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The most beautiful experience we can have, is the mysterious. 
 Albert Einstein Living Philosophies. 1931 
 
 
Between nature and the supernatural are a host of happenings that I 
choose to describe as Supernature. 
 Lyall Watson. Supernature 1971 
 
 
The Wheel of Fortune teaches you that there are things in life that just 
happen, and over which not you, and not even Blind Fate herself, have 
any real control 
 P. Scott Hollander. Tarot for Beginners. 2000 
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Griekse Mitologiese Karakters: 
Naam: Betekenis: Werk 
Clotho Spinner: spin elke mens se lewensdraad 
Lachesis: Uitdeler van die lot bepaal lengte en kwaliteit van lewe 
Atropos ( Aisa): Sy wat nie omgedraai kan word nie knip draad/ 

Noodlot/onvermydelike/dood 
 
Romeinse Mitologiese Karakter 
Fortuna (Felicitas) Geluksgodin Draai die Wiel van die Lewe 
 
 
Zeus, die Griekse hoofgod, steur hom nie aan sy drie dogters, Clotho, 
Lachesis en Atropos,  wat hy by Themis, een van die drie beeldskoonste 
godinne gehad het nie. Dié drie dogters staan bekend as die Morai of 
Skikgodinne of Noodlot. (Fates) Die Morai hoef nooit aan Zeus verslag 
te lewer oor hul doen en late nie. Kortom: hulle doen net wat hulle wil. 
 
 
Jupiter, die Romeinse hoofgod, steur hom nie aan Fortuna, godin van  
kans en geluk, wat die wiel van die lewe geblinddoek draai nie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnelys: 
1. Bulfinch's Mythology  Avenel (1978 Edition) 
2 Who's who in Mythology  Michael Senior (Orbis 1985) 
3 Tarot for Beginners   P. Scott Hollander (2000) 
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RUIMTE:  
 
Up stage: Blyplek van FORTUNA Romeine mitologiese godin van Kans 
en Geluk. Daar is 'n platform waarop FORTUNA later sal staan. Die 
agterste muur bestaan uit spieëlpanele wat kan oopskuif sodat 
FORTUNA met haar Wiel van die Lewe daardeur kan verskyn.  
 
Tussen Up stage en Centre stage hang 'n gauze wat die Romeinse en 
Griekse Mitologie van mekaar skei.  
 
Centre en Down stage: Marmersaal van die drie Skikgodinne op 
Olympus, blyplek van Zeus, gode en godinne. Lanterns teen pilare. 
 
Centre Stage left Rommelhoop van gekoekte vislyn/draad 
 
Down stage right:  Spinwiel. In plat mandjie is 'n tamboeryn, tolle 
lewensdraad van verskillende groottes en ander voorwerpe: groot 
knope; stukkies glas en boombas wat later ingespin gaan word.  
 
Down stage left:   Voetstuk met horisontale stok waarop Koraks sit. . 
Tweede GAUZE skei Griekse Mitologiese wêreld van publiek.  
 
Opposite prompt: Uitgebou. SIBYL se kamer. Teen agterste muur 
hang dream catchers, perdehoewe soos hoofletter U (anders loop geluk 
uit) houtkruis. Tafeltjie met wierookbrander, geldtrommeltjie. Op boekrak 
staan Voedoe-pop en Glasbal. Geen ander mure/vensters. Mimiek dit. 
 
Prompt side: Uitgebou. MEV. ELS se studeerkamer. Lessenaar, 
laptop, selfoon, gewone landlyntelefoon. Tafeltjie met leeslampie. Deur 
na slaapkamer agter in hoek. Geen mure. Vensters. Mimiek.  
 
House: (ouditorium)  Is die publiek. Die paadjies is die strate. Die 
sykante is die sypaadjies met gepaste en praktiese dekor. Karton 
lamppale is teen symure waarteen straatbiljette opgeplak is. Regisseur 
kan straatbiljette vervang met ander nuuswaardige opskrifte.  
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KARAKTERS: 
 
1. Clohto: 
Jonk, mooi, lang blonde hare. Dra lang, wit rok met goue omboorsels. 
Kaalvoet. Spin die lewensdraad van elke mens op aarde. Tamboeryn 
2. Lachesis: 
Middelste suster. Leier vd Morai. Bepaal die lengte en kwaliteit van elke 
mens se lewensdraad. Dra donkerrooi rok met goue omboorsels en op 
haar kop  'n goue tiara.  Kaalvoet.  
3. Artopos: 
Oud, beenderig, lelik. Oudste suster. Dra swart mantel, huik (hood) wat 
laag oor gesig hang en 'n sens in haar beenderige hand. Dra sandale.  
4. Fortuna: 
Die Blinde Noodlot wat die Wiel van die Lewe draai sonder om te weet 
of om te gee wat met die mense daarop gebeur. . 
5. Nagmerries: Nox en Chaos. Twee bose geeste. Dra lang 
donkerkleurige jurke, aaklige maskers/grimering. Kaalvoet. 
6. Koraks: 
Swart kraai met goudgeel snawel en pote, slordige, deurmekaar vere.   
7.  Demitri.: (slaaf) 
Lang, bruin jurk; kaalgekseerde kop, kaalvoet. 
8. Koerantverkopertjie (Beweeg tussen mitologie en werklikheid)
Kaalvoet, verflenter; vrolik, opgewek, verkoop koerante uitbundig. 
9. Mnr. Els. Staatsamptenaar. Hardwerkend. Godsdienstig. Middelklas 
10.Mev. Els. Vryskutskrywer. Onkonvensoneel. Boheems. Bygelowig. 
11.  Sibyl: Siener wat Tarotkaarte en glasbal lees, lyk soos 'n gypsie. 
Veelkleurige romp, tjalie en bloes, klingelende armbande, hangoorbelle, 
gouekettings om haar nek en middel. Om haar lang swart hare is 'n 
bloedrooi bandenna.Geslepe. 
12. Stem: Sterk manstem vir nuusleser 
 
Spreekkoor:  
Clohto, Lachesis, Atropos, Koraks (op sy stok) Demitri, Nox en Chaos 
op maat van Clotho se tamboeryn.  
 
Die regisseur kan self besluit watter agtergrondmusiek is die beste en of 
hy die rookmasjien wil gebruik.   
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EERSTE BEDRYF 
 
Agtergrondmusiek en rookmasjien:  
 
Rachmaninov se Klavier Concerto No 1 in F kruis mineur, Opus 1  
of Irene Papas en Vangelis Papathanassiou (ODES: Les 40 Braves) snit 
7 doof in om onrustige en sinistêre atmosfeer saam met rook te skep en 
duur totdat Lachesis saam met die nagmerries op die verhoog storm.  
 
TONEEL 1 
 
TYD:   
Aand. 
 
RUIMTE 
Marmersaal in paleis op Olympus 
 
Marmerpilare; hoë plafon; ses onaangesteekte lanterns teen die symure 
drie teen elke muur, is die plek waar die Skikgodinne of Morai doenig is 
met elke mens se lewensdraad. Marmerpaleis moet sinistêre indruk 
skep. Tussen die marmersaal en die gehoor hang tweede gauze. 
 
CLOTHO sit voor haar spinwiel en spin in die lig van 'n flikkerende 
vetkers, die enigste lig in die marmersaal. Sy buig vooroor en  
konsentreer op haar spinwiel. By haar voete staan 'n mandjie met bolle 
ongesponne draad, stukkies boombas, helder gekleurde krale en 
stukkies afvalmateriaal asook 'n tamboeryn. 
 
ATROPOS skuil met sens agter pilaar. 
 
KORAKS sit en slaap met kop onder sy vlerk. 
 
DEMITRI: Kom regsagter op, steek lanterns een vir een aan en soos die 
stel verlig word, word die marmerpliare sigbaarder totdat die lanterns 
deur die wasige gaasdoeke in die agterste lang spieëls weerkaats. 
Rookwalms dryf stadig deur die lug. 
 
ATROPOS se beenderige regterhandhand en sens is sigbaar. Haar lyf 
weerkaats in die spieëls. Sy loer om die pilaar en gee 'n tree vorentoe. 
Haar swart rok en mantel hang sakkerig om haar beenderige liggaam. 
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Twee hol oë loer van agter die huik (hood) uit wat oor haar skedel hang.  
 
KORAKS:word stadig wakker, klap sy vlerke en verskuif sy pote op die 
dwarshout, maak keelskoon en kam sy vere met sy snawel.  
 
ATROPOS:sluip geruisloos na volgende pilaar, kruip weg, loer om  
pilaar en kyk hoe Clotho spin. Grynslag.  
 
LACHESIS: Storm met drie bolle gesponne lewensdraad, wat soos 
gekoekte vislyn lyk, en twee Nagemerries op die verhoog. 
 
Musiek doof stadig uit. Einde van die rookwalms. 
 
NOX:(aaklige onaardse lag) Ons het die mense darem lekker 
nagmerries gegee . . .  
 
CHAOS: (kekkellag) Ja. . . aaaaa .. . aaaaaa! 
 
LACHESIS (speel met lewensdraad) Die lanternlig speel met die goue 
tiara op haar roesbruin lokke en dans oor die goue omboorsels van haar 
rok en goue seintuur) Nox, Chaos, ek sal julle roep as ek julle nodig het. 
 
NOX, CHAOS: Gryp van die gesnyde draad op rommelhoop en  
verdwyn skreeuend agter die pilare. 
 
LACHESIS: (praat met Clotho en Atropos) Wees gegroet my susters 
van die Nag en Duisternis! Dogters van Zeus en Themis, die 
Regverdige! Godin van Wet en Orde. 
 
CLOTHO: (Kyk van die spinwiel af op) Hallo Lachesis! Leier van die 
Morai en Bepaler van die Lewenslot! Is jy terug van jou omswerwinge?  
(Kyk af en spin voort) Jy's vinnig. 
 
LACHESIS:(Stap na spinwiel) Clotho, my kleinsussie, natuurlik is ek 
vinnig. As ek werk, werk ek, en as ek speel, speel ek. Hoe ken jy my? 
Ek sien jy is fluks besig met die lewensdrade.   
 
CLOTHO: (Hou aan spin sonder om op te kyk) Ja, ek is baie besig. 
 
LACHESIS: (speel met bolle gekoekte lewensdraad) Arme drommels! 
As hulle maar weet wat ek weet. (Kekkellag)  
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CLOTHO: Hou aan spin sonder om op te kyk  
 
LACHESIS: Kyk hoe lyk die Eerste Minister van Sri Lanka. (lag 
hekserig)  Clotho, wat sê jy hiervan, my sustertjie? (Kekkellag) 
 
CLOTHO: (Kyk na gekoekte draad. Lag) Dis een groot gemors! Ek sien 
jy het lekker met sy hoge en belangrike lewe gespeel.  
 
LACHESIS: Natuurlik! Hoe ken jy my? Ek beskik oor elke mens se deel 
en lot. (Gooi 'n bol draad op die grond en skop dit minagtend oor die 
vloer en roep) Atropos! Suster van die Dood en Onvermydelike! Sny die 
draad. Die Eerste Minister van Sri Lanka het gedink hy is groot en 
magtig! Maar hy het nie rekening gehou met die Noodlot nie. Dis baie 
duidelik: hy ken nie die Skikgodinne nie. Ek gaan 'n monnik stuur om 
hom te skiet met 'n rewolwer in sy maag. Dadelik! Nou! (Sien Atropos se 
weerkaatsing in die spieël) Atropos! Jy moenie dink omdat jy die oudste 
Morai is, kan jy vir my wegkruip nie.  
 
CLOTHO: (Kyk op) Sy's nie die oudste nie. Aphrodite, Godin van die 
Liefde en Verleiding, is die oudste Morai. En jy weet dit. 
 
LACHESIS. (dreigend) Aan wie se kant is jy? Jou klein snip! Aphrodite 
is miskien die oudste en mooiste en het die een affaire na die ander met 
die gode, maar ek is die leier! Ek is die Leier. Ek is die leier van die 
Morai. Ek weet alles. Alles.  
 
KORAKS:(Klap sy vlerke en roep krassend) Alles! Alles! A-l-l-e-s 
 
LACHESIS:(Roep hard) Sny die Eerste Minister van Sri Lanka se draad!  
 
KORAKS: (Klap sy vlerke en roep krassend) Nou! Nou! N-o-u-! 
 
ATROPOS: (Spring met  ‘n bloedstollende gil vorentoe, swaai die 
flitsende sens bokant haar kop en met een hou kap sy die draad 
middeldeur). Dood is jy! Jou lewe is in my hande! Ha! My naam beteken 
nie verniet Sy wat nie omgedraai kan word nie ...  Ha! 
 
KORAKS:(Klap sy vlerke en roep krassend) Ha . ..Ha . . .Ha aaaa! 
 
Rewolwerskote sinkroniseer met sy skril roepe. Ha . . . Ha .Haaaa! 

Dogters van Zeus 
MLP 

8



LACHESIS: (Sprei haar arms een vir een oop, op elke handpalm rus  ‘n 
bol deurmekaargekoekte lewensdraad, praat met bolle draad) My 
hande, my hande! Jul lewens is in my hande. 
 
CLOTHO: (Met 'n tikkie irritasie) En wat van my hande? Hulle spin en 
spin en spin. Hulle spin elke mens se lewensdraad. Dis nie net jou 
hande wat belangrik is nie!  
 
LACHESIS:(Ergerlik) Stil! Hou op stry! Spin! Dis jou werk om te spin.  
 
CLOTHO:  Mompel iets onderlangs en gaan voort met spin. 
 
KORAKS:(Klap sy vlerke, rek sy nek laag, vorentoe en roep krassend 
soos 'n haan wat op 'n mishoop staan en kraai) Spin! Spin! Spinnnnn!  
 
LACHESIS: (Gooi twee bolle lewensdraad in die lug, vang dit een vir 
een en bekyk dit van naderby, druk dit een vir een teen haar wang en 
voel aan die gesponne draad) Ek bepaal die kwaliteit en (strek draad) 
lengte van elke lewensdraad. (Praat met bolle draad) Julle twee se 
lewens is in mý hande, mý hande, mý hande 
 
CLOTHO:(Terwyl sy spin) En in my hande! Mý hande! Mý hande!  
 
ATROPOS: (Swaai sens deur kappend deur die lug ) Nee. In my  hande 
 
KORAKS: (Roep en klap sy vlerke) Hande! Hande! Háááááánde! 
 
ATROPOS: (vererg haar vir Koraks en maak asof sy hom met die sens 
gaan kap.) Stil! Jy lawaai. Jou aaklige ou swart kraai! 
 
KORAKS: koes verskrik 
 
LACHESIS: (Gooi laggend tweede bol draad vir ATROPOS en roep 
terwyl sy haar roesbruin lokke skud) Hier kom die flambojante 
pierewaaier. Sny sy draad! Nou! Nou! Nóú! 
 
ATROPOS: (Gil van plesier terwyl sy draad middeldeur kap)  Jy het nie 
rekening gehou met die Dood en Ondermydelike nie! Gedink jy gaan die 
Artes wen en 'n Hollywoodkontrak kry? Die Oscar wen? Verkeerd! 
Verkeerd! Verkeerd! (Lag onaards)  
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KORAKS: Spring op en af, klap vlerke en skree dat sy skril geroep met 
die teatergangers se paniekerige stemme in agtergrond sinkroniseer.  
 
LACHESIS: (Gooi laaste bol gekoekte lewensdraad oor vloer) Atropos! 
Knip die arrogante sportman se draadjie. Nóú! Idioot! Maak 'n afgod van 
jou liggaam. Gedink jy sal altyd sterk en gespierd wees. Arrogante vent! 
 
ATROPOS: (Spring vorentoe en met een gevaarlike swaai van haar arm 
kap sy die draad middeldeur ) Gedink jy gaan die Olimpiese Span haal? 
(Lag hard uit keel) Dan het jy nog nooit van die Skikgodinne, die Noodlot 
of Morai, gehoor nie. Armsalige vent wat net aan jou eie verganklike 
liggaam dink. Ga! Hoor! Hoor! Luister hoe soet klink sy dood! Luister . . . 
 
KORAKS: sy gekras sinchroniseer met impak van ongeluk, skreeuende 
remme op teerpad; glas wat breek; motor wat ontplof; angstige gille in 
agtergrond. Geloei van noodvoertuie doof in en uit 
 
SKIKGODINNE: lag elkeen op haar eie besondere manier 
 
STEM: (nuusleser) Die nuusateljee het so pas die volgende nuusberigte 
ontvang: Die Eerste Minister van Sri Lanka is in 'n sluipmoordaanval 
ernstig in sy maag gewond. Hy is in die hospitaal opgeneem en is tans 
onder swaar verdowing. Suid-Afrika se driesprongatleet en tweemalige 
Afrika-kampioen sterf in grumotorongeluk. Artes-wenner en belowende 
Kaapse akteur kry hartaanval en sterf op verhoog.  
 
CLOHTO: staan op, haal tamboeryn uit mandjie, wink spreekkoor 
nader, begin tamboeryn ritmies slaan, skud en rinkel. Koraks sit op 
dwarshout. 
 
SPREEKKOOR 
Almal se lewens is in ons hande! Ons hande. Ons hande! Ons hande!  
Almal se lewens isin ons hande! Ons hande. Ons hande! Ons hande!  
 
Uile en vlermuise se geroep doof in 
 
DEMITRI doof lanterns   
 
Algehele Verdonkering 
EINDE TONEEL 1 
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TONEEL 2 
 
RUIMTE 
Die gehoorsaal. Publiek. 
 
TYD: 
Vroegoggend. Weeksdag. 
 
Agtergrondgeluide van stadsverkeer doof in. Aan weerskante van 
gehoorsaal se kantblokke staan agt lamppale - vier aan elke kant. 
Dowwe ligte skyn deur straatlampe en gee genoeg lig vir die 
KOERANTVERKOPERTJIE om sonder moeite met die gangetjies af en 
op te draf. Teen die lamppale is straatbiljette van BASUIN geplak.  
 
STEM: Lees die straatbiljette oor versteekte mikrofoon. 
 
EERSTE MINISTER KRITIEK NA SLUIPMOORDAANVAL. 
AFRIKAREKORDHOUER STERF 
BEKROONDE KAAPSE AKTEUR STERF OP VERHOOG 
AL HOE MEER SUID-AFRIKANERS VLUG LANDUIT  
PREDIKANT ERKEN HY IS GAY 
EKSAMENBEDROG OOPGEVLEK. 
BEGIN JOU DAG MET  'N BEKER MADIBA MAGIC 
TAXI OORLOG EIS AGTIEN LEWENS. 
 
KOERANTVERKOPERTJIE: (Kom vrolik, singend en fluitend van 
linksagter met pak koerante onder sy arm die gehoorsaal  binne. Swaai 
een koerant deur die lug.) BASUIN! BASUIN! Koop die BASUIN vir die 
jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! Die Eerste Minister van Sri 
Lanka veg om sy lewe na sluipmoordaanval, Afrika se Sportman van die 
Jaar en Bekroonde Kaapse Akteur! (Stop by iemand langs paadjie en 
maak asof hy koerant verkoop) BASUIN! BASUIN! Koop die BASUIN vir 
die jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! Die Eerste Minister van 
Sri Lanka veg om sy lewe na sluipmoordaanval, Afrika se Sportman van 
die Jaar en Bekroonde Kaapse Akteur! (Stop by iemand in heel voorste 
ry en maak asof hy koerant verkoop) BASUIN! BASUIN! Koop die 
BASUIN vir die jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! Die Eerste 
Minister van Sri Lanka veg om sy lewe na sluipmoordaanval, Afrika se 
Sportman van die Jaar en Bekroonde Kaapstadse Akteur! (Stop by 
iemand in paadjie en verkoop koerant) BASUIN! BASUIN! Koop die 
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BASUIN vir die jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! Die Eerste 
Minister van Sri Lanka veg om sy lewe na sluipmoordaanval, Afrika se 
Sportman van die Jaar en Bekroonde Kaapse Akteur! BASUIN! 
BASUIN! Koop die BASUIN vir die jongste nuus! Lees in vandag se 
BASUIN! Die Eerste Minister van Sri Lanka veg om sy lewe na 
sluipmoordaanval, Afrika se Sportman van die Jaar en Bekroonde 
Kaapse Akteur! (Hardloop regs agter by saaldeure uit na voorportaal)  
Straatlampe doof uit. Byklanke van stadsverkeer doof in en uit.  
 
Verdonkering 
 
EINDE VAN TONEEL 2 
_________________________________________________ 
 
TONEEL 3 
 
RUIMTE 
Marmersaal in paleis op Olympus.  
Mev. Els se kamer 
Sibyl se kamer 
 
TYD: 
Volgende aand. 
 
MEVROU ELS: sit in dowwe kalklig en tik op rekenaar 
 
SIBYL: sit in dowwe kalklig en bestudeer glasbal 
 
DEMITRI: Kom op, steek lanterns in marmersaal aan. Lanters 
weerkaats in spieëls.  Gauze is deurskynend van die lig. 
 
LACHESIS: (Steek hande na susters uit) Kom my Susters! Bewerkers 
van die Nag en Duisternis! Kom ons sing ons Lied van die Noodlot!  
 
CLOTHO: staan op, haal tamboeryn uit mandjie, stap na Lachesis en 
gaan staan langs haar terwyl sy ritmies met haar hand teen tamboeryn 
slaan en dit rinkelend skud.  
 
ATROPOS: stamp die sens ritmies op die vloer.  
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SKIKGODINNE:  
Ons is die Morai . . . Morai . . . Morai.  
Ons is die Morai . . . Morai . . . Morai.  
Ons is die Morai . . . Morai . . . Morai 
 
KORAKS: swaai ritmies saam. 
 
SKIKGODINNE:  
Beskikkers van die lewenslot, lewenslot, lewenslot.  
 
KORAKS:Lot! Lot! L-ô - ô - ô - ô - ô - t! 
 
SKIKGODINNE:  
Ons werk en niemand kan ons keer,kan ons keer, kan ons keer.  
 
KORAKS:Keer! Keer! Kee-eee-eerrrrrrrr! 
 
SKIKGODINNE   
Ons is die Skikgodinne! Skikgodinne! Skikgodinne.  
Almal se lot is in ons hande . . . hande  . . . hande,  
 
KORAKS: Hande! Hande! H-aaaa-nnnnn-eeeee! 
 
SKIKGODINNE: 
Zeus gee nie om wat ons doen, wat ons doen, wat ons doen.  
Ons doen wat ons wil, wat ons wil, wat ons wil.  
 
LACHESIS dans dat haar tiara skeef op haar kop sit. 
 
KORAKS: W-i - l! W- i - l! Wwwww -i-i-i-i-i-i-lllllllll.  
 
SKIKGODINNE:  
Ons is die Morai . . . Morai . . . Morai . . . Morai . . . Morai . . . Morai  
(Kom uitasem tot stilstand. Kyk na mekaar en skree soos hulle lag. 
 
KORAKS  Lag saam en klap sy vlerke 
 
LACHESIS: (Uitasem terwyl sy haar tiara reg skuif en haar koel waai) 
Susters van die Donker Duisternis! Kom ons roep Fortuna met haar Wiel 
van die Lewe! 
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CLOTHO EN ATROPOS: (Kekkellag) Ja, ja! Kom ons roep haar!  
 
KORAKS: Roep haar! Roep haar! Roep ha-a-a-a-arrrrrr! 
 
SKIKGODINNE stap tot voor die wasige gaasdoeke wat hulle en 
Fortuna se domein skei 
 
LACHESIS:beweeg elegant soos ‘n gazelle. 
 
CLOTHO skud, slaan en rinkel tamboeryn.  
 
ATROPOS beweeg soos 'n glibberige, kronkelende slang met die sens  
 
SKIKGODINNE:  
Fortuna! Dogter van Jupiter! Godin van Kans en Geluk! Wys die Morai 
jou Wiel van die Lewe.Van voorspellings en die Toekoms! 
 
KORAKS:  Toe - koms . . . toe - kôms . .. toe - kôôôôôômsssss! 
 
STILTE. GEEN REAKSIE. 
 
LACHEISIS: (Ongeduldig. Roep oor haar skouer) Demitri! Kom doof die 
lanterns! Fortuna sal nooit verskyn as dit so lig is nie. Jy weet dit mos. 
 
KORAKS: (klap vlerke, rek sy nek en skree) M-ô-ô-ô-ô-ô-ô-sssssss! 
 
DEMITRI: Kom regsagter op, doof lanters en verdwyn linksagter af 
 
MEV. ELS: sit in dowwe kalklig en tik 
 
SIBYL:sit in dowwe kalklig en bestudeer glasbal en tarotkaarte 
 
SKIKGODINNE in die donker 
Fortuna! Dogter van Jupiter! Fortuna!Godin van Kans en Geluk!  
Wys die Morai jou Wiel van die Lewe. Van voorspellings En die 
Toekoms Fortuna! Fortuna! For-tu-naaaaa 
 
KORAKS: (Skud sy vere en roep) Fortuna-a-a-a-a-áááá! 
 
TROMPETGESKAL DOOF IN  
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FORTUNA: (Helder en blink verskyn sy stadig, statig en geblinddoek op 
platform deur swaaideure in die spieëls agter die gauze. Haar een hand 
rus op ‘n reusewiel wat sy stadig en meedoënloos draai. Op die wiel is 
‘n kompas, letters en simbole geteken. Regs bo sit ‘n vrou, links bo ‘n 
voël. Links onder lê ‘n leeu en regs onder, ‘n bul. Haar suiwer stem eggo 
deur die marmersaal terwyl sy geblinddoek die wiel draai) Wees gegroet 
Morai! Dogters van Zeus en Themis en die Onpartydige Hemele! 
Bewerkers van die Nag en Duisternis! Waarom het die Morai my 
geroep? (draai die wiel) Geroep? (draai die wiel) Geroep? 
 
CLOTHO: Ek, Clotho, wil kyk wat het jy vir die mense bestem. 
 
FORTUNA: (Draai die Wiel van die Lewe) Alles is blote kans en geluk. 
 
LACHESIS: Ek, Lachesis, wil weet wie val en wie staan op 
 
FORTUNA: Ek is die Blinde Noodlot. Ek weet nie wat op die Wiel van 
die Lewe en Toekoms gebeur nie. Wil ook nie weet nie. Ek draai die 
Wiel soos ek wil (draai die wiel) Soos ek wil.(Skielik draai sy die wiel 
anderkant toe) Soos ek wil. (draai die wiel) Soos ek wil.(Skielik draai sy 
die wiel anderkant toe) Soos ek wil. (draai die wiel) Soos ek wil.  
 
ATROPOS: (Gretig) Daar sien ek 'n middeljarige vrou ... nee, twee 
middeljarige vrouens. Hulle lyk bekommerd.  
 
FORTUNA: (Draai die Wiel) Ek is die Blinde Noodlot. Ek draai die Wiel 
soos ek wil (Draai die Wiel) soos ek wil (Draai die Wiel) soos ek wil  
(Draai die Wiel en stadig verdwyn sy deur spieëldeur met trompgeskal) 
 
LACHESIS: (Roep oor skouer) Demitri! Steek die lanterns aan! Gou!  
 
KORAKS: (klap vlerke) Gou! Gou! G-o-u-uuuuuu ou-ou-ou! 
 
DEMITRI steek haastig lanters aan. Die lanterns flikker een vir een 
sterker totdat die marmersaal weer in goue gloed gebaai is  
 
LACHESIS: Wink die ander twee nader en koukus in ‘n digte bondeltjie. 
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CLOTHO: (Skielik spring sy in die lug. Klap hande) Ek weet! Ons moet 
iemand doodgewoon kies. Nie weer 'n belangrike persoon nie. Net 
iemand gewoon, sonder rang of titel.  
 
ATROPOS: Wat van die vrou wat ek op die Wiel van die Lewe gesien 
het? Die bekommerde, middeljarige vrou? 
 
LACHESIS Jy het twee vrouens gesien 
 
CLOTHO Dan kies ons altwee 
 
LACHESIS Maar net een gaan dood 
 
CLOTHO Dan laat ons net een doodgaan 
 
LACHESIS Klink na 'n goeie plan (Voel-voel of haar tiara nog sit waar 
dit moet sit.) Ons moet kyk hoeveel druk en lyding daardie vrou . . . ek 
bedoel . . . vrouens . . . kan vat.  
 
ATROPOS: (Lek oor haar lippe,voel of sens skerp is hou haar hand 
bokant haar oë terwyl sy in die verskiet staar) Mevrou Els en Sibyl bly in 
'n middelklasbuurtes . . .(kap denkbeeldige drade en lag onaards) 
 
KORAKS: Klap vlerke, skud sy kop en lag soos Atropos 
 
ATROPOS: (vererg haar vir KORAKS, pluk sandaal van haar voet af en 
gooi hom daarmee). Stil jy! Jy is irriterend! 
 
KORAKS: Skree, kras en klap vlerke verskrik 
 
CLOTHO/LACHESIS: (lag soos twee hekse) 
 
SPREEKKOOR: 
Mevrou Els! Sibyl! Mevrou Els! Sibyl! Mevrou Els! Sibyl  
 
MEVROU ELS SIBYL 
hou kop skuins toe sy haar naam 
hoor, hou op tik, luister en word 
bang 

hou kop skuins toe sy haar naam 
hoor, hou op om glasbal en tarot 
kaarte te lees, word kwaad 
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KORAKS:(Opgewonde skree en kras) Waaa- waaa- waaa! 
 
CLOTHO: Stap na mandjie by spinwiel, krap totdat sy twee bolle na 
haar sin kry sit dit op spinwiel en begin spin 
 
ATROPOS: lag onaards en kap 'n denkbeeldige drade middeldeur  
 
LACHESIS: (roep) Demitri! Doof die lanters! Demitri!  
 
DEMITRI: doof lanterns een vir uit 
 
SPREEKKOOR: begin sag en styg tot onheilspellende crescendo 
Donkerwerk is konkelwerk. Donkerwerk is konkelwerk, Donkerwerk is 
konkelwerk konkelwerk, konkelwerk konkelwerk (lag skel) 
 
KORAKS: (kras) Kwêk . .. Kwêk . .. Kwêêêêêêk (lag) 
 
LIGTE DOOF UIT OP GAUZE. VERHOOG IS DONKER. 
KOLLIGTE OP MEV. ELS EN SIBYL. 
 
SPREEKKOOR: Sag agter die donker gauze  
Mevrou Els!  Sibyl . .. Mevrou Els!  Sibyl . .. Mevrou  Els Sibyl . ..  
 
MEVROU ELS SIBYL 
Haar kop ruk toe sy weer haar 
naam hoor, hou op tik, luister en 
word banger, maak laai oop, haal 
botteltjie kalmeerpille uit en sluk 
twee sommer sonder water af 

Haar kop ruk toe sy weer haar 
naam hoor, hou op om glasbal en 
tarot kaarte te lees, word kwater 

 
GEROEP VAN NONNETJIE UIL DOOF IN:  Sjreeee . . . sjreeeee!  
 
MEVROU ELS SIBYL 
(lag by haarself.) Ag, dit was net  'n 
uil. Nonnetjies uil met sy 
geheimsinnige geroep . .. Sjreeee  

Haal boek uit boekrak om te sien 
wat die geroep van 'n uil beteken 
Iemand gaan dood . ..  bêre weer 
boek in boekrak 

 
Nonnetjie-uil doof harder in. Sjreee- sjreeeeee .. . . sjreeeeee 
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KORAKS eggo die geroep van die nonnetjie-uil. Sjreee- sjreeeeee 
 
CLOTHO: (praat agter gauze in donker) Ek maak jou lewe deurmekaar. 
Ek gee jou probleme en strui-kel-blok- ke  strui-kel-blok- ke   
 
MEVROU ELS SIBYL 
(bang) Struikelblokke (staan op, 
probeer vasstel vanwaar die 
vreemde stemme kom. Tel selfoon 
op. Luister. Niks. Tel gewone 
telefoongehoorstuk op en luister. 
Niks. Loer deur venster. Kyk onder 
die lessenaar. Staan styf teenaan 
muur. Lyk vreesbevange  

(lag) Struikelblokke? Vir my?! Wie 
sal vir my struikelblokke kan stuur? 
Ek sien alles in my glasbal en 
tarotkaarte. Dit kan net 'n ander 
siener wees wat gedagtes in my 
kop kan prop . .. maar ek sal 
uitvind wie dit is (kyk in glasbal) 

 
Nonnetjie-uil doof harder in. Sjreee- sjreeeeee .. . . sjreeeeee 
 
MEVROU ELS SIBYL 
(verlig) Dit was net 'n uil (bang) Die doodsengel  roep ... 
 
SPREEKKOOR:(hard) Mevrou Els! Sibyl! Mevrou Els! Sibyl! Els Sibyl 
 
KORAKS: (Skud sy kop, pof sy vere en skree) Whaaa - whaa-whaaa! 
 
SPREEKKOOR: (baie hard) Els! Sibyl Els! Sibyl Els! Sibyl 
 
KORAKS: klap vlerke en skree: Els! Els! E-l-ssssssshhhhh! 
 
MEVROU ELS SIBYL 
(roep haar man met  'n benoude 
stem) Els! Els! Els! 

Bêre glasbal, konsentreer op Tarot 
Kaarte  

 
MNR. ELS: (Maak deur oop, steek kop uit) Wat's dit? Hoekom gaan jy 
so tekere? Ek kyk rugby!  
 
MEV. ELS: Ek's bang. 
 
MNR. ELS: Bang? Hoekom? Wat het gebeur?  
 
MEV. ELS:  (Paniekerig) Ek hoor stemme.  
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Nonnetjieuil se geroep doof in: Sjreee ... sjreee . . . sjreeee 
 
MNR. ELS: (Ongeduldig) Dis 'n uil wat jy gehoor het. Nonnetjie-uil. 
 
MEV. ELS: Is nie. Ja, ja. Dit is 'n uil. Was 'n uil, maar . . . maar . . daar 
was ander stemme ook. Hulle het my geroep: Mevrou Els! Mevrou Els!  
 
MNR. ELS: Aaag! 
 
SPREEKKOOR: (sag en onheilspellend) Mevrou Els! . . . Sibyl! Mevrou 
Els!  . .. .Sibyl! Mevrou Els! .. . . Sibyl 
 
MEV. ELS: Daar's die stemme weer  
 
MNR. ELS: (Vererg hom)  Twak man! Wie sal jou nou dié van die aand 
roep? Dis daai riller wat jy skryf wat jou al die goed laat hoor.  
 
MEVROU ELS SPREEKKOOR 
(bang) Ek hoor duidelik hoe hulle 
my roep Els! Els! Els! (kwaad) Wie 
is Sibyl? 

Els . . . Sibyl . . .  
Els . .. . Sibyl 
Els . . .  Sibyl 

 
MNR. ELS:  Sibyl? Ek weet nie, hoekom?  
 
MEV. ELS: Sien jy 'n ander vrou? 
 
MNR. ELS: Nee! Ek het kwalik krag vir een vrou. 
 
MEV. ELS: Nou hoekom hoor ek dan duidelik Sibyl  
 
MNR. ELS: Omdat jy aan depressie ly. Dis hoekom. 
 
SPREEKKOOR: (harder) Mevrou Els!  Sibyl Els! Sibyl Els!  Sibyl 
 
MEV. ELS: (bang en senuweeagtig) Daar's die stemme weer  
 
MNR. ELS  (ongeduldig) Ek hoor niks! Jy drink te veel kalmeerpille, dié 
dat jy goed hoor wat ek nie hoor nie. (voel skuldig, vriendeliker) Los nou 
jou skrywery, klim in die bed en gaan slaap. Jy is oormoeg. Dis al.  
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MEV. ELS: (Skud haar kop, gaan sit agter lessenaar, sluk nog twee pille 
en begin tik) Ek moet die deadline haal, anders is al my werk verniet.  
 
MNR. ELS: (simpatiek) Maar jy's moeg en oorwerk.  
 
MEV. ELS Ek's amper klaar. Nog net so twee, drie ure, dan's ek klaar. 
(Kyk op en besef die maan is vol en helder) Dis volmaan.(Bang) Die 
maan lyk vanaand so . . . spokerig 
 
MNR. ELS: (skud sy kop en sê tergend) Is jy met die maan gepla?  
 
MEV. ELS (lighartig) Darem nog nie 
 
MNR. ELS (soeh haar op haar kop) Ek is lief vir jou.  
 
MEV. ELS (glimlag en druk sy lyf teen haar) Ek weet en ek is lief vir jou. 
 
MNR. ELS Lekker werk. (gaan by deur uit, maak deur agter hom toe) 
 
MEV. ELS sit 'n oomblik droomverlore voordat sy weer begin tik 
 
SPREEKOOR:  
Mevrou Els! Mevrou Els! Mevrou Els! 
( 
KORAKS: Els! Elssssh! Elsssshhhhh! 
 
MEV. ELS: (snik) Wat is dit? Hoekom hoor ek goed wat Els nie kan hoor 
nie? Is dit die kalmeerpille wat ek drink? Is ek oorwerk? Of is ek besig 
(leeslamp op lessenaar flikker 'n paar keer) om mal  te word? Is ek met 
die maan gepla? (staar verskrik na leeslamp wat stadig uitdoof) 
 
Verdonkering 
 
EINDE VAN TONEEL 3 
_________________________________________________ 
 
TONEEL 4 
 
RUIMTE 
In die Marmersaal in paleis op Olympus 
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TYD: 
Dieselfde aand, net baie later 
 
LACHESIS: (roep in donker agter die gauze) Demitri! Steek die lanterns 
aan! Ek wil my nektar drink en druiwe eet. Demitri! Demitri! Slââ-ââffffff! 
 
KORAKS: (probeer ook Demitri roep) Dtri ... Dtri .. . Dtri . . Slffffff .. .  
 
DEMITRI: kom op, steek lanters een vir een aan, skuif goue troon tot in 
die centre stage en af 
 
LACHESIS kom met sierlike handwaaier die troonkamer binne, waai 
haar koel, loer agter die pilare, sien die Nagmerries en gil van plesier, . 
Inspekteer Atropos se sens. Kyk hoe Clotho spin. Krap Koraks se kop 
en gaan op die goue troon soos 'n waardige godin sit.  
 
DEMITRI kom terug met  'n groot goue wynkelk en reuse druiwetros, 
buig laag voor Lachesis en gee dit vir haar. 
 
LACHESIS: Dankie Demitri (proe aan drankie) Nektar, die gode-drank! 
(lig haar kelk) Op al die gode en godinne van Olympus! Dankie Demitri! 
 
DEMITRI: Buig laag en gaan af. 
 
LACHESIS: Wink vir Clotho en Atropos nader.  
 
CLOTHO: kry tamboeryn en gaan skuins agter Lachesis staan 
 
ATROPOS: kom met sens in die hand nader  
 
LACHESIS (Gee wynkelk vir Clotho) Drink my suster! Drink die nektar,  
drank van die gode! Drink! Drink! Drink! 
 
CLOTHO: Dankie (Lig die kelk en roep) Op al die gode en godinne van 
Olympus! (Drink))  
 
ATROPOS:(Gryp wynkelk by haar) Gee! (Drink met lang teue. Breek 'n 
wind op en hik) 
 
KORAKS breek 'n wind op en hik.  
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ATROPOS: (Lig kelk en roep) Op die Morai!. (Hou haar kop agteroor en 
drink die laaste nektar gulsig af, word lighoofdig van die soet drank, 
wynkelk gly uit haar hand en val kletterend op die vloer, sens val skuins, 
mis Lachesis se kop net-net en val kletterend op die vloer) 
 
NAGMERRIES: loer om pilare, kyk na mekaar en skree soos hulle lag 
 
CLOTHO: Skel Kekkellag 
 
LACHESIS: (kwaad) Dis g'n grap nie! Dis ernstige sake. As ek nie meer 
daar is nie, wie gaan dan die Leier van die Morai wees? 
 
NOX: beduie met sy duim teen sy bors 
 
CHAOS:  skud sy kop en beduie dat dit hy gaan wees 
 
CLOTHO:  Skel Kekkellag Ek . .. ek 
 
KORAKS Klap vlerke, maak geluide en val amper van die stok af  
 
LACHESIS:  Stil jy!  
 
KORAKS skrik en steek sy kop onder sy vlerk in 
 
ATROPOS lê nog uitgepaas op die vloer 
 
LACHESIS (voel of haar tiara nog reg sit en waai haar koel met die 
waaier. Verontwaardig)Dit sal die dag wees! Ek is die leier van die 
Morai. Ek is. Ek.(Pluk druiwekorrel af, steek dit haar mond) Heerlik! 
Olympus se druiwe is die lekkerste (sit nog 'n korrel in haar mond) en 
soetste. (Sy eet druiwe, steur haar nie aan Atropos nie. Staan op, sit 
waaier op die troon neet en stap na Koraks toe) Kyk wat het ek vir jou 
Druiwe! Heerlike soet druiwe! 
 
KORAKS: loer onder vlerk uit, lig sy een klou en knyp druiwekorrel 
tussen sy snawel en klou.  Eet gulsig  
 
LACHESIS: stap eet-eet terug na troon, tel waaier op, waai haar koel en 
hou vir Clotho die druiwetros. 
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CLOTHO: (knyp korrel met haar duim en wysvinger af,  steek dit in haar 
mond, besef Atropos lê nog op vloer, gaan na haar, help haar van die 
vloer af op, sukkel en giggel kry haar uiteindelik op haar voete) Jy is net 
'n sak bene! Wanneer gaan jy leer dat jy te oud is om nektar te drink!  
 
NOX: loer om die pilaar en knik sy kop 
 
CHAOS:loer om ander pilaar en knik sy kop 
 
ATROPOS onvas op haar voete, tel sens sukkel-sukkel op is nog 
wankelrig, maar staan weer op haar plek agter troon. 
 
LACHESIS:(Klap haar vingers en roep) Demitri!  
 
NOX: (Loer om die pilaar Koggelroep) Demitri!  
 
CHAOS: (Loer om die pilaar. Koggelroep) Demitri!  
 
DEMITRI:Kom haastig op, tel wynkelk van vloer af op, kry res van 
druiwetros, buig, hap na druiwekorrels, gaan eet-eet af 
 
LACHESIS:(Klap vingers) Nox? Chaos? Nagmerries? Waar is julle?  
 
NAGMERRIES: (Spring vinnig agter pilare uit) Hier! Hier is ons! 
 
LACHESIS (roep harder) Kom hier! Dadelik! Ek het werk vir julle.  
 
NAGMERRIES: (Kopspeel om die troon, buig laag, gaan staan.) Ons, 
die nagmerries, is tot u diens, Lachesis, Leier van die Morai! 
 
LACHESIS: (klap haar vingers) Gaan na mevrou Els en gee haar 
afskuwelike drome! Maak haar bang. Nou. (klap vingers) Dadelik! 
 
NAGMERRIES: Kyk na mekaar, vreesaanjaende gelag, storm 
halsoorkop uit marmersaal 
 
Verdonkering 
 
Einde van Toneel 4  
EERSTE BEDRYF 
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TWEEDE BEDRYF 
 
TONEEL 1 
 
TYD: 
Nag en volmaan 
 
RUIMTE 
Mev. Els se kamer.  
 
MEV. ELS: slaap met haar kop op haar arms agter rekenaar .  
 
Nonnetjie-uil: sagte, onheilspellend: Sjreeee . .. sjreeee!  
 
NAGMERRIES: Klim deur die gauze, sluip op hul tone na mevrou Els. 
 
NOX kielie Mevrou Els onder haar neus.  
 
MEV. ELS mompel in haar slaap, wikkel haar neus en klap sy hand weg 
 
CHAOS stamp aan haar, vryf haar hare deurmekaar    
 
MEV. ELS  vryf oor haar kop. 
 
NAGMERRIES: dans 'n tipe haka-dans voor die lessenaar  
 
MEV. ELS kreun saggies, krimp inmekaar, hele liggaam ruk  
 
NAGMERRIES: lag wreedaardig terwyl hulle mevrou Els rondpluk 
 
MEV. ELS :skrik gillend wakker. 
 
NAGMERRIES: kruip haastig weg 
 
MNR. ELS (pluk deur teen agterste muur oop, storm na haar en hou 
haar styf vas). Wat makeer? Is jy oraait? Hoekom het jy so gegil?  
 
MEV. ELS (voel aan haar nek, kyk beangs rond, snik teen sy bors)  Hier 
was iemand in my kamer. (Beduie) Hulle het net daar gestaan . ..  
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MNR. ELS  Nee my Lief. Daar is niks, al wat ek kan sien is die maanl. 
Dis volmaan vanaand. Kyk hoe mooi is die maan. Dit hang soos 'n goue 
bal tussen die sterre. Onthou jy toe ons jonk was hoe ons in die 
volmaan gesit en soet woordjies vir mekaar gefluister het. ..  
 
MEV. ELS  (na aan  trane) Bly stil! Ek wil dit nie hoor nie! Ek wil nie na 
die maan kyk nie! Die maan maak my bang . . . bang  . . . bang (huil) 
 
MNR. ELS (gaan na haar toe) Sjjjjj . . . Sjjjjjj 
 
MEV. ELS  (paniekerig beduie sy soos sy praat) Hulle het my hier 
gegryp en hier en hier Dit was aaklig. Ááklig! (klou krampagtig aan hom 
vas) Ááklig! 
 
Straatgeluide doof in. 'n Hond blaf. Vliegtuig vlieg oor die huis.  
 
MNR. ELS Sjjjjj. Sjjjjj Jy het 'n aaklige nagmerrie gehad. Dis al. 
 
NAGMERRIES spring en dans met handgebare sodat net mevrou Els 
hulle kan sien en beduie hoe hulle haar gaan vermoor.  
 
MEV. ELS (beangs en paniekerig) Daar is hulle weer. Twee van hulle. 
Ek sien hulle duidelik (gil) Hulle wil my vermoor (gryp hom vas) Help . ..  
 
KORAKS: (eggo in die donker) H-e-l-p . . . he-eee-llll-ppppp! 
 
SPREEKKOOR: (roep ritmies op maat van rinkelende tamboeryn soos 
tikkende horlosie met stygende intonasie tot baie hard en dan weer tot 
slegs 'n fluistering agter die donker gauze) Mevrou Els! Mevrou Els 
Mevrou Els! Mevrou Els! Mevrou Els! Els Mevrou Els! Els . . . Els . . . Els  
 
MEV. ELS (vreesbevange) Hoor jy die stemme?  
 
Nonnetjie uil sjreee-sjreee in die agtergrond, word harder en doof uit 
 
MNR. ELS (bekommerd) Nee, my lief. Ek hoor net die uil op die dak. Jy 
is oormoeg, dié dat jy dinge sien en hoor . . . jou dinge verbeel. Of 
miskien is dit die maan. (sag by homself) Party mense is met die maan 
gepla En soms dink ek jy is ook een van hulle (Harder) Niks om voor 
bang te wees nie. Jy verbeel jou net. (lag saggies en gespanne) Dokter 
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Pines het juis gesê jy het 'n baie vrugbare verbeelding, seker dié dat jy 
so goed skryf 
 
MEV. ELS (skud haar kop/kwaad) Ek skryf goed omdat ek kan skryf. Ek 
het swart gedaantes gesien en stemme gehoor. Ek verbeel my glad nie. 
 
MNR. ELS (sit sy arms om haar) Sjjjjj . .. sjjjjj . .. sjjjjj 
 
SPREEKKOOR: (agter donker gause) Ons smokkel met jou kop. Ja, Ja. 
Ons smokkel met jou kop. Ons smokkel met jou kop. Ja, Ja. Ons 
smokkel met jou kop. Ons smokkel met jou kop. Ja, Ja. (Lag onaards) 
 
KORAKS: (Klap vlerke, skud sy kop en roep) Ja . . . ja . . . jaaaaaa!(lag) 
 
MEV. ELS: (byna histeries) Daar's die stemme weer. Luister!  
 
MNR. ELS hou haar styf teen hom vas, soen haar hare en vertroos haar 
Ek hoor niks. (simpatiek) Sjjjjj ... sjjjjjj . .. sjjjjjj 
 
SPREEKKOOR: (agter donker gause) Ons smokkel met jou kop. Ja, Ja. 
Ons smokkel met jou kop. Ons smokkel met jou kop. Ja, Ja. Ons 
smokkel met jou kop. Ons smokkel met jou kop. Ja, Ja. (Lag onaards) 
 
MEV. ELS: gil histeries terwyl sy Els van haar wegstamp 
 
MNR ELS (kry haar met moeite tot bedaring, sus haar in sy arms) Sssjjjj 
Sssjjj my lief. Jy is oorwerk en oorspanne. Sssjjjjj . . . sssjjjjjjj ... Sjjjjjj 
 
MEV. ELS gryp hom krampagtig vas 
 
MNR ELS Ek is baie bekommerd oor jou. Wil jy nie na Dokter Pines of 
Dominee gaan nie? Gaan gesels met hulle. Praat oor jou vrese ...  
 
MEV. ELS (skud haar kop heftig) Nee, hulle sal nie verstaan nie. 
Dominee sal my veroordeel en Dokter Pines sal weer kalmeerpille en 
antiderpisante voorskryf soos laas. Nee. Ek moet die storie klaar skryf. 
(stap na lessenaar, gaan sit en begin tik) Ek moet net fokus. Dis al. 
Fokus. Fokus. Fokus. (tik soos 'n waansinnige terwyl haar man haar 
bekommerd en kopskuddend dophou) Fokus. Fokus. Fokus. 
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MNR. ELS: (Pleitend) Jy het hulp nodig 
 
MEV. ELS: (tik soos waansinnige) Fokus, fokus, fokus. 
 
SPREEKKOOR: (in donker)  Fokus! Fokus! Fokus! 
 
MEV. ELS: (hou op tik, beangs) Daar is die stemme weer.  
 
MNR. ELS: (staan agter haar met sy arms om haar skouers) Sjjjjj .... 
sjjjj. Toemaar. Ek is hier by jou. (pleitend) Asseblief, gaan praat met 
iemand, enigeen. Praat net. Asseblief!  
 
MEV. ELS  (sit haar wang teen Els se hand) Goed. Ek sal. (raak in sy  
arms aan die slaap)  
 
MNR ELS maak sy vrou gemaklik, gaan by haar voete sit met sy kop 
teen haar knie en raak ook aan die slaap. Oggendgeluide doof in. 
Tuinvoëls tjirp. Sonstrale skyn deur venster. In verte suis verkeer op die 
snelweg. Staan styf van vloer af op en gaap. Soen haar. Ek is lief vir jou. 
Baie lief. Ek gaan vir ons koffie maak en dan gaan jy iemand sien oor 
hierdie nagmerries van jou. Dit kan nie so aangaan nie. Netnou beland 
jy nog in 'n gestig of pleeg selfmoord . . .   
 
MEV. ELS  skrik  
 
MNR ELS (hou haar liefdevol vas) Belowe jy sal iemand gaan sien? 
 
MEV. ELS: Belowe.  
 
VERDONKERING 
EINDE VAN TONEEL 1  
TWEEDE BEDRYF  
________________________________________________________ 
 
TONEEL 2 
TWEEDE BEDRYF  
 
TYD:  
Later die oggend.  
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RUIMTE: 
Gehoorsaal. FORTUNA se gedeelte. SIBYL se kamer. 
 
Sagte kollig val op Sibyl. Sy lyk soos 'n gypsie in haar veelkleurige 
romp, tjalie en bloes, met klingelende armbande, hangoorbelle, 
gouekettings om haar nek en middel. Om haar lang swart hare is 'n 
bloedrooi bandenna. Sy staan met pakkie Tarotkaarte in haar handese 
kamer. Ronde tafeltjie. Tafeldoek met fraaiings. Wieroorrookstokkie in 
staander. Kers in blaker. Teen die agterste muur hang 'n houtkruis, 
droomvangers, drie perdehoewe in die vorm van hoofletter U. Boekrak 
met boeke. Op boekrak staan 'n voedoepop en 'n glasbal  
 
KOERANTVERKOPERTJIE: (staan agter in gehoorsaal en roep): 
BASUIN BASUIN! Koop die BASUIN vir die jongste nuus! Die Eerste 
Minister van Sri Lanks sterf in hospitaal. Siener Sibyl buit goedgelowige 
mense uit BASUIN BASUIN! Koop die BASUIN vir die jongste nuus!  Die 
Eerste Minister van Sri Lanks sterf in hospitaal. Lees alles oor Siener 
Sibyl in vandag se BASUIN ) 
 
Regisseur kan ander straatplakkate teen lamppale opplak. 
 
SIBYL (Kollig, kyk na gehoor) Ek is Sibyl, die Siener en Profetes, 
vernoem na Cumaen Sibyl, beroemdste siener en profetes van antieke 
Griekeland. Cumaen Sibyl was een van baie Sibyls, of profete en 
profetesse, maar die belangrikste en gevreesde. Dis na haar wat Æneas 
gegaan het voordat hy offerhande aan Proserpine, Hecate en die Furies 
gebring het. Daarna het die aarde, woude en heuweltoppe gebrul en die 
getjank van wilde honde het die aankoms van die gode aangekondig. 
Dan het Sibyl vir Æneas vergesel tot by die drumpel van die hel waar 'n 
groep wesens bekend as Droefheid, Wraak, Bekommernis, Siektes, 
Ouderdom, Angs en Honger gedurig vir Swoeg, Arbeid en Armoede in 
die versoeking gelei het. Te aaklig om te aanskou.  
 
MEV ELS stap oor voorverhoog na Sibyl en klop aan denkbeeldige deur 
 
SIBYL Die Furies het hulle tuisgemaak tussen Verdeeldheid, wat haar 
slangagtige hare met  'n stuk rou vleis op haar kop vasgebind het, die 
Briareus monsters met hulle honderd arms, die sissende Hydras en die 
vuurvreters, Chimæras.  
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MEV ELS klop  
 
SIBYL: Gelukkig het Sibyl elke keer vir Æneas gekeer voordat hy die 
monsters se koppe met sy swaard wou afkap. Ek is Sibyl, die Siener wat 
net soos my naamgenoot, mense met wyse raad en salwende woorde 
uit hul nood, bekommernis en paniek verlos ... 
 
MEV ELS (klop baie hard en dringend roep paniekerig)  Help asseblief 
 
SIBYL: (roep oor haar skouer na deur se kant toe)  Die deur is oop 
 
MEV. ELS: (storm haar kamer angstig binne). Help my asseblief! Ek het 
die aakligste nagmerries gehad! 
 
SIBYL: (gooi Tarotkaarte op ronde tafeltjie, beduie vir haar om te sit.  Sy 
gaan sit ook, tel Tarotkarte op, begin dit skommel). Ek weet. Ek wag al 
lankal dat jy na my toe moet kom. (steek haar hand na uit) Eers die 
geld, dan die lesing. R 1, 500 Moenie my so geskok aankyk nie! Jy weet 
ek vra R1,500 vir mense sonder 'n afspraak. Of hoe lees jy jou koerant 
se snuffelgids?  
 
MEV. ELS: (Senuweeagtig) Ek het net 'n duisend rand by die kitsbank 
getrek. Kon net duisend trek. Gedink jy sal een duidend rand aanvaar. 
(maak handsak oop en haal pakkie note uit. 
 
SIBYL: (ongeduldig gryp sy die geld, maar soen dit nogtans voordat sy 
dit veilig in trommeltjie bêre wat eenkant op die ronde tafel staan) 
Duisend rand as jy 'n afspraak het, maar wanneer iemand soos jy net 
hier opdaag, is dit een duisend vyf honderd rand.  
 
MEV. ELS krap senuweeagtig in handsak rond 
 
SIBYL: Maak gou! My eerste kliënt, ek bedoel, tweede kliënt is amper 
hier. Jy kan bly wees my eerste kliënt het haar afspraak uit die bloute 
gekanselleer anders was ek vol geboek vir vandag. Hoekom sy dit 
gekanselleer het, sal net sy weet. 
 
MEV ELS  Ek dog jy is 'n siener (krap senuweeagtig,  kry note, silwer en 
brons munstukke,  haal dit uit, tel af en sit eenkant op die tafeltjie neer  
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SIBYL: Ek is 'n siener! En die beste een wat daar is, dis net, ek het nog 
nie tyd gekry om te kyk waarom sy haar afspraak gekanselleer het nie. 
(tel geld, knik kop glimlaggend, soen dit, steek dit in trommeltjie wat 
eenkant op tafel staan, sit pak geskommeld kaarte op tafel) Sny! 
 
MEV. ELS: (gespanne en senuweeagtig, paniekerig sny sy die kaarte) 
Ek het van jou oor die radio,TV gehoor, natuurlik in die koerant gelees.  
 
SIBYL  (skommel weer die kaarte) En in die Huisgenoot. Daar was 'n 
hele artikel oor my in die Huisgenoot. En 'n foto. Hier was tot 'n 
predikant by my. (beduie na stoel) Hy het net daar gesit waar jy nou sit. 
Een hele dag en gekyk wat ek doen. (sit kaarte neer) Sny. 
 
MEV. ELS: sny die kaarte in twee pakkies en wag gespanne 
 
SIBYL tel die een pakkie op en skuif die ander een weg 
 
MEV. ELS (gespanne) Hoe weet jy watter pakkie om te lees?  
 
SIBYL (meewarig) Ek is die siener. Ek weet. (Sy begin die kaarte in 
haar hand in rye voor haar op die tafeldoek uit te  pak.) 
 
MEV. ELS (angstig) Sien jy iets?  
 
SIBYL  Hou haar hand op om haar stil te maak.  
 
MEV. ELS My ouma het altyd gesê drome is boodskappe van die gode, 
maar nagmerries is boodskappers van bose geeste. Is dit so?  
 
SIBYL: steek wierook aan, loer oor haar skouer  
 
MEV. ELS Hoor jy ook stemme? 
 
SIBYL (knik haar kop) Aanmekaar. (kyk af na kaarte) Jou man is baie 
lief vir jou. Hy is bekommerd oor jou.  
 
MEV. ELS Ek weet. Hy dink ek is met die maan gepla. 
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SIBYL Lunar. Lunatic. Jou nagmerries het beslis van bose geeste 
gekom. (kyk af na kaarte en tik met haar lang vingernael op 'n kaart) 
Iemand wil jou vermoor.  
 
MEV. ELS (skrik, skuif ongemaklik op stoel rond) Vermoor? Wie? 
 
SIBYL: (Tel die kaart op) Die Queen of Swords, beteken iemand wat jy 
goed ken, maar wat baie jaloers is op jou. 'n Vrou. She's a very 
malicious, spiteful woman and one who is in a position to do you great 
harm. This woman, she looks like a blondy to me  
 
MEV ELS knik kop instemmend  
 
SIBYL She hates you.  
 
MEV ELS knik kop instemmend  
 
SIBYL (Beduie met Tarot kaart terwyl sy praat) This card is an indicator 
of betrayal by someone you thought was a friend.  
 
MEV ELS knik kop instemmend  
 
SIBYL (tik op die Tarot kaart terwyl sy praat). She is an evil woman, with 
the power to do harm and the evil intent as well . .. 
 
MEV. ELS (roep vreesbevange uit) Ek weet, ek weet! Sy steel my idees  
 
SIBYL  (tik op 'n ander kaart voor haar en knik haar kop) Ek kan dit sien. 
(tik op 'n ander kaart). Sy steel jou idees. En sy gaan dit weer doen. En 
dan is al jou werk verniet. Tik jy baie? 
 
MEV. ELS Elke dag, aand, nag. Sommer net wanneer ek 'n tydjie kry 
 
SIBYL: (tik op kaart) Ek sien net hoe sit jy alleen agter jou lessenaar en 
tik. Jy werk tot laataand.  
 
MEV ELS knik kop instemmend  
 
SIBYL Soms werk jy deur die nag. Jy slaap amper nie. 
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MEV ELS (knik kop) Ek het gisteraand weer voor die rekenaar aan die 
slaap geraak en dis toe dat ek die nare drome gekry het. 
 
SIBYL: Ek weet. Ek sien dit in die kaarte. Jy werk baie hard. Jy werk in 
die aand tot laat. Raak voor die rekenaar aan die slaap (Sy bly stil en 
frons) Die blondie is vals, Pasop vir haar. Sy steel jou idees en sy gaan 
jou aankla van plagiaat.  
 
MEV ELS: (geskok) Maar dis sy wat my idees steel!  
 
SIBYL: Ek weet, ek weet. Ek kan dit sien. Jy werk baie hard. Jy werk in 
die aand tot laat. Raak voor die rekenaar aan die slaap. Sy steel jou 
idees en sy gaan jou aankla van plagiaat en dan is jou 
skrywersloopbaan weg. (beduie met klappende vingers) Poef! Gone.  
 
MEV. ELS (roep vreesbevange uit) Nee! Ek werk my gat af.  
 
SIBYL: (knik kop en tik op kaart) Ek weet.  En dan steel sy jou idees. 
 
MEV. ELS  (senuweeagtig/stotter half oor woorde) Hoe . . . hoe gaan ek 
keer dat sy . . . dat dat sy nie weer . .. nie weer my idees steel nie?  
 
SIBYL Moenie met haar praat nie. Moenie jou idees met haar deel nie. 
Hou dit vir jouself. (klap haar tong en skud haar kop terwyl sy ander 
kaarte bekyk) Ttjjjj. Ttjjjj  Ttjjjj Jy sal haar nooit kan keer nie. Ttjjjj. Ttjjjj 
Ttjjjj Sy is te slim vir jou Ttjjjj ... Ttjjjj Ttjjjj (leun vorentoe en praat sagter 
maar tog hoorbaar) Daar is 'n natuurlik 'n manier om haar te keer ...  
 
MEV. ELS (roep angstig en paniekbevange)  Hoe?  
 
SIBYL  Dit gaan moeilik wees. Ek sal die Wiel van die Lewe moet draai .  
 
Rook borrel op verhoog terwyl onstuimge agtergrondmusiek indoof  
 
FORTUNA (verskyn in kollig upstage center agter die gause terwyl sy 
die WIEL VAN DIE LEWE geblinddoek draai) Ek draai die Wiel van die 
Lewe soos ek wil, soos ek wil, en niemand kan my keer, kan my keer 
 
Rook en onstuimge agtergrondmusiek doof stadig uit.  
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SPREEKKOOR: (agter die donker gause) Fortuna draai die Wiel van 
die Lewe.Van die Lewe.Van die Lewe Sy draai Die Wiel van die Lewe 
soos sy wil . . . Soos sy wil . .  Soos sy wil  
 
MEV. ELS (bang) Daar's die stemme weer! 
 
SIBYL: Ek weet. Dis sy. 
 
MEV. ELS  Wie? 
 
SIBYL: Die vrou wat jou idees steel. Sy wil jou vermoor, want sy is 
jaloers is op jou. En dis hoekom ons die Wiel van die Lewe moet draai 
 
MEV. ELS  (verwonderd/verward) Maar . . . maar, ek, ek het altyd 
gedink dis net 'n idiomatiese uitdrukking. Die Wiel van die Lewe draai. 
Staan dit nie iewers in die Bybel nie? Of is dit nou in die Griekse 
Mitologie waar dit in opgeteken staan. Of dalk die Romeinse Mitologie? 
Ag, ek kan nie onthou nie . . . Ek het nie geweet 'n mens, jy, Sibyl, kan 
die Wiel van die Lewe draai nie. 
 
SIBYL Ek kan enigsiets doen. (geheimsinnig en slu)  Dis moelik om die 
Wiel van die Lewe te draai. Baie moelik. Maar dit gaan jou kos. (dink) As 
jy my, laat ek sien . . (hou kop agteroor terwyl sy haar vingers op die 
tafel trommel) As jy my vyf duisend rand gee, sal ek die Wiel van die 
Lewe van koers kan verander en jou help...  
 
FORTUNA (draai die WIEL VAN DIE LEWE geblinddoek in kollig.)  Ek 
draai die wiel soos ek wil, soos ek wil, soos ek wil, en niemand kan my 
keer, kan my keer, kan my keer . . . Ek is die Blinde Noodlot  
 
MEV. ELS:  (skrik en roep paniekerig uit)  Ek hoor weer stemme 
 
SIBYL Dis die vrou wat jou wil vermoor. As jy my vyf duisend rand gee, 
sal ek keer dat sy jou vermoor . .  
 
MEV ELS skrik. Ek het nie soveel geld nie . ..  
 
SIBYL Maar jou man het. Hy het 'n stewige bankrekening 
 
MEV ELS (skrik) Ek mag nie! Daardie geld is vir ons aftrede . . .  
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SIBYL Jou man is baie lief vir jou. Hy sal verstaan. Ek sien jy het 'n 
tjekboek in jou handsak. Skryf gou 'n tjek vir vyf duisend rand en dan 
draai ek die Wiel van die Lewe.  
 
MEV ELS  twyfel wat om te doen 
 
SIBYL  Jy moenie twyfel oor wat reg en wat verkeerd is nie.  
 
MEV ELS  byt op haar lip en knyp handsak styf teen haar vas 
 
SIBYL: Skryf die tjek uit en al jou probleme is iets van die verlede. Wat 
is vyf duisend rand? 
 
MEV ELS  Vrek baie geld 
 
SIBYL: Jou lewe is meer werd as vyf duisend rand. En jy weet dit. Jou 
man weet dit. Vyf duisend rand en ek verander jou omstandighede. Vyf 
duisend rand en ek keer dat die nare vrou wat jou idees steel, jou 
aankla van plagiaat, jou vermoor. (leun vooroor, praat sagter/probeer 
haar bang praat) Sy gaan jou vanaand vermoor In jou studeerkamer. 
Reg voor jou lessenaar. (klap haar vingers) Poef! Net so. 
 
MEV ELS  (geskok/bang/senuweeagtig/ My man sal kwaad wees. Nee. 
Hy sal woedend wees. Hy is baie godsdienstig.  
 
SIBYL (knik haar kop terwyl sy op 'n ander kaart tik) Ek sien. Hy is hoog 
op in die kerk 
 
MEV ELS  Hy is ouderling. Hy sal my nooit vergewe as ek vir jou . .. 'n 
siener so baie geld betaal om die WIEL VAN DIE LEWE te draai nie!  
 
SIBYL: Hy sal. Hy is baie lief vir jou. (Tik weer op 'n kaart) Ek sien dit. 
 
MEV ELS  Hy het gesê ek moet na ons dominee toe gaan . . .  
 
SIBYL: (snork verontwaardig) Dominees weet niks. Niks. Niks, sê ek vir 
jou. Niks. Hy sal net weer vir jou preek en jou vir vertel hoe sondig jy is 
  
MEV ELS  Ek weet, ek weet. Of na ons huisdokter het hy gesê . 
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SIBYL: Die dokter gaan jou net weer slaappille en kalmeerpille en 
antideprisante gee . ..  
 
MEV ELS  Dis presies wat ek ook vir Els gesê het . .. dis hoekom ek 
hierheen gekom het . .. want jy is nie die dominee of die dokter nie. 
 
SIBYL: Nou waarvoor wag jy? Skryf die tjek uit! Vyf duisend rand en jy 
is vir altyd verlos van daardie nare vrou wat jou idees steel en wat jou 
wil vermoor . .. in jou studeerkamer . . . by jou lessenaar . .. Vyf duisend 
rand . . . vyf duisend rand en jy het vir die res van jou lewe vrede . ..  
 
MEV ELS  My man het gesê ek moet na die dominee of dokter toe gaan 
of net net iemand . .. iemand om mee te gesels . . .  
 
SIBYL: Ek is iemand. En nie sommer enige iemand nie. O, nee! Ek is 
Sibyl die Siener. Sibyl die Profetes. Vyf duisend rand . . . vyf duisend 
rand en jy is velos van daardie vrou wat jou idees steel en jou wil 
vermoor.   
 
MEV ELS  Ek weet  nie wat om te doen nie . . . vyf duisend rand is 
vreeslik baie geld . . . Daardie geld is vir ons aftrede. 
 
SIBYL: Jou man is baie lief vir jou. Hy sal verstaan. Vyf duisend rand en 
jou lewe word gered. Vyf duisend rand en jy leef in rus en vrede 
 
MEV ELS  My man glo sieners is boos. Hy sal my nooit vergewe nie. 
 
SIBYL:  Dis omdat hy my nie ken nie. Hy praat sommer. 
 
MEV ELS  (Klou handsak vas) Ek sal eers met my man moet gaan praat 
en hoor of dit reg is. Ek kan nie sommer 'n tjek vir vyf duisend rand 
uitskryf nie. Hy sal my nooit vergewe nie. Dis ons geld vir ons aftrede.  
 
SIBYL: Jou man is baie lief vir jou. Hy sal verstaan. Vyf duisend rand en 
jou lewe word gered. Vyf duisend rand en jy leef in rus en vrede. Vyf 
duisend rand en ek keer dat jy vermoor word. Jy staan tussen jou eie 
lewe en jou eie dood . .. vyf duisend rand . .. dis al 
 
MEV ELS  (staan op) Jy verstaan nie. My man sal kwaad wees as hy 
uitvind dat ek vir 'n siener vyf duisend rand betaal het.  
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SIBYL (spring woedend op) Loop! Dadelik! As jy nie vir my glo en vir my 
vyf duisend rand wil betaal nie. Laat jou man jou dan help. Lóóp! 
 
MEV ELS: (senuweeagtig, verbouereerd) Ek  . . . ek is jammer. Ek kan 
nie help as my man so . . . outyds is nie . . . hy . . . hy . . .  
 
SIBYL (nog steeds woedend) Jou stupid vroumens! Al wat jy moet doen 
is om my vyf duisend rand te betaal. Jy mors my tyd! Loop! Word 
vermoor. Ek gee nie 'n hel om nie! Loop! Nou! (kalklig doof uit) 
 
MEV ELS (strompel bang en snikkend huis toe) 
 
Kollig volg haar en soos kollig oor verhoog beweeg, word dele van die 
marmersaal verlig sodat die gehoor Skikgodinne en Koraks kan sien 
 
FORTUNA (staan geblinddoek in eie kollig) Ek is die Blinde Noodlot. Ek 
draai die wiel soos ek wil, soos ek wil, soos ek wil, en niemand kan my 
keer, kan my keer . . . 
 
MEV ELS  (druk haar ore toe as sy die stem hoor) 
 
FORTUNA Ek is die Blinde Noodlot. Ek draai die wiel soos ek wil, soos 
ek wil, soos ek wil, en niemand kan my keer, kan my keer . . . 
 
MEV ELS (val snikkend in stoel en skree histeriesl) Hou op! Hou op! ! 
 
SPREEKKOOR: (koggelroep in donker) Hou op! Hou op! Hou op ! 
 
MEV. ELS: (ruk soos sy bewe en gil histeries) Hou op! Hou op! Hou op!  
(Sy maak lessenaarlaai oop, haal 'n paar botteltjies pille daaruit, draai 
die proppies een vir een af en skud van die pille in haar mond uit) 
 
VERDONKERING 
 
EINDE VAN BEDRYF TWEE 
_________________________________________________ 
 
 
 

Dogters van Zeus 
MLP 

36



BEDRYF DRIE 
 
RUIMTE:  
Marmersaal. Mev. Els se kamer. Sibyl se kamer 
 
TYD: 
Laatoggend 
 
CLOTHO sit voor spinwiel en spin. Maak gou julle! Die tyd is min! 
 
LACHESIS (gryp die draad uit die spinwiel, gooi dit met 'n mengsel van 
woede en minagting op die vloer neer en skop dit oor die vloer) Atropos!   
Knip die draad. Ek is die leier van die Morai! Ek bepaal die lengte en 
kwaliteit van elke lewensdraad . . . Atropos! Knip die draad. Nóú! 
 
KORAKS: Klap sy vlerke en skree: Nou! Nou! N-o-u-ú-ú-ú-ú-ú! 
 
SPREEKKOOR: Knip-pie draad Knip-pie draad Knip-pie draad Nou . . . 
Nou .. . Nou 
 
KORAKS: Klap sy vlerke en skree: Nou! Nou! N-o-u-ú-ú-ú-ú-ú! 
 
ATROPOS: (gooi hom met haar ander sandaal) Bly stil!  
 
NAGMERRIES: storm op verhoog, gryp bolle draad van die 
rommelhoop en hardloop gillend heen en weer oor verhoog, stukke 
draad raak verstrengel met lewensdraad aan spinwiel  
 
MNR. ELS: (dowwe kollig. storm binne,  druk mevrou Els se mond oop 
sodat pille uit val)  Nee! Nee! Nee! Ek is lief vir jou. (hou haar styf teen 
hom vas)  
 
Sagte Kollig op Mnr en Mev Els. 
 
SIBYL: (staan in helder kollig)  Ek is Sibyl, die Siener en Profetes, 
vernoem na Cumaen Sibyl, die beroemdste siener en profetes van 
antieke Griekeland. Cumaen Sibyl was een van baie Sibyls, of profete 
en profetesse, maar die belangrikste en gevreesde. ...(kry hartkramp)  
 
LACHESIS: Atropos! Knip die draad. Nou! 
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CLOTHO: Ruk tol lewensdraad uit spinwiel en gooi dit voor Atropos se 
voete neer 
 
NAGMERRIES: jaag mekaar tussen die skikgodinne deur  
 
ATROPOS: (met 'n onaardse gegil kap sy gekoekte draad middeldeur) 
 
SIBYL: (staan in kollig)  Dis na haar wat Æneas gegaan voordat hy 
offerhande aan . . . (sak stadig in mekaar en sterf) 
 
SPREEKKOOR: Die regte draad is geknip, knip, knip Niemand kan ons 
keer, kan ons keer, kan ons keer Die regte draad is geknip, knip, knip,  
Niemand kan ons keer, kan ons keer, kan ons keer 
 
CLOTHO: (sit by lig van vetkers voor spinwiel en spin 'n nuwe bol) 
 
LACHESIS: (tel gesponne draad op, druk dit teen haar wang en probeer 
die lengte daarvan vasstel) 
 
ATROPOS: (loer agter een van die pilare uit met die sens bokant haar 
kop) 
 
KORAKS: (klouter weer op sy dwarsbalk, krap sy ore, steek dan kop 
onder sy vlerk in en slaap 
 
FORTUNA: (staan geblinddoek in die kollig terwyl sy stadig die Wiel van 
die Lewe draai, dan diekant toe, dan daardiekant toe terwyl 
agtergrondmusiek van die openingstoneel saggies saam met rook van 
rookmaqsjien indoof ) Ek draai die Wiel van die Lewe soos ek wil, soos 
ek wil, soos ek wil. En niemand kan my keer, kan my keer, kan my keer. 
Ek draai die Wiel van die Lewe soos ek wil, soos ek wil, soos ek wil, 
soos ek wil . ..  
 
(agtergrondmusiek word harder terwyl rookwolke borrel) 
 
GORDYN SAK. 
 
KOERANTVERKOPERTJIE: (Kom vrolik, singend en fluitend van 
linksagter met pak koerante onder sy arm die gehoorsaal  binne. Swaai 
een koerant deur die lug.) BASUIN! BASUIN! Koop die BASUIN vir die 
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jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! Siener Sibyl sterf skielik. 
(Stop by iemand langs paadjie en maak asof hy koerant verkoop) 
BASUIN! BASUIN! Koop die BASUIN vir die jongste nuus! Lees in 
vandag se BASUIN! Siener Sibyl sterf (Stop by iemand in heel voorste 
ry en maak asof hy koerant verkoop) BASUIN! BASUIN! Koop die 
BASUIN vir die jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! Siener Sibyl 
sterf skielik (Stop by iemand in paadjie en verkoop koerant) BASUIN! 
BASUIN! Koop die BASUIN vir die jongste nuus! Lees in vandag se 
BASUIN! Siener Sibyl sterf skielik BASUIN! BASUIN! Koop die BASUIN 
vir die jongste nuus! Lees in vandag se BASUIN! (Hardloop regs agter 
by saaldeure uit na voorportaal)  

 

Straatlampe doof uit. Byklanke van stadsverkeer doof in en uit.  

 

Verdonkering 

 

EINDE 
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