staan op] Dit is gedoen, al my vyande is dood.
Vir jare en jare het ek gedroom hiervan en nou is dit gedoen, tog
voel my binneste soos ‘n blok ys. Het ek dan al die jare vir myself
gelieg? Nee, dit is nie waar, dit kan nie waar wees nie. Nog net ‘n
paar minute gelede wou ek dit gehad het, ek kon tog nie verander
het nie? Ek is bly om daardie vark by my voete te sien lê. [sy ruk
die mantel van sy gesig af.] Daardie omgedopte vis-oë, dit pla my
glad nie! Dit is wat ek wou gesien het! Ek wou hulle dooie starende
oë gesien het...ek is bly....[Flouer gille is hoorbaar] Laat haar
skreeu Orestes! Laat haar ly! Ek wil hê sy moet ly! [Die gille word
stil] O die blydskap! Die vreugde! Ek huil van blydskap, want my
vyande is dood! My vader is gestaf!
[ORESTES kom binne gestorm, sy swaard is vol bloed. ELEKTRA omhels
hom.]
ELEKTRA: O! Orestes!
ORESTES: Hoekom is jy bang?
ELEKTRA: Bang? Ek is nie bang nie. Ek is dronk. Dronk van blydskap!
Wat het sy gesê? Het sy gesmeek om genade?
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ORESTES: Elektra, ek sal nie spyt wees oor wat ek gedoen het nie,
maar ek dink nie ons moet daaroor praat nie. Daar is herinneringe
wat ‘n mens nie wil onthou nie. Dit is goed genoeg vir jou om te
weet sy is dood.
ELEKTRA: Het sy ons vervloek? Dit is al wat ek wil weet. Het sy ons
verloek?
ORESTES: Ja, sy het ons vervloek.
ELEKTRA: Hou my vas in jou arms, my geliefde, en druk my teen jou
bors. Kyk net hoe donker is die nag! Ek het nog nooit sulke
donkerte gesien nie. Hierdie ligte is magteloos daarteen....Het jy
my lief?
ORESTES: Dit is nie nag nie. Dit is al amper dagbreek. Ons is vry
Elektra. Dit voel asof ek gebore is, dit voel of ek en jy vanaand
weer gebore is. Ja, ek is lief vir jou en jy behoort aan my. Net
gister het ek niks gehad nie. My hande was leeg. En vandag, vandag
het ek vir jou. Ons deel ‘n dubbele bloedband, ons twee deel
dieselfde bloed en ons twee het bloed laat vloei.
ELEKTRA: Los jou swaard en gee my jou hand. Jou groot sterk
regterhand. [Sy soen dit saggies.] Jou vingers is kort en kragtig,
gemaak om te kan vasgryp en klou. Dierbare hand! Dit is witter as
myne, maar tog het dit swaarder geword. So swaar dat dit ons vader
se vyande kon neer slaan. [Sy neem ‘n fakkel en hou dit na
ORESTES.] Ek moet jou gesig verlig, dit word so donker ek kan dit
nie sien nie. Ek moet jou kan sien anders word ek bang. Ek is bang
vir jou. Ek mag nie my oë van jou afhaal nie. Ek moet die heeltyd
vir myself sê ek het jou lief! Tog lyk jy anders.
ORESTES: Ek is vry Elektra! Die vryheid het my onderste-bo geslaan
soos ‘n bliksemstraal.
ELEKTRA: Vry? Ek voel nie vry nie. En jy? Hoe kan jy verander wat
jy gedoen het? Iets het gebeur en daar is niks wat ons daarvan kan
vry maak nie! Kan jy keer dat ons verewig die moordenaars van ons
moeder sal bly?
ORESTES: Dink jy ek wil dit keer? Ek het my deel gedoen Elektra, en
dit was goed. Ek sal daardie las op my skouers dra soos iemand wat
passasiers na die oorkantste oewer neem. Hoe swaarder my las is,
hoe beter...daardie las is my vryheid. Net gister nog het ek langs
voetpaaie gestrompel, duisende paaie wat my nêrens heen kon neem
nie, hulle was beskik vir ander. Ja, ek het hulle almal probeer
stap. Die voetpaaie, rivieroewers, die paaie waarop donkies loop in
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die berge, selfs die wye oop hoofpad. Maar niks was myne nie.
Vandag het ek net een pad, en die hemele alleen weet waarheen dit
my gaan neem. Maar dit is my pad. Wat is fout Elektra?
ELEKTRA: Ek kan jou nie sien nie. Hierdie fakkel maak nie genoeg
lig nie. Ek hoor jou stem, maar dit sny deur my soos ‘n mes! Sal
dit altyd so donker bly, selfs al is dit dag?...O! Orestes! Daar is
hulle!
ORESTES: Wie?
ELEKTRA: Daar kom hulle! Waar kom hulle vandaan? Hulle hang uit die
plafon soos trosse swart druiwe! Die mure lewe van hulle, hulle
dartel af na die fakkel, hulle skaduwees maak jou gesig donker.
ORESTES: Die vlieë....
ELEKTRA: Luister! Die geluid van hul vlerke klink soos ‘n brullende
vuur. Hulle is oral om ons Orestes. Hulle hou ons dop! Hulle kom in
swerms en ek sal duisende klam voetjies oor my lyf voel kriewel.
Kyk, hulle word groter! Hulle is so groot soos bye! Ons sal nooit
kan weghardloop nie, hulle sal ons soos ‘n digte mis-wolk
agtervolg. Ek sien hulle oë! Miljoene kraal-ogies wat na ons staar!
ORESTES: Wat kan die vlieë tog aan ons doen?
ELEKTRA: Hulle is demone Orestes. Hulle is die godinne van berou en
smart!
STEMME: [Agter die deur] Maak oop! Maak oop hierdie deur of ons
breek hom af! [Iemand begin aan die deur te stamp]
ORESTES: Hulle moes Klitemnestra hoor roep het! Kom, kom ons gaan
na Apollo se tempel. Ons sal daar gaan wegkruip vir mense en vir
vlieë. Môre sal ek praat met my mense.
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BEDRYF 3
Hierdie toneel speel af in die Tempel van Apollo. ‘n Standbeeld van
Apollo staan in die middel van die verhoog. Elektra en Orestes
slaap aan die voete van die standbeeld, hulle arms om die beeld in
‘n omhelsing. Die demone staan in ‘n sirkel om hulle en slaap
regop, soos aasvoëls. Aan die agterkant is ‘n groot koper deur.
EERSTE DEMOON: [Rek haarself uit] Aaa! Ek het die hele nag gestaan
en slaap, ek is skoon styf van woede. Ek het heerlik geslaap en die
wonderlikste nagmerries gehad. Aha, hoe wonderlik is die blom van
woede, ‘n bloedrooi blom in my hart! [Loop om ELEKTRA en ORESTES]
Hulle slaap nogsteeds. Kyk net hoe sag en wit is hulle! Ek sal oor
hulle borste en mae rol soos ‘n tornado oor ‘n gruispad. Ek sal uur
na uur hulle sagte vleis brei, vryf, skeur en skuur tot op die
been. O die skone helder dagbreek van haat! ‘n Wonderlike
ontwaking. Hulle slaap, die reuk van sweet en koors styg uit hulle
op. Maak ek is wakker, koel, hard en ongenaakbaar. My siel is so
sterk soos staal. Ek voel heilig!
ELEKTRA: [In haar slaap] Nee, nee asseblief! Moenie!
EERSTE DEMOON: Sy is bang. Wag maar my mooi dingetjie. Wag maar tot
jy ons tande deur jou vleis voel skeur. Jy sal gou skreeu van die
pyn wat ons koester. Ek sal jou myne maak,want jy is my bruid. Jy
sal voel hoe my liefde die lewe uit jou uit druk! Jy Elektra, jy is
baie mooier as ek, maar jy sal sien hoe my soene jou sal oud maak.
Binne ses maande sal jy inmekaar sak, jou velle sal hang soos ‘n ou
sak, ‘n verrotte ou vrou. Maar ek, ek sal vir ewig jonk bly. [Sy
buig oor die twee slapende figure] Ah, kyk net hierdie lieflikke
karkasse, wat ‘n heerlike maaltyd sal hulle nie wees nie! As ek na
hulle staar, as ek hulle asems inasem, wurg ek van woede! Niks is
soeter as die gevoel van haat wat deur jou are versprei soos ‘n
veldbrand nie! My tande en tentakels is gereed vir die taak. Haat
vloei deur my, dit rys op in my borste soos melk. Word wakker my
susters! Word wakker! Die tyd het gekom!
TWEEDE DEMOON: Ek het gedroom ek byt hulle!
EERSTE DEMOON: Wees geduldig. Vandag word hulle beskerm deur ‘n
god. Toemaar, hulle sal wel honger en dors word en dit sal hulle
weg dryf uit die heiligdom. En dan, dan kan jy kners en knaag na
hartelus!
DERDE DEMOON: Aaa, ek wil hulle uit mekaar skeur!
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EERSTE DEMOON: Jou beurt sal kom. Gee nog net ‘n klein rukkie kans,
jou vuurwarm ysters sal hulle vleis uitmekaar skroei, die vleis van
twee jong kriminele. Kom nader my susters, kom nader en kyk na
hulle.
DEMOON: Kyk net hoe jonk is hulle!
DEMOON: Hulle is pragtig!
EERSTE DEMOON: Ja, ons is bevoorreg. Moordenaars is meeste van die
tyd oud en lelik. Ons het so min die geluk, die wonderlike voorreg
om iets wat mooi is te kan vernietig.
DEMONE: Ja! Ja! Ja!
DERDE DEMOON: Orestes is nog ‘n kind. Ek sal sy moeder word, ek sal
hom saggies groot maak met my haat. Ek sal sy kop op my knieë
neerlê en oor sy hare streel.
EERSTE DEMOON: En dan?
DERDE DEMOON: Dan sal ek, as hy dit die minste verwag, sy oë met
hierdie einste naels uitkrap!
[Almal lag]
EERSTE DEMOON: Kyk, hulle strek en sug, hulle is amper wakker! Kom
nou my susters, kom ons sing hierdie sondaars wakker uit hulle
soete slaap.
DEMONE: [Almal saam] Zoemmm. Zoemmm. Zoemmmm. Ons sal kom sit op
julle verrotte harte soos vlieë op botter. Verrotte, sappige,
moordlistige harte. Ons sal soos bye die etter uit julle harte,
die nektar van haat opslurp. Ons sal dit verander in heuning, ryk
swart heuning. Wat meer kan liefde ons bied as haat? Zoemmm.
Zoemmm. Zoemmmm. Ons sal die huise se starende oë word. Ons sal
grom soos honde agter tralies, ons sal ons tande wys as julle
verbyloop. Die dreuning van vlerke wat klap hoog in die lug, die
geluide van die woud, klaend, huilend, grommend, fluisterend....ons
sal die donkerte wees, die benoude donker van julle siele. Zoemmm,
zoemmmm, zoemmm! Ja, ja, ja! Ons is die vlieë, ons slurp die etter
op, ons sal saam met julle woon, ons sal die kos om julle monde
eet. Ons lig wat skyn in die diepte van julle oë sal altyd daar
wees. Ons sal by julle bly tot die wurms julle opvreet.
[Hulle dans]
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ELEKTRA: [Deur die slaap] Het iemand gepraat? Wie – wie is daar?
DIE DEMONE: Zoemmm, zoemmmm, zoemmmm.
ELEKTRA: Natuurlik! Daar is julle. Wel? Het ons hulle regtig
doodgemaak?
ORESTES: [Word wakker] Elektra!
ELEKTRA: Jy? Wie is jy? O, ja, Orestes. Gaan weg van my af!
ORESTES: Elektra, wat is fout?
ELEKTRA: Jy, jy maak my bang. Ek het gedroom. Ek het gesien hoe my
ma op haar rug lê. Die bloed het uit haar gespuit, dit het onder
deur die deure geloop....’n droom. Voel my hande. Hulle is ysig.
Nee, moenie! Moenie aan my vat nie! Het sy regtig so baie gebloei?
ORESTES: Hou op!
ELEKTRA: [Nou heeltemal wakker] Ek wil jou sien. Jy het hulle
vermoor. Dit was jy, jy het hulle doodgemaak. Jy staan nou hier
langs my, jy het nou net wakker geword en tog lyk jy nie eers spyt
nie....jou gesig is skoon....tog het jy hulle doodgemaak.
ORESTES: Ja, ek het hulle doodgemaak. [Kort stilte] Jy, jy maak my
ook bang. Gister was jy so mooi. Nou, nou lyk dit of ‘n wilde dier
jou gesig gekrap het.
ELEKTRA: Dit was nie ‘n wilde dier nie. Dit was jy. Die moord wat
jy gepleeg het. Dit skeur my wange en my ooglede af. Dit voel of my
vel van my gesig afskeur, of net my naakte geraamte oor bly! Wie is
daardie gedrogte?
ORESTES: Bly stil! Gaan terug na julle hokke, julle tewe! [die
demone grom] Is dit dan moontlik dat jy daardie meisie is wat
gister op die tempeltrappe gedans het?
ELEKTRA: Ek het oud geword. In een nag het ek stokoud geword.
ORESTES: Jy is nog steeds pragtig...maar waar het ek dan dooie oë
soos joune gesien? Elektra....jy is soos sy. Soos Klitemnestra. Wat
het dit dan gehelp ek het haar doodgemaak? Wanneer ek in daardie oë
kyk word ek naar!
EERSTE DEMOON: Dit is omdat jy haar naar maak! Jy walg haar!
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ORESTES: Is dit waar Elektra? Verafsku jy my nou?
ELEKTRA: Ag, los my net uit!
EERSTE DEMOON: Wel? Hoe
nie haat nie? Sy het in
kom jy. Jy het moord en
skuldlas deel! Nou moet
die enigste stuk gemors

kan jy nou nog twyfel? Hoekom sal sy jou
vrede gewoon, haar drome gedroom; en toe
ongeluk oor haar gebring. Nou moet sy jou
sy vasklou aan daardie standbeeld omdat dit
is wat sy oor het.

ORESTES: Moenie na hulle luister nie!
EERSTE DEMOON: Voertsek! Voertsek! Laat hom gaan Elektra! Moenie
laat hy aan jou vat nie! Hy is ‘m slagter. Hy ruik soos vars warm
bloed. Hy het daardie arme ou vrou mishandel, weet jy dit? Hy het
haar stuk vir stuk opgekap!
ELEKTRA: Nee, dit kan tog nie wees nie! Jy jok seker?
EERSTE DEMOON: Jy kan my maar glo. Ek was die heeltyd daar. Ek het
hoog in die lug om hulle gedraai.
ELEKTRA: Het hy haar meer as een keer gesteek?
EERSTE DEMOON: Seker maklik tien keer. En elke keer het sy getjank
as die swaard haar wond. Sy het probeer om haar gesig toe te hou
met haar hande, maar hy het haar hande verflenter soos linte.
ELEKTRA: Sy het nie gou dood gegaan nie. Het sy baie gely?
ORESTES: Druk toe jou ore! Moenie na hulle kyk nie! Moenie vir
hulle vrae vra nie. As jy vir hulle vrae vra is jy verlore!
EERSTE DEMOON: Ja sy het verskriklik gely.
ELEKTRA: [Hou haar hande oor haar gesig] O!
ORESTES: Sy probeer ons skei, sy bou ‘n muur van eensaamheid om
jou. Passop! Die oomblik as jy alleen en hulpeloos is sal hulle jou
bespring. Elektra, ons het saam die moord beplan, ons moet saam
hierdie skuldlas verdra.
ELEKTRA: Hoe durf jy sê ek het dit saam met jou beplan?
ORESTES: Maar jy het! Kan jy dit dan ontken?
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ELEKTRA: Natuurlik kan ek dit ontken. Wag! Wel, miskien....in ‘n
manier het jy....ag ek weet nie! Ek het gedroom, jy het dit gedoen.
Jy het jou eie ma vermoor!
DEMONE: [Lag kekkelend en koggel ORESTES.] Moordenaar! Moordenaar!
Moordenaar!
ORESTES: Elektra, agter daardie mure is ‘n ander wêreld. ‘n
Wonderlike wêreld mooier as dagbreek. Daar buite skyn die son, die
paaie is verlig, en daar sal hierdie ou hekse magteloos wees. Hule
sal al hulle krag verloor en die sonstrale sal deur hulle sny soos
swaarde!
ELEKTRA: Die son....
EERSTE DEMOON: Jy sal nooit weer die son sien nie Elektra. Ons sal
tussen jou en die son inskuif soos ‘n swerm springkane. Jy sal
altyd duisternis om jou hê, maak nie saak waar jy gaan nie!
ELEKTRA: Laat my nou gaan! Hou tog op om my so te martel!
ORESTES: Jou swakheid gee hulle krag. Kyk mooi, hulle praat nie so
met my nie. ‘n Naamlose gruwel het jou oorgeneem en ons van mekaar
af weggedryf. Hoekom moet dit so wees? Wat het met jou gebeur wat
ek nie gedeel het nie? Dink jy dat my ma se gille ooit weer sal
ophou in my ore? Dink jy ek sal ooit vergeet hoe sy na my gekyk het
met haar groot hartseer oë, donker en diep soos poele? En die pyn
wat jy voel – dink jy dit sal ooit ophou om my hart in stukke te
kerf? Maar wat maak dit saak? Ek is vry. Bo pyn, bo berou. Vry. Ek
is myself. Nee, jy moenie jouself verwyt nie Elektra. Gee my jou
hand. Ek sal jou nooit laat gaan nie.
ELEKTRA: Nee, los my hand! Daardie hel-hekse maak my bang, maar jy
maak my nog banger!
EERSTE DEMOON: Jy sien! Jy sien! Dit is waar my klein poppie, jy is
minder bang vir ons as vir daardie man. Dit is omdat jy ons nodig
het Elektra. Jy is ons kind, ons dogtertjie. Jy het ons naels nodig
om jou vlees te krap, ons tande nodig om jou borste te byt, en bo
alles het jy ons barbaarse liefde nodig om jou te red van jou eie
kastyding. Net die swaarkry van jou liggaam sal jou die swaarkry
van jou siel laat vergeet. So kom nou dat ons jou kan seer maak. Jy
hoef net daardie twee trappies af te klim, dan sal ons jou toevou
in ons arms. As ons soene jou uitmekaar skeur sal jy alles vergeet.
Jy sal alles vergeet in hierdie vure van pyn!
DEMONE: Kom! Kom af! Kom!
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[Hulle dans stadig om ELEKTRA. Sy begin stadig opstaan.]
ORESTES: [Gryp haar arm] Nee, nee, om godsnaam moenie gaan nie! As
hulle jou eers het dan is dit verby.
ELEKTRA: [Ruk haarself los] Los my! Ek haat jou! [Sy loop af met
die trappe en die demone bespring haar.] Help! Help!
[ZEUS kom binne]
ZEUS: Dit is genoeg!
DEMONE: Die meester!
[Die demone seil van Elektra af. Sy lê in ‘n hopie op die grond.]
ZEUS: Arme kinders. [Hy loop na ELEKTRA toe.] So dit is wat julle
gekry het, julle ongelukkige goed. My hart is in twee geskreur,
tussen woede en deernis. Staan op Elektra, so lank ek hier is sal
hulle jou nie seer maak nie. [Hy help haar regop] Ah, wat ‘n wrede
verandering! In ‘n nag, ‘n enkele nag het jou rosige wange verdof.
In een nag is jou ligaam verwoes, jou longe, gal, lewer, alles uit
gebrand. Kyk nou net wat het die trots en hardkoppigheid van jeug
vir jou gebring my arme kind.
ORESTES: Hou op om so met haar te praat! Dit pas nie by die Koning
van Gode nie.
ZEUS: En jy my seun, hou op om so met haat te praat. Dit pas nie by
‘n krimeneel wat veronderstel is om te berrou oor sy dade nie!
ORESTES: Ek is nie ‘n krimeneel nie, en jy het geen mag om my te
laat skuldig voel nie. Ek het nie ‘n sonde gepleeg nie. Wat ek
gedoen het was reg!
ZEUS: Dit is wat jy dink, maar toemaar, ek sal gou vir jou wys waar
het jy jou foute gemaak.
ORESTES: Jy kan my martel so veel soos wat jy wil, maar ek sal oor
niks skuldig voel nie.
ZEUS: Nie eers die ongeluk wat ek oor jou suster gebring het nie?
ORESTES: Nie eers dit nie.
ZEUS: Hoor jy daar Elektra? Is dit dan die man wat gesê het hy is
lief vir jou?
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ORESTES: Ek het haar liewer as my lewe. Haar lyding kom van binne
en net sy kan haarself daarvan verlos. Sy is vry!
ZEUS: En jy? Jy is tog ook vry?
ORESTES: Jy weet goed genoeg dat ek is.
ZEUS: Dit is jammer dat jy nie jouself kan sien nie! Jy praat groot
jou swaap! Watter tipe heroiëse figuur is jy? Jy wat soos ‘n
lafaard die bene van standbeeld vashou om beskerm te word van my
getroue diensknegte! As jy kan spog oor vryheid, waarom spog jy nie
oor die vryheid van ‘n misdadiger in die vure van die tronk nie, of
die slawe wat hang aan die kruise nie?
ORESTES: Sekerlik. Hoekom nie?
ZEUS: Passop. Jy is nou grootbek omdat Apollo jou beskerm. Maar
onthou net, Apollo is my getrouste dienskneg. Ek hoef net ‘n
vinger te lig en hy sal jou verwerp!
ORESTES: Doen dit dan! Lig jou vinger, of nee wag, lig sommer jou
hele hand!
ZEUS: Nee, dit is nie hoe ek dit doen nie. Het ek jou dan nie gesê
dat ek my nie verlekker in swaarkry en straf nie? Ek is hier om
julle te red.
ELEKTRA: Ons te red? Nee, dit is wreed om so met ons te spot! Jy is
die god van wraak en dood, maar god wat jy is, jy het geen reg om
jou slagoffers vals hoop te gee nie.
ZEUS: Jy kan binne ‘n kwartuur buite daardie deur staan.
ELEKTRA: Veilig en vry?
ZEUS: Ek belowe jou.
ELEKTRA: Maar wat wil jy hê moet ek vir jou doen?
ZEUS: Niks my kind. Niks.
ELEKTRA: Niks? Het ek reg gehoor? Dan is dit waar, jy is ‘n gawe en
vredeliewende god!
ZEUS: Wel, dit is amper niks wat ek van jou wil hê nie. Net iets
eenvoudigs. Wat jy vir my tog kan gee is – ‘n bietjie berou.
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ORESTES: Moenie Elektra! Dit sal om jou siel hang soos ‘n swaar
meulsteen!
ZEUS: [Vir ELEKTRA] Moenie na hom luister nie! Antwoord my eerder.
Hoekom twyfel jy om hierdie moord te ontken? Dit was deur iemand
gepleeg, ‘n mens kan skaars sê dat jy betrokke was.
ORESTES: Elektra! Wil jy weer vyftien jaar van hoop en haat hê?
ZEUS: Wat het sy anders oor? Sy het nooit regtig gewens dat daardie
moord gepleeg moet word nie.
ELEKTRA: Ag, hoe wens ek dit was waar!
ZEUS: Kom nou, vertrou my! Kan ek dan nie lees tot in die mens se
hart nie?
ELEKTRA: [Hoopvol] En het jy in myne gelees dat ek nooit regtig die
moord wou pleeg nie? Dat ek vir vyftien jaar net gedroom het van
moord en wraak?
ZEUS: Ga! Ek weet van jou bloeddorstige drome, maar tog was daar
iets onskuldigs aan. Hulle het jou laat vergeet, hulle het jou
trots herstel. Maar jy het nooit werklik gedink om dit regtig te
doen nie. Wel, is ek verkeerd?
ELEKTRA: Ah Zeus! Dierbare Zeus! Ek wens ek kon ook glo wat jy glo!
ZEUS: Jy is ‘n dogtertjie Elektra. ‘n Blote kind. Meeste
dogtertjies droom daarvan om die rykste en mooiste vroue op aarde
te word. Maar jy, jou stamboom het by jou gespook, jy is gestraf
met hierdie wrede lot, jy het daarvan gedroom om ‘n wrede hartseer
vrou te word. Jy wou nooit kwaad doen nie, dit was alles net deel
van jou lot. Meeste kinders speel met hulle poppe, of vroteier,
maar jy, arme alleen kind, het geen vriende of speelgoed gehad nie.
Jy het gespeel met die gedagte van moord, omdat dit ‘n spel is vir
een!
ELEKTRA: Ja, ja! Ek dink ek verstaan nou alles!
ORESTES: Luister Elektra! Jy is besig skuldig te voel! Want wie,
behalwe jyself, kan weet wat jy regtig wil hê? Gaan jy laat iemand
anders vir jou besluite neem? Hoekom wil jy weer ‘n verlede hê, ‘n
verlede wat lankal verby is, wat nie meer bestaan nie? En hoekom
ontken jy jouself, die vrou wat jonk en vol vuur was, ‘n goddin,
vol haat? Dit is die vrou wat ek lief gekry het! Kan jy nie sien
hierdie misrabele god is besig om jou te bedrieg nie?
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ZEUS: Nee Elektra, ek bedrieg jou nie. Hoor wat bied ek jou aan. As
jy jou sondes berou sal ek sorg dat julle twee die troon van Argos
inneem.
ORESTES: Die plekke van ons vyande inneem?
ZEUS: Hoe dan anders?
ORESTES: En moet ek die koninklike mantel dra? Nog warm van die
vorige koning se lyf?
ZEUS: Daardie een of ‘n ander. Wat maak dit tog saak?
ORESTES: Niks nie. Sorg dan net dat dit swart is.
ZEUS: Ek dag dan jy gaan nie rou nie?
ORESTES: Ja, maar ek het vergeet, ek rou vir my moeder. En my
onderdane, moet hulle ook swart dra?
ZEUS: Hulle dra dit reeds.
ORESTES: Dit is waar. Ons kan vir hulle ‘n kans gee om hulle ou
klere op te dra. Wel Elektra, het jy nou mooi verstaan? As jy
huil, sal jy Klitemnestra se troon kry. Jy sal ook haar onderrokke
dra, daardie vuil stink onderrokke wat jy gewas het vir vyftien
jaar lank! Die rol wat sy gespeel het is dan joune. En sienende dat
julle so baie na mekaar lyk sal jy die rol fantasties vertolk!
Almal sal dink jy is soos jou ma. Maar ek, ek is bevrees ek is nie
so nie, ek sal nie die klere dra van die hanswors wat ek doodgemaak
het nie!
ZEUS: Jy is vol groot praatjies seunie. Jy het ‘n ongewapende ou
man en ou vrou wat gesmeek het om genade geslag! Soos jy tekere
gaan klink dit of jy honderdes verslaan het en die verlosser van
hierdie stad is!
ORESTES: Miskien is ek tog.
ZEUS: Jy ‘n verlosser! Weet jy wat lê agter daardie deur? Al die
inwoners van Argos wag daar. Hulle wag daar om jou te groet met
stokke, klippe en hooivurke! Ja, hulle is baie dankbaar teenoor
hulle verlosser!....Jy is ook maar net so eensaam soos ‘n melaatse.
ORESTES: Ja.
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ZEUS: So, jy is trots daarop om ‘n uitgeworpene te wees? Jy sal
altyd eensaam wees. Die grootste lafhartigheid van ‘n moordenaar is
die eensaamheid van veragting en verafskuwing.
ORESTES: Die grootste lafhartigheid van ‘n moordenaar is as jy
skuldig voel.
ZEUS: Orestes, ek het jou gemaak net soos ek alles om jou geskep
het. Kyk nou hier! [Die tempel se mure skuif oop en die hemelruim
met sterre word sigbaar. ZEUS staan in die agtergrond, sy stem word
versterk deur mikrofone, maar tog is selgs sy skaduwee sigbaar.]
Sien jy daardie planete, elkeen van hulle in hul eie wentelbane,
nooit sal hulle uit plek uit skuif of val nie. Dit was ek wat hulle
koers bepaal het, volgens die wet van geregtigheid. Luister na die
musiek van die sfere, die helder geneurie van lofprysing so
duidelik hoorbaar in die hemelruim. [musiek begin speel] Dit is my
werk om lewende skepsels te laat leef, om hulle te laat meer word –
elk volgens sy eie soort. Ek het bepaal dat mens altyd geboorte sal
gee aan mens en dier aan dier. Dit is my hand wat die gety se
suigende tonge terugtrek oor die sand volgens elke vasgestelde uur.
Ek laat plante groei, ek laat hulle lewe, my asem blaas die geel
stuifmeel oor die aarde. Jy is nie in jou eie huis nie, jy is ‘n
vreemdeling in hierdie wêreld, soos ‘n splinter in die vlees of ‘n
jagter in jou heer se land. Die wêreld is goed, ek het dit tog
volgens my wil geskape, ek is goedheid. Maar jy Orestes, jy is
boos, self die klippe en gesteentes sak hul groot grys koppe in
skaamte! My goedheid is oral, dit is in die koelte van die
fonteine, in die riete, in die sandkorrels, in die swaarte van
gesteentes. Ja, jy sal dit selfs in die hart van die lig en vuur
vind, selfs jou lyf is teen jou, dit speel maar net ‘n rol volgens
my hand. My goedheid is oral, dit in in jou, dit is jy....dit waai
deur jou soos ‘n rukwind, dit is standvastig soos ‘n berg, dit
skommel jou op en af soos die oseaan. Dit het jou instaat gestel om
jou boosheid te laat leef, dit was die lig van jou fakkel, die
snykant van jou swaard en die krag in jou regterhand. Jy wat so vol
van jouself is, jy wat dink dat hierdie boosheid jou skepping
was....dit was bloot ‘n refleksie in ‘n spieël, ‘n dowwe beeld wat
niks anders as goedheid was nie. Nee Orestes, skrik wakker! Die
heelal haat jou, jy is net ‘n mite in hierdie spel. Gaan terug na
die natuur. Die natuur se ondankbare seun! Erken jou sonde, skeur
dit los van jou, skeur dit uit soos jy ‘n vrot tand sou uitskeur.
Of anders, anders sal die see droog word onder jou voete, die
fonteine sal opdroog as jy verby hulle stap, die klippe sal uit jou
pad rol en die aarde sal verbrokkel onder jou!
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ORESTES: Laat dit verbrokkel! Laat die gebergtes my verafsku en die
blomme verlep in my geselskap. Jou heelal is nie genoeg om my
verkeerd te bewys nie! Jy is die koning van die gode, die koning
van gesteentes en sterre, die koning van die see, maar jy is nie
die koning van die mens nie!
[Die mure skuif weer terug teen mekaar. ZEUS kom nader, hy lyk moeg
en verweerd. Hy praat nou weer in sy normale stemtoon.]
ZEUS: Jou vervloekte gespuis! So ek is nie jou koning nie? Wie, wie
het jou dan gemaak?
ORESTES: Jy. Maar jy het ‘n fout gemaak, jy het my vry gemaak.
ZEUS: Ek het jou vryheid gegee sodat jy my kon dien!
ORESTES: Miskien, maar nou het dit teen jou gedraai en nie jy of
enige iemand anders kan dit verander nie!
ZEUS: Aha! Uiteindelik! So dit is jou verskoning?
ORESTES: Ek maak nie verskoning vir myself nie.
ZEUS: Nie? Laat ek jou sê, dit klink vir my baie soos ‘n
verskoning. Jy vra onverskoning omdat jy hierdie vryheid se slaaf
geword het.
ORESTES: Ek is nie die slaaf of die meester nie. Ek is vryheid!
Vandat jy my geskep het wou ek nie meer joune wees nie!
ELEKTRA: O, Orestes! Om godsnaam en die van jou dooie vader
asseblief! Ek smeek jou! Jy gaan jouself vervloek!
ZEUS: Luister mooi wat ek sê jong man, moenie dink dat jy haar gaan
oorreed met argumente soos hierdie nie. Hierdie klink nuut in haar
ore, en dit skok haar!
ORESTES: Dit skok my ook. My ore, my longe, my tong wat hierdie
woorde vorm. Om die waarheid te sê, ek verstaan myself nie! Net
gister nog was jy ‘n blindoek om my oë, was in my ore, gister....ja
gister het ek ‘n verskoning gehad. Jy was my verskoning om te kan
leef. Jy het my in die wêreld bring om jou doel te laat leef! Die
wêreld was ‘n ou grys man wat my dag in en dag uit vertel het van
jou goedheid.....maar toe laat jy my in die steek.
ZEUS: Ek het jou nooit in die steek gelaat nie! Hoe kon ek?
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ORESTES: Gister toe ek by Elektra was het ek een geword met die
natuur, dit wat jy geskep het. Ek het die goedheid gelofprys, jou
goedheid, ek het gesing en gedans vir jou! Die skroeiende lig het
sag geword soos die oë van ‘n beminde, dit was sag en vol deernis.
Die lig het wasig geword soos die gesig van ‘n eggenoot, dit het my
vergifnis geleer. Ek was gehoorsaam aan jou, my jeug het in my
opgestyg en met my geworstel soos ‘n vrou wat bang is haar man
verlaat haar. Dit was die laaste keer dat ek my jeug gevoel het.
Skielik het vryheid my vasgedruk en versmoor, dit het my van my
voete afgeslaan. Die natuur het verdof, my jeug het weggewaai in
die wind, en ek was alleen, alleen in die hart van jou goedbedoelde
heelal. Ek was soos iemand sonder ‘n skaduwee. Daar was niks oor in
die hemelruim nie, geen reg of verkeerd nie. Niemand wat my kon
beveel nie!
ZEUS: Wat maak dit alles saak? Wil jy hê ek moet ‘n brandsiek skaap
bewonder? Wil jy hê ek moet my arms oopmaak vir die melaatste wat
lê en kreun en kerm in die vlaktes? Onthou Orestes, jy was ook
eenmaal deel van my kudde, jy het in my weivelde gewei saam met my
ander skape. Hierdie vryheid wat jou isoleer van die res is niks
anders as verbanning nie!
ORESTES: Ja verbanning.
ZEUS: Hierdie pes kan tog nie so diep versprei het nie, dit het
maar nog net gister begin. Kom terug na my toe. Dink aan jou
eensaamheid, tot jou suster het jou verwerp! Jou oë is verskrik en
jou gesig is vaal en oud. Hierdie siekte waaraan jy ly is nie
menslik nie, dit is teen my natuur, dit is teen jou. Kom terug, ek
vergewe jou. Ek het vrede gemaak.
ORESTES: Vreemd vir myself? Ek ken dit! Om nie deel te wees van die
natuur nie, teen die natuur, sonder verskoning, sonder
genesing...behalwe die genesing wat ek vir myself bring. Ek sal nie
meer deel van jou natuur wees nie, ek verdoem om geen ander wet te
gehoorsaam behalwe my eie nie. Ek sal nooit weer terug kom na jou
toe nie, jou natuur wat jy so goed prys, daarin is ‘n duisend
uitgetrapte paadjies wat na jou toe lei! Ek loop my eie pad. Ek is
‘n man Zeus, ‘n mens, ‘n mens wat sy eie pad moet vind. Natuur
verag die mensdom, net soos julle gode, julle verag die mensdom!
ZEUS: Dit is waar. Ek verafsku iemand soos jy!
ORESTES: Jy moet passop! Daardie woorde is ‘n spieëlbeeld van jou
swakheid. Kyk, ek haat jou nie. Wat meer wil ek van jou hê? Wat wil
jy van my hê? Ons verby mekaar leef, soos skepe op ‘n rivier verby
mekaar seil sonder om aan mekaar te raak. Jy is ‘n God, en ek is
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vry, ons is altwee aleen. Ons pyn en verwerping is dieselfde. Hoe
weet jy of ek nie probeer het om te berou in die lang nag wat verby
is nie? En slaap? Ek kan nie meer berou of slaap nie.
[Kort stilte volg]
ZEUS: Wat is jou planne?
ORESTES: Die inwoners van Argos is my inwoners. Ek moet hulle oë
oopmaak.
ZEUS: Arme mense! Jou geskenk aan hulle sal maar hartseer wees, jy
sal verwerp voel en skaam kry. Jy sal die blinddoeke van hulle oë
afskeur – my blinddoeke. Hulle sal hulle lewens sien soos wat dit
is, vuil en eenvoudig, ‘n dorre landskap.
ORESTES: Wel, sienende dat dit hulle lot is, moet ek die wanhoop
binne my aan hulle openbaar?
ZEUS: Wat sal hulle tog daarmee doen?
ORESTES: Dit is hulle keuse. Hulle is vry en die lewe begin tog by
wanhoop.
[‘n Kort stilte volg]
ZEUS: Wel Orestes, dit was alles beplan. Met die loop van tyd sou
daar ‘n man gekom het wat my einde sou beteken, en dit lyk my jy is
daardie man. Maar toe ek jou gister gesien het, jy met jou meisiegesiggie....wie sou nou dit kon glo?
ORESTES: Kan ek dit dan self glo? Die woorde wat ek sê is te groot
vir my mond, dit skeur my tong uitmekaar. Hierdie las wat ek moet
dra is te swaar en dit vergruis my jeug.
ZEUS: Ek het baie min liefde vir jou oor, tog kry ek jou jammer.
ORESTES: Ek kry jou ook jammer.
ZEUS: Toesiens Orestes. [kyk na Elektra] En jy Elektra, onthou net,
ek regeer nogsteeds, ek het mag! So kies dan nou, is jy teen my of
met my. Totsiens.
ORESTES: Totsiens. [ZEUS loop uit en ELEKTRA staan stadig op]
Waarheen gaan jy?
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ELEKTRA: Los my uit! Ek is klaar met jou!
ORESTES: Ek ken jou nog net ‘n dag en nou moet ek jou laat gaan?
ELEKTRA: Ek vervloek God dat ek jou ooit moes ken!
ORESTES: Elektra! My dierbare suster, Elektra! My enigste liefde,
die enigste geluk in my lewe....asseblief moenie my hier los nie.
Bly by my.
ELEKTRA: Jou dief! EK het so min, so baie min gehad wat ek my eie
kon noem....’n paar drome en berou...dit is wat ek gehad het! En
nou het jy alles van my af weg gevat. Jy het ‘n arme van alles
beroof! Jy was my broer, die hoof van ons huis, dit was jou plig om
my te beskerm, maar in plaas daarvan sleep jy my tussen die
karkasse deur. My lyf is so rooi soos osbloed, hierdie hongerige
vlieë draai om my en my hart vibreer soos ‘n kwaai byekorf.
ORESTES: Ja, my geliefde. Ek het alles van jou af weg gevat en ek
het niks om jou inruil aan te bied nie. Ek kan jou niks anders
aanbied as my sondes nie. Maar dink net watter eindelose geskenk is
dit! Glo my, dit weeg swaar in my hart soos lood. Ons was te lig
Elektra, nou sink ons voete weg in die modder soos die swaar wiele
van ‘n wa. So kom dan nou saam met my, ons sal saam swaar dra aan
hierdie las, ons skouers sal krom trek onder die kosbare vrag. Jy
sal jou hand vir my gee en ons sal weggaan....
ELEKTRA: Waarheen?
ORESTES: Ek weet nie. Na ons self. Daar anderkant die riviere en
berge wag ‘n ander Orestes en Elektra vir ons. Hulle waai en wag
geduldig vir ons aankoms.
ELEKTRA: Ek wil nie meer hoor wat jy sê nie! Al wat jy my kan bied
is ongeluk en swaarkry! [sy hardloop weg van Orestes af en die
demone kom nader aan haar.] Help! Zeus, koning van gode en die
mensdom! My koning, tel my op in jou arms en dra my weg van hierdie
paleis en gee my skuiling. Ek sal jou wet gehoorsaam, ek sal jou
skepping wees, jou slaaf, ek sal jou voete soen! Red my van die
vlieë, van my broer, van myself! Moenie my alleen hier los nie! Ek
sal berou, ek sal my hele lewe opgee aan die skuldgevoel. Zeus ek
rou!
[Sy hardloop van die verhoog af. Die demone wil haar agterna sit,
maar die eerste demoon keer hulle.]
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EERSTE DEMOON: Los haar susters! Sy is nie goed genoeg vir ons nie.
Maar daardie man, daardie man is ons sin, en hy sal ons sin word
vir ewig. Sy sieletjie is hardkoppig en trots! Hy sal lei vir die
prys van twee!
[Die DEMONE begin om Orestes draai]
ORESTES: Ek is alleen! Alleen!
EERSTE DEMOON: Nee, nee my soet moordenaar, ek bly by jou. Jy sal
nog sien watter oulike speletjies ek sal uitdink om jou te vermaak.
ORESTES: Alleen. Tot ek sterf. En dan...?
EERSTE DEMOON: Neem sy hart in susters, kyk hy word swak. Kyk hoe
dof word sy oë. Hy is bang, sy are sal tril soos gespande
hartsnare, sy hart sal pomp van vrees!
TWEEDE DEMOON: Die honger sal hom van sy kop af maak. Nog voor dit
aand word sal ons weet hoe proe sy bloed.
ORESTES: Arme Elektra!
[Die LEERMEESTER kom binne]
LEERMEESTER: Meester! My meester! Waar is jy? Dit is so donker ‘n
mens kan nie jou hand voor jou oë sien nie! Ek het vir jou kos
gebring. Hulle het die tempel omsingel, daar is nie ‘n manier om
hier uit te kom in die dag nie. Ons sal maar ‘n kans moet vat in
die nag. Kom, eet eers jou kos, dit sal jou kragte opbou. [Die
DEMONE versper sy pad] En nou? Wat is dit die? Is dit weer van
daardie primatiewe mites? Ah, hoe mis ek daardie aangename land
Attica, daar waar logika altyd reg was.
ORESTES: Moenie nader kom nie, hulle sal jou in stukke skeur.
LEERMEESTER: Kom nou my liefies! Kyk wat het ek vir julle gebring.
Lekker vars vleis en vrugte. Kom, eet! Ons hoop dit kalmeer julle
so biejtie.
ORESTES: So die mense van Argos is hier buite?
LEERMEESTER: Ja, hulle is. Ek kan nie besluit wie is die hongerste
vir jou bloed nie....hulle, of hierdie aangename skepsels om jou.
ORESTES: Goed.

[Kort stilte] Maak oop die deur.
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LEERMEESTER: Is jy nou heeltemal van jou kop af! Hulle almal wag
vir jou, hulle is gewapen!
ORESTES: Maak soos ek sê!
LEERMEESTER: Een keer, net hierdie een keer my heer sal ek nie jou
bevele nakom nie! Ek sê vir jou, hulle sal jou stenig! Dit is
malligheid!
ORESTES: Ou man, ek is jou meester! Ek beveel jou nou om daardie
deur oop te maak!
[Die LEERMEESTER maak die deur op ‘n skrefie oop]
LEERMEESTER: Ag nee! Ag nee!
ORESTES: Maak die deur oop!
[Die LEERMEESTER maak die een helfde van die deur oop en gaan skuil
agter hom. Die SKARE stamp die deur oop en storm binne. Almal vries
verstom en vir verhoog word helder verlig. Die SKARE begin saamdrom
en skreeu]
SKARE: Maak hom dood! Maak hom dood! Skeur hom in stukke! Jaag hom
weg!
ORESTES: [Wat hulle nie hoor nie] Die son!
SKARE: Moordenaar! Slagter! Judas! Ons sal jou arms en bene van jou
lyf af skeur! Ons sal warm lood in jou are gooi!
VROU: Ek sal jou oë uit steek!
MAN: Ek sal jou derms eet!
ORESTES: [Troon bo die skare uit] So hier is julle, my getroue en
lojale onderdane? Ek is Orestes, julle Koning en seun van Agamemnon
en hierdie is die dag wat ek bekroon word. [Klanke van verbasing en
ongeloof] Ah, julle is tog vriendeliker? [Stilte] Ek weet julle is
bang vir my. Vyftien jaar gelede het‘n ander moordenaar homself aan
julle gewys. Sy hande was tot by elmboë in bloed. Maar vir hom was
julle nie bang nie, julle het in sy oë gesien dat hy van julle
soort was, hy het nie die krag van sy sonde besit nie. Sonde wat
nie deur‘n eienaar besit word nie ....is tog sondeloos. Niemand sin
nie. Dit is hoe julle dit sien, nie waar nie? Dit is meer ‘n
ongeluk as ‘n misdaad. Dit is hoekom julle hierdie moordenaar tot
julle koning gehef het, en so het daardie sonde sonder ‘n eienaar

74

tussen julle begin rondkruip. Huilend soos ‘n hond wat sy baas
verloor het. Julle sien my, volk van Argos, hierdie misdaad is
myne, ek geregtig dit as my eie, julle moet dit almal weet, dit is
my glorie, my lewe....en julle kan my nie straf of jammer kry nie.
Dit is hoekom julle my vrees. Tog mense van Argos, tog is ek vir
julle lief en dit was vir julle dat ek Aegistheus dood gemaak het.
Ek moes kom vat wat myne is! My koninkryk! Julle sou niks daarvan
gehad het nie, want ek was nie een van julle nie. Nou, nou is ek
een van julle, my onderdane! Daar is ‘n bloedband tussen ons en ek
het koningskap oor julle verwerf! Al julle sondes, julle
skuldgevoelens, julle berou, julle nagmerries en die misdaad van
Agistheus gepleeg het, is nou myne! Ek neem dit alles. Moenie meer
die dooies vrees nie, want hulle is nou my dooies. Kyk, kyk julle
getroue vlieë het julle gelos en na my toe gekom. Moenie bang wees
nie, volk van Argos. Ek sal nie sit op die troon van my vyand nie,
ek sal nie sy septer met my bloedbevlekte hand vashou nie. ‘n God
het my hierdie aanbod gemaak, maar ek het dit geweier. Ek wil ‘n
koning wees sonder ‘n koningkryk en sonder onderdane. Vaarwel my
goeie mense! Begin ‘n nuwe lewe, want alles hier is nou nuut. ‘n
Skoon begin! En vir my ook, vir my wag daar ook ‘n nuwe lewe....’n
vreemde lewe.
Luister nou mooi na hierdie storie. Eendag was daar ‘n verskriklik
rotte-plaag in Hamlet. Dit was so erg, die rotte het aan alles
gevreet en geknibbel en die stank het oor die stad gehang. Die
inwoners van die stad was moedeloos! Maar toe, eendag, kom daar ‘n
fluitspeler aan. Hy gaan staan in die middel van die markplein en
begin op sy fluit speel. [ORESTES staan op] Hy het gespeel en
gespeel en al die rotte het uit hulle gate gekruip en hom agtervolg
terwyl hy met lang treë weg loop – soos dit....[Orestes loop by die
trape af] Hy het geskreeu: “Maak pad! Maak pad!” En die mense van
Hamlet het weg gestaan. [Die skare beweeg uit sy pad uit] Al die
rotte het het hulle koppe gedraai en geluister....net soos die
vlieë nou doen. Kyk! Kyk! Die vlieë! Skielik het hulle hom in sy
spore agtervolg.....en die fluitspeler en al die rotte het virewig
verdwyn. Soos ek.
[ORESTES loop in die lig in. Die demone gil en kekkel en agtervolg
hom.]
DIE EINDE
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