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Die toneelstuk speel af in die kamer van Helena. Die kamer is karig gemeubileerd – Daar 

staan ‘n paar leë bokse rond, ‘n standaard ysterbed met ‘n gehekelde lappieskombers, ‘n 

bedkassie en ‘n glas water. Daar is ook ‘n klein flou leeslampie en ‘n klein bybeltjie wat op 

die bedkassie staan. Die gordyne is vrolik, en gee darem bietjie kleur aan die morbiede 

kamertjie. Aan die eenkant staan ‘n verweerde hangkas asook ‘n ou platespeler. Oral in die 

kamer is daar fotos van ‘n gesin, ‘n ma, ‘n pa en ‘n klein dogtertjie. In die bed lê ‘n ou dame, 

dit lyk asof sy slaap. Die musiek van Elvis – Love me tender vul die vertrek. ‘n Jong vrou kom 

ingestap. Sy staan ongemaklik in die kamer rond, skrik as sy die ou vrou raaksien, stap 

versigtig nader om haar nie wakker te maak nie. Sy gaan staan langs die bed en glimlag 

wanneer sy die slapende figuur sien. Dit is van korte duur, sy draai ongemaklik om en stap 

na die platespeler. Wanneer sy die musiek afsit skrik die dame wakker van die skielike stilte. 

TONEEL 1 

LENA: Wie is daar?  

SONNETJIE: Dis ek ma. 

LENA: (sukkel moeilik regop) Sonnetjie? Sonnetjie kan dit wees?  

SONNETJIE: Hallo ma.  

LENA: My kind. My liewe kind...Sonskynkind...Gaan jy nie my kom groet nie. Ma is siek, 

maar ek is darem nog nie dood nie.  

SONNETJIE: (stap versigtig nader en soen haar op haar voorkop) Hallo ma.  

LENA: (neem bewerig haar gesig in haar hande) Kyk net hoe mooi het jy geword my kind. 

Van die kleine ou dogtertjie is net die oë oor...Jy het jou pa se oë gekry. Daardie groen 

albaster oë...Van my(bestudeer haar noukeurig)...van my het jy maar min gekry, uitgeknip pa 

se kind. 

SONNETJIE: (glimlag verleë) Tannie Sielie sê ook so.  

LENA: Tannie Sielie? Lewe die ou dierasie dan nog?  

SONNETJIE: (lag effens) Ja sy is springlewendig. Nog net so nuuskierig soos altyd. Sy hang 

nou deesdae oor die regterkant van die tuinhekkie, sy het die linkerste skaniere al deur gelê. 

Ma moet sien, sy word ook net groter en vetter...Soos die Titanic! Een van die dae gaan sy 

daai hele heining laat sink! 

LENA: (lag lekker) Ek het lanklaas so lekker gelag...So lank laas....Wanneer laas het ek jou 

gesien... 

SONNETJIE: (die lag is skielik weg) By pappa se begrafnis. Dit was die laaste keer.  

LENA: By die begrafnis ja...ek onthou. Dit was die laaste keer. Hoe lank terug is dit? 

SONNETJIE: Tien jaar.  
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LENA: Dis waar. Tien jaar. Tien jaar is lank.  

SONNETJIE: Dit voel soos nou die dag.  

LENA: Tyd is ‘n snaakse ding...hy is soos ‘n hanswors...voor jy jou oë kan uitvee toor hy die 

lekker dinge weg, maar wanneer die swaar tye nader kom maak hy bollemakiesies en hy dans 

en tol tot jou kop draai van nie meer weet of jy kom of gaan nie... 

SONNETJIE: (beur ongemaklik weg) Ek moes seker laat weet het ek kom. Skies, ek wou nie 

ma wakker gemaak het nie.  

LENA: Ag wat, dit maak nie saak nie. Ek slaap inelkgeval te veel. Wat help dit ek slaap 

noual my gô uit, as die ewigdurende slaap vir my voorlê.  

SONNETJIE: Ma... 

LENA: Heerlikheid my kind, wat sal ek met heeldag met myself doen? Die engele rond 

shount en die goue strate met BRAZO polish!  

SONNETJIE: Ma moenie so praat nie.  

LENA: Dis die waarheid. As ‘n mens so oud is slaap jy nie meer nie...jy dink. Jy dink 

hopeloos te veel. Jy speel jou hele lewe oor en oor in jou kop...Dit voel permanent of ek by 

die drive-inn sit.  

SONNETJIE: (staan ongemaklik op) Ek verkies dit om eerder te vergeet.  

LENA: Dit is lekker om oud te word my kind. Ek kies elke dag vir my ‘n ander movie uit om 

te kyk. Soos die dag toe jy verjaar het en ma vir jou ‘n nuwe strik in jou hare gesit het, ek het 

vir jou ‘n skoenlapperkoek gebak of toe ek en jou pa gedans het in die stadsaal, jou pa met sy 

smart suit en silwer das, jou eerste skooldag....Daardie is my gunsteling movies.  

SONNETJIE: En kyk ma partykeer sad movies ook?  

LENA: Soms. Soms dink aan die dag toe oom Albie vir Bruno doodgery het, hoe jy met die 

dooie hondjie by die huis aangekom het, stukkende kindergesiggie, ai, ai, ai, jy het so 

gehuil.... 

SONNETJIE: Ek onthou daai dag. Bruno was my eerste hond.  

LENA: Of ek dink lank lank terug, toe klein Christoff in die dam verdrink het by die 

kinderkranskamp, of ek dink aan jou pa...ek dink meeste van die tyd aan pappa.  

SONNETJIE: Hoekom wil ma dan die hartseer dinge onthou? Daar is soveel ander dinge om 

te onthou. Vakansies by die see, kersfees, ou vriende, familie....Gelukkiger tye is makliker 

om te onthou.  
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LENA: Ag my kind, as jy so oud is soos ek word werk al jou kliere oortyd. Dit is asof die 

Liewe Vader jou hele besproeingsstelsel van bo tot onder oopgedraai het. Jy kwyl, jy spoeg, 

jy piepie in jou bed, jy huil...(glimlag) Ek huil deesdae vir alles. Of ek nou die goeie of die 

slegte tye onthou....ek huil sommer van pure lekkerkry.  

SONNETJIE: (sag) Ek kan nie eers onthou wanneer laas ek gehuil het nie. 

LENA: Dit sal iewers kom my kind. Dit sal iewers kom. (ongemaklike stilte volg) Ag nee o 

koots my kind, hier sit ek en jy en besin oor die lewe soos daai bleskop man op TV! Die 

perdeman...wats sy naam nou weer?  

SONNETJIE: (effens van stryk af) Die perdeman? Waarvan praat ma?  

LENA: Man, hy het so ‘n perdenaam...Dr....Dr...Dr. Hings...nee dit is nie dit nie...O ja, Dr. 

Vul.  

SONNETJIE: (begin lag) Ma! Hoe bring ma Dr. Phil by ‘n perd uit?  

LENA: Dit is mos wat sy naam sê, jy weet ‘n vulletjie. Dr. Vul.  Baie vreemde naam moet ek 

bysê...weet nou nie mooi of ek my seun sou vernoem na ‘n klein perdjie nie...maar die man 

het nogal ‘n breë voorkop, seker maar van daardie naam.  

SONNETJIE: (kan nie meer haar lag hou nie) Ma, dit is Phil...P-H-I-L soos Philip... 

LENA: Haai my kind. (lag ook nou saam) Hier roskam ek die arme man van voor tot agter 

oor sy swak naam. Wil jou nou meer! Phil met ‘n Ph! Nee, dit klink aansienlik beter! (kyk na 

haar) ‘n Naam sê baie. Wanneer jy iemand se naam hoor kry jy sommer klaar ‘n prentjie in 

jou kop oor hoe daardie persoon lyk... 

SONNETJIE: Hoe meen ma?  

LENA: Soos jou naam. Sonja...sonnetjie. Jy was die mooiste ou dogtertjie toe jy klein was. 

Blonde sonskyn hare...engelgesiggie. Ma weet nou nie so mooi van die swart goeters wat jy 

nou op jou hare smeer nie...Dit lyk of ‘n hadida op jou kop geskyt het... 

SONNETJIE: Ma! Dit lyk nie so erg nie...ek was lus vir iets nuuts. Quintin het gesê my 

blonde hare pas nie by my gelaat nie... 

LENA: Wat is fout met jou gelaat?  

SONNETJIE: Quintin sê ek het ‘n pienk gelaat. ‘n Somervel. Hy sê die blonde hare laat my 

lyk soos ‘n wit tafeldoek in ‘n JIK-advertensie... 

LENA: (giggel) Wie is Quintin?  

SONNETJIE: My haarkapper.  

LENA: Is hy ‘n mannetjies-vrou?  
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SONNETJIE: Bedoel ma? Vra ma of hy...?  Ja. Ja hy is. Maar hy is baie goed... 

LENA: Nee my kind, ‘n mannetjies-vrou is ‘n gevaarlike ding. As jy ‘n haarkapper is moet jy 

‘n stewige grip hê, jy kan nie met ‘n slappolsie ‘n skêr beheer nie. Hulle gewrigte haak 

sommerso uit en dan voor jy kan keer sit jy met ‘n geploegde mielieland op jou kop.  

SONNETJIE: (lag lekker) Ma praat nou sommer nonsens! Ma het altyd my hare gesny en 

meeste van die kere het dit gelyk soos ‘n geploegde mielieland...en ma is verseker nie ‘n 

mannetjies-vrou nie. Onthou ma daai keer toe ma vir my ‘n kuif wou geknip het? Ma het my 

kuif so diep gesny dit het gelyk of ek ‘n Voortrekker-kappie dra!  

LENA: (glimlag) Ag dit was nie so erg nie. Dit was mooi.  

SONNETJIE: Ek het gelyk soos Paul Kruger se niggie. (staan op en kyk in die spieel) 

Miskien is dit bietjie donker nê. Ma?  

LENA: Mmmm... 

SONNETJIE: (fluister ernstig) Lyk dit regtig of daar ‘n hadida op my kop geskyt het?  

LENA: (bars uit van die lag) Ma terg net my kind...ma terg sommer maar net. Ma is maar net 

gewoond aan jou blonde hare...stralekransie, Sonnetjie...Sonnetjie, kom sit. Moet ek vir ons 

tee laat kom? Jy moet dit sien, ma wou jou nog wys, ek het tot my eie klokkie gekry. Ek druk 

net hierdie knoppie en siemsallabiem– ‘n nursie wat bedien!  

SONNETJIE: (keer vinnig) Ag nee wat ma, dis nie nodig nie, los die tee. Ek het sommer by 

tannie Sielie iets gedrink voor ek gekom het.  

LENA: (kyk aandagtig na die klokkie) Grande ouetehuis die jong. Ek voel amper soos die 

Queen of England. Partykeer dan praat ek sommer engels met die nursies, sommer so speel-

speel...dan voel ek alte grand! On top of the world! Maar ek doen dit nie meer nie. Die eerste 

keer toe ek met ‘n Briste aksent begin praat toe verdubbel hulle my pynpille, het seker gedink 

ek raak die kluts kwyt...(lag moedig) Ag ek speel sommer. Sonnetjie?  

SONNETJIE: Ja ma?  

LENA: Kom sit hier.  

SONNETJIE: (glimlag ongemaklik) Ma...ek, ek kan nie te lank bly nie.  

LENA: Ag, ek wil net hoor hoe gaan dit met jou? Daar is so baie dinge wat ma wil vra en wil 

weet...toe kom sit. Sommer hier op die bed. Ons maak soos ons altyd gemaak het as ma vir 

jou slaaptydstories vertel het...snaaks dat jy altyd die bangmaakstories gekies het. Hoe leliker 

die heks was of die wolf was hoe meer het jy van die storie gehou...Jy het altyd daardie 

avontuur en ekstra gevaar gesoek... 

SONNETJIE: Seker die dat ek joernalistiek gaan studeer het. Ek het nog altyd die storie agter 

die storie gesoek. 
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LENA: Ja dis waar! Vreemd dat ek dit nooit opgetel het nie...jy het my mal gemaak toe jy 

klein was. Wou altyd alles weet, die kleinste detail...hoekom het Rooikappie eers vir die wolf 

al daardie simpel vrae gevra, sy kon mos sien sy neus en ore steek uit? En hoekom het Hansie 

en Grietjie aan die lekkergoedhuisie gaan eet? Ek sou nie lekkers eet wat vol miere en 

voëltjiepoef is nie.... 

SONNETJIE: (glimlag) Ek onthou. Ek het ma mal gemaak. Maar tog het ma elke aand vir my 

die stories weer en weer vertel, tenspyte van al die hoekoms en waaroms.  

LENA: Geniet jy jou werk Sonnetjie?   

SONNETJIE: Ja baie.  

LENA: Toe ek nog kon lees het ek baie van jou rubrieke en artikels gevolg. Daar het jy 

darem iets van my gekry – jou liefde vir taal. Nee kyk, ek en jy kan ‘n woordeboek onder sy 

gat skop! 

SONNETJIE: Ja. Is seker so.  

LENA: Waar bly jy nou?  

SONNETJIE: Johannesburg. Dit is maar waar al die dinge gebeur.  

LENA: In die hart van Sodom en Gemorra. Ai my kind, jy moenie sommer in enige lokasie 

of hool gaan rondkruip nie... 

SONNETJIE: Dit is waar die stories gebeur ma.  

LENA: Ai, ai, ai Sonnetjie my kind ,dit is gevaarlike tye die. Onthou net, dit is nie soos jou 

kinderstories nie. Daar is nie meer houtkappers wat klein dogtertjies help nie, dit is reeds die 

houtkappers wat die kindertjies seermaak. Verstaan jy Sonnetjie?  

SONNETJIE: Ja ma 

LENA: (dink ‘n oomblik na) Maar as dit jou gelukkig maak is dit goed so. Bly jy alleen?  

SONNETJIE: Ja. 

LENA: Enige mansmense in jou lewe?  

SONNETJIE: Nee, nie regtig nie.  

LENA: Ja, ek en jou pa het ook laat getrou. Maar dit was sy skuld. Hy was maar ‘n swak 

vryer...(lag lekker) Ek het maande lank probeer om hom gesoen te kry, vreeslik begin bloos 

en giggel as ek net aan sy been vat...Jy moet nie te hard werk nie my kind. Voor jy weet is die 

lewe verby jou, en dan sit jy met koerante vol stories, maar ‘n leë huis en ‘n leë hart.  

SONNETJIE: Ja ma.  
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LENA: Liewe aarde my kind! Gesels ‘n bietjie! Jy klink dan nou soos ‘n sentrale, net so nou 

en dan twee kortes en ‘n lange! Vertel my van jouself. Wat het alles gebeur? Ons het so 

lanklaas gekuier... 

SONNETJIE: Ma...(staan op) Ek het nie kom kuier nie.  

LENA: (verbaas) Hoe bedoel jy dan nou?  

SONNETJIE: (ongemaklik) Ma...hulle het my gebel.  

LENA: Wie?  

SONNETJIE: Die ouetehuis ma. Hulle sê...hulle sê ma moet verplaas word.  

LENA: Verplaas? Nou waarheen wil hulle my pos?  

SONNETJIE: Na die hoësorg Siekeboeg toe ma. Dit is beter so. Daar is 24h-versorging, 

mediese ondersoeke elke uur, ma kry ma se eie verpleegster wat ma voer en was... 

LENA: Dis my knypers... 

SONNETJIE: (verbaas) Ma se wat?  

LENA: My blêrrie knypers! Ag my kind, ma het so lank getraai om nie my bed nat te maak 

nie, maar my blêrrie knypers het verlede week die gees gegee. En ek ken die nursies nou al! 

Sodra hulle die derde keer in een dag nuwe lakens op jou bed moet sit, raak hulle gatvol en 

dan pos hulle jou siekeboeg toe... 

SONNETJIE: Ma, dit is nie ma se knypers nie.  

LENA: Nou wat is dit dan?  

SONNETJIE: Dr. Emmerald sê ma sukkel om te eet. Ma kry skaars ‘n bakkie oats in.  

LENA: Sê vir Dr. Emmerald daai oats is so droog, as hy weer gips nodig het kan hy net in die 

kombuis loop vra! Sonnetjie, geen mens kan daai goed eet nie!  

SONNETJIE: Ma het nou die dag in die bad geval. Dit is die dat ma nou so moet lê...Dr. 

Emmerald sê ma se heup....As hulle nie ma gekry het nie, ek weet nie wat sou gebeur 

het....Ma...dit is beter so. Ma het iemand nodig wat na ma kyk.  

LENA: Ek soek nie iemand wat my heeldag oppas nie.  

SONNETJIE: Ma, dit is tyd.  

LENA: Presies. Dit is my tyd. My laaste tyd! Ek mag seker besluit wat ek met my laaste 

bietjie tyd wil maak!  

SONNETJIE: Ma, ek het kom help pak. Hulle kom haal ma vanmiddag. Ek vlieg 

moreoggend terug Johannesburg toe. Ek het nie kom kuier nie.  
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LENA: Maar ek...ek dog jy....(hartseer) Ek het sommer gedink jy...ag, dit maak nie saak nie. 

(probeer lighartig klink) Dit was nie nodig dat jy kom help pak het nie Sonnetjie. Daai dikgat 

nurses kon ook kom help het! Hulle is so onfiks, skoon uitasem as hulle rek of strek om ‘n 

drip om te ruil...Sonnetjie?  

SONNETJIE: Ma?  

LENA: Waar slaap jy vanaand?  

SONNETJIE: Sommer by tannie Sielie. Sy het daarop aangedring, vat mos nooit nee vir ‘n 

antwoord nie.  

LENA: O heerlikheid my kind, kry dan net iets vir jou om te eet voor jy soontoe gaan. Sielie 

kan nie meer lekker sien nie. Ek hoor sy het die hele gemeente gastro gegee met haar 

hoenderpastei, glo die resep verkeerd gelees en die witsous aangemaak met bakpoeier en 

bruismeel!  

SONNETJIE: (glimlag) Sy was nog nooit goed in die kombuis nie. Onthou ma daai keer toe 

sy moes souskluitjies maak? Haar resep het heeltemal geflop, toe gaan koop sy tien cocktail 

buns by Spiros, pak hulle in ‘n sirkel en gooi wafelstroop oor. Dit was die slegste 

souskluitjies wat ek in my lewe geeet het. Ma sin was altyd foutloos.... 

LENA: Ma sal wat wou gee om weer net eenkeer weer vir jou te kon souskluitjies maak.  

SONNETJIE: Ek ook ma. (ongemaklik) Nou maar toe. Ons moet seker by ‘n punt begin. Ma 

moet maar sê wat moet bly...ek weet nie hoe groot gaan ma se kamer wees nie... 

LENA: My kind, ma gaan nie weer ‘n kamer kry nie. Ma kry ‘n bed. 

SONNETJIE: (maak of sy nie gehoor het nie) Ons sal maar moet kyk of ons meeste van die 

gemors kan weggooi.  (gaan kry die leë boks) Ek sien hulle het sommer klaar vir ons bokse 

uitgehaal. Ek sit ma se goedjies hier in.  

LENA: Vreemd hoe ‘n mens se hele lewe in een boks kan pas. Wat bly op die ou end oor wat 

wys dat jy hier op die aarde was? Wat is daar om te wys dat hier iemand was soos Helena 

Blom...’n boks vol goeters wat eintlik maar niks is nie... 

SONNETJIE: Ma, ‘n mens se onthou sit in jou kop, nie in ‘n boks vol sentimentele 

ornamente nie. (stap na die platespeler) Ek weet nie wat gaan ons hiermee maak nie.  

LENA: Wat? My Pilot? Maar my kind...dit was my 21st geskenk van jou oupa af. Jong, ons 

het groot makietie gehou daai aand. Ek was die enigste jong meisie op die dorp met so 

een...Ons het ‘n garage sokkie gehou tot na een....Lena se long plate... 

SONNETJIE: Ek weet nie ma. Dit ding is so groot. Kan ons nie vir ma ‘n cd-spelertjie kry 

nie? Een wat nie so baie plek vat nie?  
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LENA: ‘n Cd-speler? Is dit daai nuwe spaceship radios? Nee my kind, my plate is te groot, 

hulle sal nie daar inpas nie.  

SONNETJIE: Ma, ons sal die plate ook moet weggee. ‘n Mens kry deesdae cd’s. Dit lyk soos 

‘n klein dun plaatjie... Jy kry die mooiste musiek, hulle krap nie so maklik nie en ‘n mens 

koop hulle by enige winkel. Ma sal nie die plate kan hou nie... 

LENA: Wil jy hulle dan nie hê nie? Dit sal ‘n skande wees om die Pilot weg te gooi. 

SONNETJIE: Ma, ek het nie plek by my nie. Miskien kan ons dit vir Tannie Sielie gee?  

LENA: Nee, not de moer!  

SONNETJIE: Ma!  

LENA: Nee my kind, dan begrawe julle my liewer in daardie platespeler, maar die hemel 

hoor my Sielie kry hom nie! Ek het eenkeer vir haar ‘n splinternuwe tuinvurk vir haar 

verjaarsdag gegee, en ‘n maand later toe ek weer daar kom toe het sy tuinvurk se tande 

omgebuig en haar huissleutels daaraan gehaak....glo iewers in ‘n Garden and Home gesien! 

Have you ever! Heerder, waarvoor is sleutelhouers dan anders? Nee, gooi dan eerder die ding 

weg, maar Sielie gaat hom nie sien nie.... 

SONNETJIE: (sug) Ons wag dan maar eers met die platespeler. (haal die plaat uit wat in 

hom was en soek na die omslag) Wat was dit waarna ma netnou geluister het? 

LENA: (glimlag) Elvis. Elvis, the man with the powerfull pelvis. 

SONNETJIE: (kyk verbaas om) Ma!  

LENA: Ag Sonnetjie, jy lyk soos ‘n non wat skrik vir ‘n komkommer! Ag toe kom nou, ek 

was ook jonk!  

SONNETJIE: Haai, maar ma! Mens praat nie so nie!  

LENA: Ek mag so praat. Ek het al genoeg dinge in my lewe gesien en gehoor. Ek bloos 

lankal nie meer nie... 

SONNETJIE: (hou die omslag op) Is dit die een ma?  

LENA: Einste. Love me tender.  

SONNETJIE: Ek ken dit. Toe ek ingestap het het ek ...ek het dit al iewers gehoor....Ma het dit 

altyd geluister. Ek onthou nog! Ma was die een met die tienernukke in die huis, die musiek 

kliphard laat blêr dat ‘n mens dit kon hoor tot anderkant die oppersaal. Arme Dominee Cronje 

het nog vir pa kom vra het of ek nie eerder my musiek bietjie sagter kan speel nie, dit onstel 

die kerkkoor... 

 



Kopiereg Ilne Fourie 2011 
 Page 11 
 

 

 

LENA: Daai blêrrie kerkkoor was in elkgeval so vals, as hulle gesing het op ‘n kerssangdiens 

was ek menigte maal bekommerd dat die Liewe Vader in die hemel daai hele galery met orrel 

en al gaan slaan met ‘n bliksemstraal...as iemand darem so vals moes sing op my verjaardag 

sou ek dit al lankal gedoen het! 

SONNETJIE: (lag) Is dit hoekom ma nooit in die kerkkoor gesing het nie.  

LENA: (beslis) Ja. Nee my kind, ma het baie vir die gemeenskap gedoen, maar om soos ‘n 

kerjaartse kat op ‘n warm plaat te sit en kerm op ‘n Kerssangdiens...nooit nie!  

SONNETJIE: Pa het nog te sleg gevoel om vir hom te sê dit is ma se (maak vir Ds. Cronje 

na) onsedelike musiek en duiwelse gedrag, die jong mense van vandag is voor hul tyd ryp 

broer, die meisies loer al te nuuskierig na wat onder ‘n man se belt skuil... 

LENA: Onsedelike musiek! Ag asseblief! En Dominee Cronje maak verniet of hy so heilig is. 

Waar dink hy kom sy kinders vandaan? ‘n Mens sou sweer mevrou Dominee het hulle soos 

werfkuikens uitgebroei! Daardie was my en jou pa se song.  

SONNETJIE: (meer geinterreseerd) Regtig?  

LENA: Dit is die liedjie waarop ons twee die heel eerste keer gedans het. In die stadsaal. Hy 

was die jong nuwe doktertjie op die dorp, ek was pas klaar met matriek. Ons het ‘n opskop in 

die stadsaal gehad. Ek het so ‘n geel uitskopskirt aangehad, ons het gerock and roll op 

Hounddog, en jitterbug op Jailhouserock...en toe speel Love me Tender.... 

SONNETJIE: En toe?  

LENA: Toe ek weer sien staan jou pa voor my. Hy het nog sy hare so agtertoe gekam net 

soos Elvis, met so ‘n parmantige kuifie...en Old Spice....hy het altyd Old Spice gedra. En toe 

dans ons...vir die res van die aand.  

SONNETJIE: Ek onthou sy Old Spice. Partykeer as ek tussen die lekkerruikgoed rondloop 

dan spuit ek sommer vir my ‘n bietjie op ‘n tissue...ek dink altyd aan pa as ek dit ruik. 

(saggies) Ek mis hom ma...ek wonder of dinge anders sou gewees het as.... 

LENA: As wat?  

SONNETJIE: Ag, niks nie....(haal ‘n foto van die muur af, dit is ‘n dogtertjie, haar gesig is 

vol skeerroom) Waar kry ma die foto? Ek het nie eers geweet julle het een geneem nie! 

Onthou ma nog daai dag? Ek wou ook soos pa skeerroom aansit, ek het my hele gesig vol van 

die room gespuit, dit was in my mond en in my oë...dit het vreeslik gebrand en dit het geproe 

soos Sunligthseep en XXX-mints, pa moes nog my oë kom uitspoel met koue water... 
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LENA: (kom moeilik regop) Laat ek bietjie sien. (sy kyk na die foto) Dit is ‘n mooi foto die! 

Jy lyk soos Krismisvader!  

SONNETJIE: Maar julle moes die foto geneem het net voor ek myself raak gesny het?  

LENA: Mmmm....Drie steke op jou ken... 

SONNETJIE: Ek wou sê, want ek onthou ek het later die skeermesse ook beetgekry... 

LENA: Jy kon jou daai dag lelik seergemaak het my kind.  

SONNETJIE: Pappa het so mooi gewerk, vinnig en netjies. Toe hy die Dettol op ‘n stukkie 

watte sit het ek begin huil, ek was so bang dit brand erger as die skeerroom. Pappa het nog 

gesê: “Sonnetjie, weet jy wat? Hierdie oranje water is towerwater. Jy hoef nie bang te wees 

nie, dit toor al die kieme en goggas weg...”   

LENA: Jou pa kon altyd mooi stories vertel.  

SONNETJIE: Ek het tot vandag toe nie eers ‘n merkie op my ken oor nie.  

LENA: Hy het vreeslik groot geskrik daai dag my kind. Die een oomblik speel en lag jy, die 

volgende oomblik is dit net bloed waar jy kyk...Ek het hom nog nooit so groot sien skrik 

nie...Jy was jou pa se alles gewees. Ai my kind, as jy iets moes oorkom, ek weet nie of 

hy...Hy het jou baie lief gehad...Ek wens dinge kon anders wees. Hy sou so trots gewees het 

op jou.  

SONNETJIE: Dink ma hy sou?  

LENA: Ek dink nie so nie my kind. Ma weet dit.  

SONNETJIE: (pak vinnig die foto weg, sy maak die kas oop en haal ‘n stel tuinhandskoene 

uit) En die ma? Waarom bêre ma die ou goed nog?  Dit ruik dan pure muf!  

LENA: O, my handskoene! Ja nee, hoeveel winters lê nie agter daardie ou twee stukkies lap 

nie.  

SONNETJIE: Dis nou een ding wat ma goed kon doen! Ma se tuin was die mooiste op die 

dorp. Ek het altyd by die skool gespog met ma se tuin. My juffrou het altyd die mooiste 

blomme gekry op lentedag. Ek onthou nog toe ons die eerste dag hier op die dorp aangekom 

het, Tannie Sielie het soos altyd oor die heining geleun, en toe sy sien ma haal die blompotte 

van die lorrie af het sy geskreeu: “Ou suster, ek weet nie wat jy in hierdie grond gaan plant 

nie, want al wat op hierdie werf kan groei is hondedrolle!” Dit was skaars ‘n maand toe sny 

pa die eerste keer ons gras en gesiggies blom in al die beddings. Ma kon tuin maak soos 

niemand anders nie.  

LENA: Man, dit is omdat Sielie so blêrrie lui is. As ‘n mens tuinmaak moet op jou knieë kan 

rondkruip en ordentlik kan buk. Sielie se boude is inelkgeval te groot vir tuinmaak.  

SONNETJIE: (lag) Wat het boude met tuinmaak te doen?  
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LENA: Alles my kind. Alles! As jou boude te groot is, gaan sit die lamgeit in jou gatspiere, 

en dan druk jy jou plante net so bo-langs in die grond in.  

SONNETJIE: (lag lekker) Ma, tannie Sielie se probleem lê nie net by haar boude nie, sy is 

net so swaar gelaai van voor ook! Sy is soos ‘n wipplank, wat opgaan, kom met ‘n groter slag 

weer af!  

LENA: Maar juis! Plaas sy gebruik daai boesem om Petunias in te spit, as sy haar graaf nou  

so onder haar tieties sou vasknyp het sy mos ‘n lekker stewige grip...nou lê sy eerder haar 

tuinhekkie plat. 

SONNETJIE: (kyk na die handskoene) Kan ek dit maar weggooi of wil ma...? 

LENA: (steek haar hande uit) Gee eers bietjie hier. (sy vat die handskoene) Die laaste keer 

wat ek blomme geplant het met hierdie handskoene was op pa se graf.  

SONNETJIE: Ek onthou. Geel gesiggies. Dit was sy gunsteling.  

LENA: Ek wonder of hulle nog groei? Die blêrrie Munisipaliteit is in elk geval so deur die 

stront, ek is seker jou arme pa is al so toegegroei soos Doringrosie se kasteel. Dink jy hulle 

groei nog Sonnetjie?  

SONNETJIE: Ek weet nie ma. (vat die handskoene) Kan ek dit maar weggooi? 

LENA: Ja wat...(Sonnetjie gooi die handskoene eenkant in ‘n boks) My kind, was jy weer by 

ons huis langs? 

SONNETJIE: Ja ma.  

LENA: En hoe lyk dit?  

SONNETJIE: Ma, ek het net so vinnig in die verbygaan geloer. Ek het nie ingegaan nie. Ek 

kon nie regtig sien nie... 

LENA:  Staan die tuin darem nog?  

SONNETJIE: Ag ma, dit is nou ‘n slegte tyd van die jaar, die hele straat se tuine lyk maar 

sleg... 

LENA: Sonnetjie, jy kon nog nooit baie goed lieg nie.  Ek weet jy was by die huis. Vertel my 

hoe lyk dit. 

SONNETJIE: Ai ma, ek kon regtig nie mooi sien nie, dit was so vinnig, ek was inelkgeval 

haastig om hier uit te kom...partykeer is dit maar beter om goed te onthou soos dit was.  

LENA: Wie het daar ingetrek? 
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SONNETJIE: Ek weet nie. Tannie Sielie sê dis nuwe mense. Ek kon ‘n vrou op die stoep sien 

sit en rook. Daar was seker maklik vyf kinders wat op die grasperk gespeel het. Die gras is 

geel en doodgetrap, hulle het ‘n groot gat gegrawe en vol water getap. Die kinders het in die 

modderbad gespeel. Die man moet seker ‘n mechanic wees, want oral lê stukkende 

motoronderdele en wieldoppe rond...Hulle het die sonkamer oopgebreek, sy workshop staan 

nou daar....die geute dop af en die vensters is gebreek met hier en daar ‘n stuk swartsak wat 

die gate toemaak. 

LENA: Liewe here... 

SONNETJIE: Jammer ma. Ek wou ma nie.... 

LENA: Ons het daai huis so mooi oorgedoen. Ek en jou pa. Al was jou pa ‘n dokter, was hy 

baie goed met sy hande.  Hy het self die huis geverf...Spier witte geute, ligte blou dak.... 

Mooie geelhout stoepstoele gemaak. Ek het die kussings spesiaal oorgetrek met daai blou en 

rooi skulpie materiaal.  Selfs skulp en kraletjiestringe  geryg wat van die dak afhang. Jou pa 

was so lief vir die see 

SONNETJIE: Ons kamma-kamma strandhuis het pa altyd gesê. Ons het altyd Saterdae snoek 

gebraai op die voorstoep. Soutsnoek met ma se roosterkoeke en heuning. Dan het pa die 

sproeier oopgedraai en gesê: “Luister Sonnetjie, as jy jou oë toemaak en jou neus kielie en 

drie keer fluit....kan jy as jy baie mooi luister...die see hoor. Dan het hy my hand gevat en ons 

het om en om in die ronde gedraai, terwyl hy my kielie en my dan natspuit met die 

tuinslang....En dit was amper vir my lekker as die see.  

LENA:. Dit was vir hom moeilik toe hy verplaas was hiernatoe. Hy was lief vir die mense, 

maar ons dorp sit so aan die gatkant van niks en nerens....Dit was ‘n goeie ses ure se ry na die 

naaste see. En met die dat hy die enigste Dokter op die dorp was...ag, dit was moeilik om weg 

te kon gaan Sonnetjie. Wanneer laas was jy by die see?  

SONNETJIE: (begin weer oppak) Ek kan nie eers onthou nie. Ek dink amper ons laaste 

seevakansie voor pa...Ag ma, ek hou inelkgeval nie baie van die see nie. Dit...dit laat my 

verlang.  

LENA: Is die swaai nog daar? Of het daai klomp damduikers dit ook deur hulle gatte getrek?  

SONNETJIE: Die swaai? O ja, die swaai. Nee, die boom is uitgekap. Daar is niks oor nie. Pa 

het nog vir my die swaai opgesit. Ek het vas geglo my swaai kan die hoogste swaai in die 

hele dorp. Ek het altyd gewonder as ek net nog so klein bietjie hoër kon gaan of ek dan vinnig 

by die hemel sal kon inloer en kyk wat maak Liewe Jesus en al die engeltjies.... 

LENA: Jy het my senuwees gedaan gehad met daardie swaai. Ek het altyd gesit en wag dat jy 

enige oomblik by die voorhuis gaan inhol met ‘n gebreekte arm of ‘n haasbek!  

SONNETJIE: (begin lag) Onthou ma die dag toe tannie Sielie geval het?  

LENA: (begin ook lag) Haai heerder my kind... 
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SONNETJIE: Sy het weer soos altyd kom loer wat maak ma vir middagete.  

LENA: Nes ‘n blêrrie aasvoël, as daai kospotte begin kook dan kom drink sy kastig vinnig 

tee... 

SONNETJIE: Sy het nog vir my gesê: “Sonnetjie, hierdie swaai van jou is ‘n vieslike ding! 

Jy moet ophou om so hoog op te skop. ‘n Mens sien jou pantie van die anderkantste 

sypaadjie af! Elke seun wat hier verbystap kan onder jou rok in loer!”  

LENA: (lag lekker) Ja en toe?  

SONNETJIE: Ek het my so vererg! Ek het vir haar gesê sy is mal in haar kop! Ek swaai in 

elkgeval met ‘n broek aan. Toe ek weer sien gaan sit sy bo-op en vra dat ek haar ook so 

bietjie moet stoot. Sy wil net eenkeer weer die wind deur haar hare voel...ek skreeu nog 

vir haar sy moet vashou en ek stoot sommer ekstra hard. Omdat ek vies was en omdat sy 

so damn swaar was...En toe wraggies, stoot ek vir Tannie Sielie van die swaai af!  

LENA: Ek het net die slag gehoor, en toe ek uitkom lê Sielie daar soos ‘n koolkop wat 

blom!  

SONNETJIE: Met haar rok bo-oor haar kop! En ‘n pantie met so baie valle, dit lyk soos ‘n 

doilie op ‘n basaartafel!  

LENA: (lag) En toe beginne sy so te huil dat die hele straat kom kyk wat gaan aan. En sy 

staan nie op nie, sy lê daar rok oor haar kop en skreeu dat sy haar arm gebreek het. Jou 

arme pa moes onmiddelik huis toe kom om vir Sielie te ondersoek, van bo tot onder, x-

strale...die hele toetie.  

SONNETJIE: Sy het nie eers ‘n skrapie gehad nie. Maar sy het daar bly lê totdat pa haar 

kom ophelp het en in die huis ingedra het.  

LENA: (vies) Weet jy, nou dat ek terug dink raak ek sommer van vooraf vererg! Ek vra vir 

haar: “Sielie, kan jy jou tone roer, kom ek help jou op dan gaan sit ons op die stoep tot 

Reinhard kom.” Maar nee, sy lê daar soos ‘n platgestrykte tafeldoek...Regte ou 7de-Laan 

lady! Al ewig besig om ‘n scene te maak.  

SONNETJIE: (terg) Ag ma, dit is net omdat sy ‘n crush gehad het op pa.  

LENA: ‘n Watse ding?  

SONNETJIE: Man, ma weet....Ek dink sy was bietjie verlief op pa.  

LENA: Jy dink so?  
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SONNETJIE: Ja ma! As pa net in die omtrek was dan lyk tannie Sielie of sy koors het. 

Haar nek slaan in rooi vlekke uit en sy begin te sweet...en as sy dan gepraat het, dan rol sy 

haar r’e soos Patricia Lewis altyd maak. “Goeiemiddag Dr. Blom. Hoe gaan dit met u? Ek 

vermoed daar is weer ‘n griepvirus in die omtrek...ek het deesdae ‘n vreeslike 

krapperigheidjie in my bors...”  

LENA: (lag) My kind jy lieg!  

SONNETJIE: Dis waar ma! Ek het vir pa gevra hoekom praat sy so snaaks toe het pa net 

uitgebars van die lag en gesê: “Jong Sonnetjie, Tannie Sielie is maar net bietjie been-af..” 

Ek het toe vir hom gevra hoekom hy dan nie vir haar krukke gee nie. Hy het so gelag, ek 

het nie eers pakslae gekry oor die swaai nie.  

LENA: (snork vererg) Verlief! Have you ever! Dit is net omdat haar man so dik is dat sy 

rondkyk! Nee my kind, Oom Hermie se maag sleep nou al op die vloer! Sielie weier om 

saam met hom in die kar te ry, want sy maag druk die stuurwiel vas. Sy sê as hulle moet 

verongeluk sal die airbags nie kan afgaan nie, want oom Hermie se maag is in die pad. 

(glimlag) Geen wonder sy was verlief op pa nie. Hy was darem ‘n mooie man.  

SONNETJIE: (harsteer) Ja hy was. (probeer die onderwerp verander) En waar is Tannie 

Sielie se dogter? Is sy nog op die dorp? 

LENA: Wie? Bonita?  

SONNETJIE: O ja, dit is haar naam.....Bonita 

LENA: (dink bietjie) Ja, swak naam. Ek het nog nooit van daai naam gehou nie.  

SONNETJIE: Hoekom nie?  

LENA: Nee man, dit klink snaaks. Mans trou in elkgeval nie met meisies wat kosname het 

nie. Sy klink soos ‘n smeerkaas of ‘n dipsous.  

SONNETJIE: (lag) Dit het haar nog nooit gepla nie. Die mans op die dorp het gevrek oor 

haar!  

LENA: Ja, maar ook net oor die verkeerde redes. Los klein merrie gewees daai! Arme 

Sielie sit nou al met drie kleinkinders. Nie een het dieselfde pa nie.  

SONNETJIE: Regtig ma? En nou, wat doen sy nou?  
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LENA: Sy het aangesluit by die Gideons.  

SONNETJIE: (verbaas) Wat? Die bybelbroers? Bonita wat al van Standerd 2 af spin the 

bottle speel? Ma jok!  

LENA: Nee, dis die reine waarheid. Bonita het heeltemal bekeer. Loop nou met die 

heilige gees op haar skouer rond soos ‘n mak papagaai. Verkondig wyd en suid die woord! 

(wys na die bybeltjie op die bedkassie) Sy het nou die dag vir my daai einste bybeltjie hier 

kom afgee en vir my gebid. Nogal mooi gebid moet ek sê... 

SONNETJIE: Maar hoe gebeur dit?  

LENA: Lang storie. Sielie het my vertel. Toe sy glo die derde kleintjie gekry het, het sy ‘n 

duidelike stralekrans om sy kop gesien gloei.  

SONNETJIE: Ag nee ma, nou jok ma sommer!  

LENA: Ek weet! Ek het vir Sielie gesê Bonita yl. Dit is die narkose, maar sy sê dit is die 

reine waarheid! Die baba het blykbaar nie eers gehuil nie, net vir hulle gelê en glimlag 

met ‘n hemelse tevredeneheid op sy engelgesiggie. Net so! En net daar het Bonita besluit 

dat dit ‘n teken is en dat sy haar losbandige lewe moet regruk.  

SONNETJIE: En Tannie Sielie glo dit?  

LENA: Man, Sielie glo enige ding. As jy vir haar sê die paashaas woon in haar agterplaas 

sal sy nog vir die ding gaan staan en wortels uitsit.  

SONNETJIE: Maar waar is Bonita dan nou?  

LENA: Sy toer. Deel bybeltjies uit vir ‘n lewe. Sy kom so nou en dan as dit kersfees is hier 

verby. Ek persoonlik dink sy kattermaai net rond op elke dorp, as jy eenmaal daai geit 

het, dan sit hy.  

SONNETJIE: En die kind?  

LENA: Jesaja. Ja, hulle het die kind Jesaja gedoop. Ek het vir Sielie gesê dit klink soos ‘n 

tuinier se naam. Lelike naam.  

SONNETJIE: Ma! Ma kan nie sulke goed sê nie! 

LENA:  Is die waarheid Sonnetjie! Nee kyk, Sielie was baie kwaad vir my. Omtrent vir ‘n 

week nie met my gepraat nie. Maar ek het eendag vir haar bobotie en geelrys oorgevat, 

toe is alles weer vergewe en vergete.  
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SONNETJIE: Nou bly...Jesaja by tannie Sielie? Ek het nie kinders gesien toe ek vandag 

daar was nie.  

LENA: Ja, hulle al drie bly haar. Sy maak hulle nou groot, want Bonita is mos nie by die 

huis nie. Glo stroopsoet. Veral die engelkind. Hy sê nie kwê nie. Glo al een wat in die 

aande bid voor hy gaan slaap. Ek dink dit is sommer ‘n strontstorie. Toe ek hom laas 

gesien het, was hy net so stoutgat soos die res van daai  terrors. Vloek erger as ‘n matroos! 

Jou ma se dit! En jou ma se dat! Sy stralekransie het al lankal gefuze... 

SONNETJIE: (lag en tel die bybeltjie op) Dan wil ma seker die hou? Ek sit hom vir ma in 

hierdie boks, dan kan ma hom weer op die bedkassie neersit. 

LENA: Nee, asseblief nie! Nee wat my kind, gooi maar die ding weg.  

SONNETJIE: Haai ma, ma kan mos nie die Bybel weggooi nie!  

LENA: Ag nee my kind, as die Bybeltjie so op my bedkassie lê voel dit of ek alklaar dood 

is. En inelkgeval die ding se druk is te klein. Ek sukkel om dit gelees te kry. Ek sal nog 

probeer uitmaak of ek by Genesis of Eksodus is, dan het die Liewe Vader my al lankal 

kom haal.  

SONNETJIE: Is ma seker?  

LENA: Ja my kind. Nee, sit hom maar in daardie boks. 

SONNETJIE: (maak die hangkas oop) En al ma se klere? Watter wil ma hou?  

LENA: Jy kan hulle ook maar weggooi.  

SONNETJIE: (draai verbaas om) Ma, gaan ma dan nou kaal rondloop? (tergend) Ek het 

gesien Dr. Emmerald het ‘n dwaal ogie...maar ek moet sê ek het nou nooit gedink hy is 

ma se tipe nie. 

LENA: Moenie laf wees nie Sonnetjie! Enigste rede hoekom Dr. Emmerald ‘n dwaal ogie 

het is omdat hy so skeel is soos ‘n platgeryde patrys! Het jy dit gesien my kind? 

SONNETJIE: (lag) Natuurlik ma. Geen mens kan dit mis kyk nie!  

LENA: Ek raak nou al op my senuwees as jy ‘n drip moet kom insit. Hy steek drie kere in 

die lug voordat hy die ding raakvat. Nee my kind, hy gaan nog eendag my drip aan my 

poepol vasmaak!  

SONNETJIE: Ma! Ma praat darem vreeslik hard. Sjuut!  
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LENA: Ag man, laat hom hoor as hy wil hoor. Dit lyk of ek uit die oorlog uitkom as hy 

klaar bloed getrek het. Ek voel soos ‘n vergietis! Pure gate!  

SONNETJIE: Praat van pure gate....(hou ‘n trui in die lug)  Ma moet mottegif kry. Die 

goed het die helfde van ma se truie al opgevreet.  

LENA: Ek haat daai reuk.  

SONNETJIE: Van mottegif? Regtig?  

LENA: Ja.  Dit laat ‘n mens ruik soos ‘n toegebalsemde mummie in ‘n grafkelder. Ek gril 

my morsdood!  

SONNETJIE: (hou een van die bloese teen haar neus) Nogsteeds die Peach Stasoft?  

LENA: Jy weet mos. Dit is al wat ma gebruik.  

SONNETJIE: As ek dit ruik dan dink ek aan die winter. As jy pouses in die son sit en jou 

trui begin te bak, dan ruik jy vir die res van skooldag soos appelkose...Hoekom het ma dan 

net in die winter Peach Stasoft gebruik? As dit somer was het ma sommer die klere net so 

op die draad laat droog word.  

LENA: My kind, want as die Karoo-son daai Peach Stasoft gaan vang in die somer gaan jy 

ruik soos ‘n gegiste marmalade. Die somer het sy eie reuk. Jou klere ruik dan soos die son 

en waatlemoen...Maar in die winter moet ‘n mens net so ietsie ekstra bysit, om die 

sonnetjie weer terug te laat kom.  

SONNETJIE: Dis nogal mooi. Ek sal dit onthou...Nou hoe maak ma dan hier in die 

ouetehuis, was hulle dan almal se klere met Peach Stasoft?  

LENA: Nee, nog nooit nie! Hulle is te blêrrie suinig! Hulle was ons klere met daar bye one 

get ten free aangemaakte konkoksies by Budget Soap. Ruik pure kattepiepie as die klere 

droog geword het. Ek betaal vir Martha ekstra. Sy gaan koop vir my elke einde van die 

maand ‘n refill en bêre dit apart van die ander. Shame, ou Martha laat my dink aan Agnes 

wat by ons gewerk het toe ek ‘n klein dogtertjie was.  

SONNETJIE: Ek dink dit is sy wat my na die kamer toe gebring het. Sulke groot bo-arms?  

LENA: Einste. Nee, ‘n mens kan sien sy het al hard gewerk in haar lewe. Ek nooi haar 

elke middag vir tee. Dan eet ons soetkoekies soos twee English ladies, en dan vertel sy my 

van al haar kinders. Mooie stories wat sy vertel...ons almal is maar eenders Sonnetjie. 

0ngeag kleur of ras. Wanneer dit by ‘n ma se liefde vir jou kind kom, is ons almal maar 

eenders.   
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SONNETJIE: (staan ongemaklik rond met ‘n paar kledingstukke in haar hand) Ma, moet 

ek hierdie hou?  

LENA: Nee my kind. Jy kan hulle regtig maar in die boks pak.  

SONNETJIE: Ma, ma was tog nie ernstig nie. Wat gaan ma dan dra?  

LENA: My kind, ek dra pajamas. Dag in en dag uit. Dit is nie asof die ouetehuis ‘n nagklub 

besit nie, ma is dood te vrede so met my nagrok. Dankie my kind.  

SONNETJIE: Maar ma?  

LENA: Die ander klere krap te veel. Dit is te seer om aan te trek Sonnetjie. My ou 

krokkodilvel is al deur die jare uitgedun.  

SONNETJIE: (begryp nou wat sy bedoel) O, ek verstaan....Dis reg so ma. Ek sal kyk of ek 

die boks klere by die nasorgsentrum kan gaan afgee. Van die goed is nog net een of twee 

keer gedra. (pak van dit in bokse) Ek sal gou more vir ma ‘n paar nuwe nagrokke gaan 

koop.  

LENA: Vir wat? Wat is fout met die een?  

SONNETJIE: Ma lyk soos Lasarus in daai ding. Dit is dan net fraaings waar jy kyk. En hy 

skyn deur... 

LENA: (geskok) Ag nou lieg jy!  

SONNETJIE: Is ma. Geen wonder Dr. Emmerald steek die drip so baie mis nie! Hy raak 

seker maar so bietjie verdwaal daar in die valei van verleiding... 

LENA: Sonnetjie? My liewe magtag...jy dink tog nie die man staan en kyk na my...na my 

(fluister hard) kwessie nie?  

SONNETJIE: (bars uit van die lag) Ma, ek terg sommer.  

LENA: (lag saam) Jou klein helsem! Ek gaan jou nog terug kry! 

SONNETJIE: Maar ek gaan regtig gou more vir ma ‘n paar spaar nagrokke kry. Ma kan nie 

in sulke flenter vadoeke rondloop nie.  

LENA: Ai, my kind. Dis nie nodig nie. Ma is nie op ‘n fashion parade nie. Ma is besig om 

dood te gaan. Dis maar al. Ek hoef mos nie op te dress vir die okasie nie... 

SONNETJIE: Ek wens ma wil ophou om dit te sê. 
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LENA: Maar dit is so my kind. Ek moet vir jou sê ek gee nie regtig om om dood te gaan 

nie, ek sien uit daarna.  

SONNETJIE: Is ma....is  ma dan nie bang nie?  

LENA: Nee my kind.Waarvoor moet ek nou bang wees?  

SONNETJIE: Maar ma, wat as....hoe weet ‘n mens?  

LENA: Hoe weet ‘n mens wat?  

SONNETJIE: Ma weet...of alles reg is voor jy moet gaan?  

LENA: My kind, ma sien dit as ‘n vakansie.  

SONNETJIE: ‘n Vakansie? Ek verstaan nie.  

LENA: Ma gaan net op langverlof. Op vakansie. Na ‘n onbekende plek. Ek het al genoeg 

seevakansies in my lewe gehad Sonnetjie. As jy ‘n  ma is en jy moet pak, dan pak jy vir 

almal. Jy het later nie eers meer ‘n checklist nodig nie, jy ken daai lysie uit jou kop. 

Pleisters, beskuit, sonroom, slaapsakke, vuurhoutjies... 

SONNETJIE: Om dood te gaan is nie ‘n seevakansie nie ma. Daar is baie ander dinge wat 

moet reg wees voor jy...hemel toe kan gaan... 

LENA: Ek weet. Ek weet. Maar ma het klaar gepak.  

SONNETJIE: Hoe bedoel ma?  

LENA: Ek het vir Sielie my resepteboeke gegee. Al wou ek nie regtig nie, maar nou ja. Ek 

het vir die drie kleintjies elkeen ‘n karretjie en ‘n inkleurboek gekoop. Ek het my klavier 

aan die kerk geskenk, sodat die kerkkoor vir nog honderd jaar die gemeente se siel kan 

versondig....(glimlag) Ek het geel gesiggies op my vensterbank geplant vir pa...en ek het 

vir jou gesien....Verstaan jy nou my kind?  

SONNETJIE: (ongemaklik) Ma, sou ma iets wou verander het as ma ma se lewe kon oor 

lewe?  

LENA: Hoe bedoel jy dan nou my kind?  

SONNETJIE: Ag ma weet, sou ma dinge anders wou doen, as ma ‘n tweede kans kon kry? 

LENA: Nee, ek dink nie so nie.  

SONNETJIE: Nie?  Nie eers een ding nie?  
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LENA: Nee wat Sonnetjie, ek is tevrede met my lewe.  

SONNETJIE: Ek het gedink ma sou dalk... 

LENA: Ai my kind, onthou jy dink nou soos ‘n jong mens. Jy skrik nog vir die foute wat jy 

nou maak. As jy ouer word het jy teen daai tyd al so baie foute gemaak, dat jy leer om 

daarmee saam te leef. Daar is nie tyd vir omdraai nie.  

SONNETJIE: Maar ma, as jy eenkeer ‘n fout gemaak het, dan leer jy tog daaruit. Jy doen 

dit nie oor en oor en oor nie... 

LENA: Sonnetjie, ‘n mens verstaan nie altyd die lewe nie. Om te lewe is soos om ‘n 

storieboek te lees. 

SONNETJIE: Hoe bedoel ma dis ‘n storieboek wat jy lees? Is dit nie eerder soos om ‘n 

storieboek te skryf nie?  

LENA: Nee, te lees. Wanneer jy ‘n storieboek lees raak jy lief vir sekere karakters, maar jy 

verloor ook sommiges langs die pad... Jy wonder baie keer, wat het die skrywer hiermee 

bedoel? Hoekom moes hy dit nou laat gebeur?  

SONNETJIE: (gaan sit en luister geintereseerd) Ja?  

LENA: En dan as jy uiteindelik die boek klaar gelees het dan verstaan jy. Dan weet jy 

hoekom het die skrywer dit alles laat gebeur het. Al die los drade word vasgetrek, jy 

verstaan die seerkry en afdraaipaadjies wat die skrywer met jou gestap het...Nee kyk, ma 

vrek oor ‘n goeie storielyn!  

SONNETJIE: Ek weet. Ma was nog altyd lief vir lees.   

LENA: En ek moet vir jou sê my kind, ma se storieboek is vol geskryf. En die einde kan 

nou maar kom, want ma weet dit gaan ‘n gelukkige einde wees.  

SONNETJIE: Hoe weet ma dit?  

LENA: Want jy het dan vir my kom kuier! Hoe kan dit dan nie ‘n happy ending wees nie.  

SONNETJIE: (staan ongemaklik op) Ma, ek het regtig nie kom kuier nie. Ek moet more 

weer terug. Ek weet nie of ek weer vir ma... 

LENA: Of jy weer wat?  

SONNETJIE: Ma weet...of ek weer vir ma gaan... 
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LENA: Jy kan dit maar sê my kind. Jy weet nie of jy weer vir ma gaan sien nie. Jy hoef nie 

verskonings te maak nie my kind. Ma weet. Jy het jou eie lewe en jou werk. Hierdie 

rukkie was genoeg. Jy hoef nie sleg te voel as jy nie weer hier verby kom nie.  

SONNETJIE: Maar ma, ek is...ek wou nie gehad het dit moes so.... 

LENA: Ag my kind, vergeet dit. Ek dink nie ma sal nog baie langer kan wag nie. Jy moet 

weet as my knypers nou al klaar gegaan het is my hart volgende.... 

SONNETJIE: Ma asseblief. Ma moenie so praat nie. Dalk is dit glad nie so erg nie, dit is 

dalk maar net die heup wat probleme gee. Dat hulle bang is ma gly dalk weer in die bad 

en... 

LENA: Nee my kind. Daar is nie nou tyd vir omdraai nie. Ma het lankal vrede gemaak 

daarmee. Ek is inelkgeval nou al gatvol geklou aan die lewe. 

SONNETJIE: Ma kan nie dit sê nie!  

LENA: Is die waarheid my kind! Ek lewe lankal nie meer nie, ek lê net. Ek is moeg vir 

hierdie ouetehuis met sy pie-reuk en hierdie ou spul afvlerk kokkorotte wat in die gange 

rondskuifel met hulle drips en rolstoele... en papgekookte groente. Weet jy hoe lus het ek 

vir KFC?  Soos daai wat ons altyd by die see geeet het...met lekker chips! 

SONNETJIE: Dit was ‘n vakansie tradisie. As ons klaar geswem het, KFC en chips op die 

strand.   

LENA: Ek het nou die dag gewonder of die hemel darem ook ‘n KFC sal hê? Dink jy hulle 

sal een hê Sonnetjie?  

SONNETJIE: Hoe vra ma dan nou? Ek weet nie ma...dit is darem die hemel. Dalk eet 

hulle net appels en speenvarke daarbo. 

LENA: Ek sal bietjie bid en vra. Want as hulle ‘n KFC  het, die vader hoor my, gaan ek vir 

my ‘n hele bucket hoenderboudjies bestel en iewers op ‘n wolk gaan sit en net die 

velletjies afeet.  

SONNETJIE: (lag) Ma kan nie dit doen nie! Ma sal net daar weer omkap aan ‘n 

cholesterol-aanval! 

LENA: Ag nonsens man, waar het jy nou al gehoor van ‘n engel met cholesterol! Miskien 

eet ek sommer ‘n icecream ook...net om aspris te wees!  
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SONNETJIE: (tergend)  Ma, ma gaan dan die dikste engel in die hele hemel wees! Ma sal 

nie eers kan opstyg nie, en wat is die use van ‘n engel as hy dan nie eers kan vlieg nie? Ma 

gaan ma uit ma se rok en engelvlerke uitvreet! Mark my words!  

LENA: (lag ook saam)  Ag ja okay...maar ek hoop regtig nie ons gaan net vrugte mag eet 

nie. Ek is nie vreeslik lief vir vrugte nie, dit akkodeer nie altyd met my derms nie. As ek 

darem die dag ‘n onderstebo maag moet kry, sal dit darem regtig vir julle ‘n gatslag wees 

hier op die aarde!  

SONNETJIE: (lag) Ma!  

LENA: Haai my kind, ek weet nie of daar abblusie-blokke of geriewe is daarbo nie? Dit is 

nogal ‘n ding wat my baie laat wonder...Toilets? Sal daar wees Sonnetjie?  

SONNETJIE: (giggel) Ek weet nie ma. Dalk doen ‘n mens jou ding agter ‘n wolk...seker die 

rede hoekom dit sommige dae bewolk raak... 

LENA: (lag nou uit haar maag) Sonnetjie....Sonnetjie...jy kon my altyd so lekker laat lag 

het. Ek kan nie onthou wanneer laas ek soveel gelag het nie... 

SONNETJIE: Ma, ek wens net ek kon... 

LENA: Wat wens jy? 

SONNETJIE: Ag dit is sommer niks. (pak laaste goed in boks) Ek moet seker begin 

klaarmaak. Tannie Sielie-hulle gaan slaap vroeg.   

LENA: Sonnetjie?  

SONNETJIE: Ma?  

LENA: My kind, ons moet nog praat oor die begrafnis.  

SONNETJIE: Ma, asseblief, ek wil regtig nie oor sulke goed praat nie. Nie nou nie.  

LENA: Nou wanneer wil jy dan? Jy is die enigste een met wie ek kan praat.  

SONNETJIE: Kan dit nie wag nie?  

LENA: Sonnetjie, ek moet begin reëlings tref! Daar is honderde goed wat gedoen moet 

word!  

SONNETJIE: Maar ma, dit is mos nou nie nodig nie. Ma is dan nog springlewendig! Wat 

wil ma hê moet ek doen? Ma se afmetings kom neem vir die kis?  
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LENA: Ja ek weet, ek weet, dit is dalk al bietjie vroeg, maar ek hou daarvan om ‘n ding te 

beplan. Dit is hoekom ek sekere dinge vir jou moet sê voordat ek doodgaan. My kind, 

asseblief, groot asseblief, julle sing nie Ek sien ‘n nuwe hemel kom op my begrafnis nie!  

SONNETJIE: Maar ma, dit is tog die lied wat ‘n mens sing by ‘n... 

LENA: Ek gee nie om nie! As julle nou vir my wil ommoer moet julle daai lied sing. Ek 

staan op uit daardie ewige slaap van my en ek kom spook by ieder en elk van julle!  

SONNETJIE: Maar ma?  

LENA: Nee my kind, daai kerkkoor bedonner alklaar die Liedboek tot onder die orreliste 

se orrelpype uit. En ek hou nie van daai lied nie. Hy scoop te veel! (maak dit na soos sy 

sing) Ek siiieeen ‘n nuuuuwe heeeemel koooom.....nee my magtag man, dit voel of ‘n 

mens op ‘n skip ry as jy daai lied sing! Almal sal seesiek hê nog voor ek ingespit word.  

SONNETJIE: (glimlag) Nou goed. Nou goed. Wat dan anders?  

LENA: Iets van Elvis.  

SONNETJIE: Ma is ma dan nou heeltemal mal! Ek kan mos nie ‘n rock-and-roll party 

gaan staan en hou in die begrafplaas nie! Wat sal die Dominee sê?  

LENA: Ag man, dit hoef nie iets upbeats te wees nie. Een van sy sadder songs... 

SONNETJIE: Ma, ek kan nie glo ma wil hê ek moet dit doen nie. 

LENA: Asseblief my kind. Vir wat moet almal altyd huil op ‘n begrafnis? Dit hoef mos nie 

‘n tranedal te wees nie...laat die mense dans en partytjie hou.  

SONNETJIE: Ma, hulle gaan dink ek is die duiwel se kleinkind! Ek kan mos nie net..ek 

bedoel ma was ‘n gesiene vrou in die gemeenskap. Almal weet wie ma is... 

LENA: My kind, wanneer jy ingespit word, word jy gelyk met die aarde. Konings en 

boemelaars, rykes en armes....ons almal lê ewe laag.  

SONNETJIE: Ek sal sien wat ek kan doen ma. Maar ek belowe niks. Dalk speel ek vir ma 

die song in die lykswa oppad soontoe. Maar by die diens...ek weet darem nie... 

LENA: Nou goed, kyk dan maar wat jy kan doen Sonnetjie. Dan is daar nog ‘n ding... 

SONNETJIE: Ja?  

LENA: Ek soek nie van daai common partyfrikkadelle en melktertjies en samoosas op my 

begrafnis nie.  
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SONNETJIE: Maar ma wat gaan die mense eet?  

LENA: Iets lekkers, soos...soos KFC!  

 

SONNETJIE: Ma, die naaste KFC is seshonderd kilometer van hier af. Ons kan dit nie 

vervoer nie! Die mense sal voedselvergiftiging kry! Ma sal nog nie eers in die hemel wees 

nie, dan is die hele dorp saam met ma daar. En kan ma nou dink as ma dalk op ‘n wolk 

moet intrek langs tannie Sielie sin... 

LENA: Ja, jy het ‘n punt beet...mmmm, ek weet darem nie of ek vir ewig langs Sielie sal 

kan bly nie. En netnou gooi hulle my uit as ek beginne vloek. Nee, KFC sal nie werk nie. 

Ek sal vir jou ‘n resep neerskryf, dit is baie maklik. Omtrent net meel en eiers. Ag en al is 

dit dan nou nagemaakte KFC – dit is net so lekker.  

SONNETJIE: Dan is dit goed so ma. Ek sal die resep neerskryf.  

LENA: (begin lag) Jy moes nou jou gesig gesien het! 

SONNETJIE: Maar liewe hemel ma, ek ken ma nie so nie! Elvis-songs by die begrafnis, 

KFC? Ek is te bang om te vra oor die lykswa! Netnou soek ma ‘n disko-ball en ‘n suround 

sound system saam met dit!  

LENA: (dink ‘n oomblik na) Verbeel jou, ‘n wolk langs Sielie sin! (lag uit haar maag uit) 

Hulle sal vir haar twee stelle vlerke moet vaswerk, want met daai boude gaan sy nie kan 

opstyg nie!  

SONNETJIE: (lag ook nou saam) Sy gee nogal ‘n nuwe prentjie aan die woord: gevalle 

engel! Nê ma?  

LENA: (kyk haar op en af) Jy is mooi as jy lag, weet jy dit my kind?  

SONNETJIE: (verleë) Ag ma... 

LENA: Nee regtig jy is. Jou oë skyn soos twee kersies...daai dryfkersies wat ek altyd in my 

rangskikings gebruik het. Jy moenie so ernstig oor die lewe wees nie my kind.  

SONNETJIE: Maar om dood te gaan is ‘n ernstige saak ma. ‘n Mens lag nie oor dit nie.  

LENA: Nee wat my kind, jy moet juis lag. Daar is genoeg tyd vir huil in die lewe. Jy hoef 

nie hartseer te wees nie... 

SONNETJIE: Maar ma, dit is net...ek wil so graag hê ma moet weet... 
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LENA: My kind wat pla jou?  

SONNETJIE: (staan ongemaklik op en verander die onderwerp) Ek sal moet groet. Ek 

dink ek het nou alles gepak, ek sit maar die hangers weer terug in kas...ek hoop nie hulle 

gaan....(haal iets agter uit die kas uit)  

LENA: (kyk moeilik om) Wat is dit nou? Hoekom is jy so stil? Sonnetjie? Wat is dit...? 

SONNETJIE: (staan met ‘n koffiebeker in haar hand. Dit het die woorde World’s Best 

Mom opgeskryf) Ma se koffiebeker... 

LENA: (ongemaklik) My magtag...wil jy nou meer. Dit is waar ek hom ingepak het. 

SONNETJIE: (sy is bleek van opgekropte woede) Die beker....die donnerse 

beker...Hoekom het ma dit gehou?  

LENA: My kind, want dit was ‘n geskenk van jou af.  

SONNETJIE: My standerd 5 kersfees-geskenk. Die jaar voor ek hoërskool toe is...die jaar 

toe ma begin...Ma moes die ding al lankal weggesmyt het!  

LENA: Nee my kind, ek kon dit nie weggooi nie. Jy weet hoe lief ek was vir daardie 

beker.  

SONNETJIE: Ma bedoel hoe lief ma vir die brandewyn in hierdie beker was. ‘n 

Koffiebeker, sodat pa nie kon sien hoe vroeg ma al in die oggende begin drink het nie.  

LENA: My kind, daar is dinge... 

SONNETJIE: Hoekom ma? Hoekom het ma dit gedoen?  

LENA: Sonnetjie ... 

SONNETJIE: (draai die beker om en om in haar hand) So ironies...die woorde...”World’s 

Best Mom”....Dronkgat ma wat verjaarsdae vergeet, wat nie geskenke toedraai nie, wat 

lelik en hard lag by my atletiekwedstryde, wat te laat is vir my klaviereksamen... 

LENA: Ek is jammer...my kind, ma is.... 

SONNETJIE: Daar was soveel kere dat ek hier godverdomme beker wou flenters gooi! Ek 

het dit gehaat. Ek het ma gehaat wanneer ma uit hom gedrink het. Weet ma dat ek vir so 

baie jare gedink het dit was my skuld.  

LENA: Jou skuld, maar hoe?  
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SONNETJIE: Dit was toe ek nog aan hekse en wolwe geglo het...ek het gedink, miskien is 

dit my skuld. Miskien het ‘n heks die beker getoor, omdat ek ‘n slegte kind was, en nou 

elke keer as my ma daaruit drink is dit my straf. Sy het al uit al die ander koffiebekers in 

die huis gedrink en dit het nog nooit gebeur nie...dit was net toe sy uit die een begin 

drink het dat alles so verkeerd.... 

LENA: My kind, dit was nie so nie.   

SONNETJIE: Hoe moes ek dit weet ma? Ek was ‘n kind! Ek verstaan dit nou nog nie. 

Hoekom het ma dit gedoen? Die een oomblik is ons nog ‘n gelukkige gesin. Ma, ‘n gesiene 

vrou in die gemeenskap. Dr. Blom se vrou. Helena, Lena Blom. Lena wat alles kon doen! 

Blommerangskikkings, kersversierings, vroueaksies, voorsitter van die ACVV, 

klavierjuffrou, basaarbakster – mooie Lena, goeie Lena, die vrou wat altyd haar familie 

bystaan... 

LENA: Sonnetjie asseblief. 

SONNETJIE: Vra maar net vir Lena, sy is die een wat alles kan doen! Maar niemand weet 

van Lena wat in die aande uitgepass lê in die badkamer nie, van Lena wat gebad en 

aangetrek moet word sodat sy nie na drank moes ruik nie. Hoeveel aande moes ek ma 

gaan skoon aantrek voor pa huis toe kom? Ek is bly hy was so min by die huis. Dit sou sy 

hart breek om ma so te gesien het... 

LENA: Ek weet my kind. Ek weet.  

SONNETJIE: Maar ek was altyd daar. Ek moes maar agterbly met die gemors! En tog altyd 

het ek vir ma beskerm. Hoeveel kere het ma my prysuitdelings gemis? As iemand 

nuuskierig sou vra: “Waar is jou mammie dan?” Ag oom, my ma is so besig met die ACVV 

se uitreik-aksie, soveel reëlings wat moet klaar kom...En elke keer dieselfde antwoord:  “ 

Jong, dit is vir jou Lena daai. Goeie ma wat jy het my kind! Goeie ma” En dan as ek by die 

huis kom lê my goeie ma teen die stoof, met ‘n oopgevalde ken en ‘n bebloede 

hemp...Heerlikheid ma, ma was so vol bloed ek kon skaars die merk raaksien.... 

LENA: Asseblief, laat ma verduidelik 

SONNETJIE: Nee ma! Daar is nie meer ‘n verduideliking nodig nie! Onthou ma my 

matriekafskeid? Ek twyfel of ma sou! Ma was so gesuip daai aand, ma kon nie op ma se 

twee voete staan nie. Ek moes ‘n tweedehandse rok gaan leen het, by Bonita...common 

Bonita se lelike pienk kant rok.... Ek en ma het nog spesiaal materiaal gaan uitsoek, maar 

ma was te dronk om dit klaar te maak.  Ma het vir Deon gesoen daai aand, oopmond. 

Onthou ma? Hy het nog in die kar probeer om van ma se rooi lipstiek af te vee. Gelag en 
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gesê: “ Jislaaik, jou ma ken nog van vry hoor! Ek hoop jy het daai gene by haar gekry! ” Ek 

was so skaam ma...so bitter skaam, ek wou vrek... 

LENA: (trane loop oor haar wang) My liefste kind...ek wens ek kon... 

SONNETJIE: (sit alleen met die beker op haar skoot) Ek wou ma nooit weer sien nie. 

Weet ma hoeveel keer het ek gewens dit was eerder ma wat doodgegaan het in daai 

ongeluk. Ek was kwaad, hoekom moes my pa weggevat geword het? Ek het alleen agter 

gebly met ‘n dronkgat... Ek wou nie meer in dieselfde huis bly as ma nie. Ek wou niks van 

jou wees nie!  

LENA: Sonnetjie...ma weet ek het jou so seergemaak...maar ek wou nie...daar was... 

SONNETJIE: Ma kon nie eers regop staan by pa se begrafnis nie. Ek moes vir jou ‘n stoel 

gaan haal het, jou probeer reggop hou aan jou elmboog, vir jou pepperminte voer sodat 

die mense nie moes ruik nie....Ma het nie eers gehuil nie. En ek moes  langs pa se  graf 

gestaan en lieg vir almal. “My ma is ontsteld, dit is vir haar ‘n groot skok...”  En elke keer 

dieselfde antwoord...”Siestog, arme Lena, jy moet haar bystaan meisiekind. Jou ma is ‘n 

wonderlike vrou, sy het ‘n goeie hart...” Ek wou skree: “ Hoe kan julle nie sien sy is dronk 

nie, hoe kan julle nie sien julle hooggeagte Lena Blom is so gesuip soos ‘n parkiemeid nie!”  

LENA: As jy my net wil... 

SONNETJIE: Nee ma. Ek wil nie. Ek wil niks meer nie. Dit is hoekom ek weg is. Ek wou 

ma nooit weer sien nie. Ek het ‘n nuwe lewe begin, sonder ma...en dit was great! Toe ek 

ma gevra het of ma iets sou wou verander in ma se lewe...niks. Niks nie? Sou ma nie wou 

ophou drink nie? Of sou ma nie my so wou verneder nie? Niks.  Dan is ma seker maar wat 

ma nogaltyd was – ‘n dronkgat...  

LENA: Asseblief...luister net.... 

SONNETJIE: Ek moet gaan ma. Ek...ek moes nooit gekom het nie.  

LENA: Sonnetjie my kind! Wag! 

SONNETJIE: (staan op) Pas ma mooi op. Ek sal sorg dat hulle ma se goed kom haal.  

LENA: (dringend) Wag. My kind...jy moet weet... 

SONNETJIE: Wat ma?  

LENA: In die bedkassie... 

SONNETJIE: Ma, ek was lank genoeg hier. Daar is teveel dinge gesê...ek moet gaan.  
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LENA: Asseblief. Kyk net.  

 

SONNETJIE: (stap na die bedkassie en maak dit oop. Sy haal ‘n baba-hempie uit, aan die 

hempie is ‘n brief vasgespeld) Ma, ek speel lankal nie meer pop nie.  

LENA: (lê met haar oë toe)  Ek is jammer my kind. Ek het nie geweet hoe om 

dit...(fluister) ek het nie geweet of jy sou kom nie. Toe bêre ek dit vir jou.  

SONNETJIE: (staan met die brief in haar hand) Vir wie is dit ma?  

LENA: Lees dit. Asseblief.  

SONNETJIE: Ma, ek het nie tyd vir... 

LENA: Asseblief.  

SONNETJIE: (vou die brief bewerig oop en begin lees)  Liefste Sonnetjie... (kyk op) Ma? 

Ek...ek kan nie... 

LENA: Lees. 

SONNETJIE: (lees die brief stadig soos sy probeer om die geskribbel te ontsyfer)   

Liefste Sonnetjie 

Ma skryf vir jou, want ma was nog nooit goed met praat nie. Om voor ‘n klomp vrouens 

toesprake te lewer is maklik, maar om voor jou eie kind te staan en vergifnis te vra, is iets 

waarmee ek nie vertroud is nie. My kind, hoe sê ‘n mens jammer vir vyf jaar se swaarkry, 

vir tien jaar se verwyt en weggooi....Ma weet ek het verkeerd gemaak. Ma weet ek het jou 

so seergemaak. Ek weet dit gaan moeilik wees vir jou om die volgende te begryp, ma 

sukkel nou nog om dit self te verstaan. Sonnetjie, jou pa.... pa het iemand anders gehad. 

Ma het uitgevind daarvan in jou hoërskooljaar, standerd 6. Hy het ‘n ander vrou gereeld 

in die stad gaan besoek. Hy het gedink ek weet nie, maar ek het. Hy het haar altyd saam 

gebring huis toe, sy klere wat ruik na haar, boodskappe in sy baadjiesak, geskenke...Die 

aand van die ongeluk was hy oppad na haar toe. Ma is jammer my kind. Ma is so jammer. 

Ek hoop ek is nie meer hier om jou teleurstelling te sien nie, dit sal ma se hart breek. Ma 

weet hoe lief was jy vir hom. Ek gaan nie langer skryf nie, want soms is woorde te min vir 

dit wat die hart wil sê...Daarom vra ma jou nou, as jy my ooit kan vergewe vir dit wat ek 

aan jou gedoen het, as jy my ooit kan vergewe sal jy asseblief jou eerste dogtertjie na my 

vernoem. Lena...sodat jy darem iets moois het om van my naam te onthou.  Jy weet mos 

ma het ‘n ding oor ‘n naam. Soos joune...Sonnetjie. My sonskyn kind. Vir altyd.  
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Liefde  

Ma  

SONNETJIE: Ma...ek...asseblief sê vir my dit is nie waar nie...dit mag nie...asseblief ma... 

LENA: My kind, ek is so jammer.  

SONNETJIE: Ek weet nie wat om...hoekom het hy dan nooit...?  

LENA: Ek weet nie my kind.  

SONNETJIE: Ma. Ek is jammer, ek sou nie, as ek net geweet het sou ek nie dat ma.... 

LENA: Jy was ‘n kind Sonnetjie. Ek wou nie gehad het jy moes so vroeg al die seerkry van 

die lewe sien nie...Verstaan jy nou my kind? Wanneer ma uit jou beker gedrink het, het 

ek gevoel soos The World’s best mom. Dan het ma vir jou souskluitjies gebak wat geflop 

het, vir jou rooi lipstiffie aangesmeer vir jou klaviereksamen, vir jou ‘n bottel bubble bath 

op jou kussing neergesit om te sê geluk met jou prysuitdeling...Dan vir daai klein rukkie 

het ek gevoel soos die beste ma in die wêreld. Ek kon vergeet dat jou pa vir hom iemand 

anders gaan soek het wat beter as ek was. Vir jou Sonnetjie wou ek nog altyd net die beste 

wees.  

SONNETJIE: Maar ek sou verstaan het ma. Ek sou verstaan hoekom ma... 

LENA: Ai my kind. Jy sou nie. Al het jy hoe hard probeer. Jy sou nie.  

SONNETJIE: Hoekom het ma nooit iets gesê nie?  

LENA: Want ek was te lief vir hom my kind. En jy. Ons was te lief vir hom.  

SONNETJIE: Ek...ek ...daar is soveel tyd wat ons kon saam wees ma...soveel tyd wat verby 

is... 

LENA: My kind, net om jou weer vandag te kon sien, het tyd vir my laat stilstaan.  

SONNETJIE: (staan op en haal ‘n tas bo van die kas af) Watter klere wil ma saam vat?  

LENA: (verbaas) My kind, ek dog dan ma het nou klaar gesê oor die klere. Ek bly mos nou 

sommer so in my nighties.  

SONNETJIE: Ma kan nie so in Joburg rondloop nie, hulle gaan dink ma is ‘n high class 

hostess. 

LENA: Wat? Waarvan praat jy Sonnetjie?  
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SONNETJIE: Ek sit vir ma skoene ook in. Ons sal more daai ander nagrokke gaan koop. 

Wat nog? Waar is daai tuinhandskoene? Ma moet my bietjie raadgee oor my potplante, 

die miere vreet die goed flenters.... 

LENA: Sonnetjie, het jy nou heeltemal kens geword my kind? Waarvan praat jy tog? 

Waarom pak jy vir my ‘n suitcase...hulle gaan my net hier in die gang afstoot. Dit is nie 

nodig vir ‘n pakkerasie nie. 

SONNETJIE: Ons gaan huis toe ma.  

LENA: Jy bedoel?  

SONNETJIE: Ja ma. Ons gaan huis toe. Daar is mos nog tyd oor.  

LENA: (glimlag) Sonnetjie....Ma wil net hê jy moet weet...dankie my kind. Dankie.  

SONNETJIE: (kyk na die hempie) Lena. Dit is ‘n mooi naam. Wanneer jy iemand se naam 

hoor kry jy sommer klaar ‘n prentjie in jou kop oor hoe daardie persoon lyk. Ek sal altyd aan 

ma dink.  

LENA: (glimlag) Ai my kind. Ek wens ek kon haar sien.  

SONNETJIE: (glimlag)  Ek wens ook so ma.  

LENA: (bekommerd)  Sonnetjie, wat nou van die Pilot?  

SONNETJIE: Hy gaan saam ma. Ons sal iewers ‘n gaatjie vir hom kry.  

LENA: Sal jy vir ons daai song speel?  

SONNETJIE:  Ek sal ma. Ek sal.  

Sonnetjie gaan sit langs Lena op die bed en hou druk haar vas. Die ligte doof uit en Elvis 

se Love me tender speel weer.  

 

 

DIE EINDE  
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