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Verhoog is donker. As die ligte opkom sien ons die verhoog is leeg behalwe 

vir opvou tuin meubels op 'n patio. ŉ Man in sy sestigs stap op die verhoog 

met 'n Coleman koeler en 'n sak vol medisyne, sit dit neer, en wat die sak na 

die tafel wat reeds opgeslaan staan.      

Ou Man 
(Praat met homself)Dêmmit, blerrie sooibrand! (Begin krap in trollie, op soek 

na iets, noem die medisynes soos hy dit uitpak op bank, maar kan nie die 

etikette lekker lees sonder sy bril, begin soek daarna in sy sakke, kry dit nie 

want dit sit op sy kop, lees langarm, skrefie oë)Mmmm…Prexum ... bloeddruk 

pille…uh uh…Flomax? Aah ... prostaat pille…uh uh (Breek nog ŉ wind) Raak 

aan ŉ ui of ruik ŉ bietjie knoffel en jy poep soos ŉ perd met jou maag twaalf 

Bar gepomp, jou kring spier ŉ wil van sy eie. Dood skaam help niks! (Kry ŉ 

bottel) Aaah…Maalox! (Drink sommer uit die bottel) Nou waar's die Losec? 

Mantelvlies breuk so groot soos ŉ krieket bal! "Jammer meneer, ons doen nie 

meer daai operasies nie, dit werk nie rêrig nie. Jy moet maar vasbyt". Vasbyt? 

(Sarkasties) Nie sonder jou Corega nie! (Soek verder) Jig pille, setpille…is dit 

nou vir aambeie of vir hardlywigheid? (Lag, onthou grappie) Ly u aan 

hardlywigheid? Koop De Bruyns se skoene, hulle druk jou laat jy kak! Shit, ek 

klink soos Casper de Vries. (Dink so ŉ bietjie) Do you feel as if the bottom has 

fallen out of your world? Drink Doctor White's Pink Pills and you will feel as if 

the world has fallen out of your bottom! (Lag vir homself, skud sy kop) Ek 

onthou standerd vyf grappies maar vergeet my vrou se verjaardag! Nou 

waar's die verdomde Agiolax? Ek sal my laaste tande gee om weer jonk te 

wees!(Soek verder in trollie, laat val iets, buk om dit op te tel en kry ŉ kramp 

in sy dyspier. Terwyl hy dit doen, sien ons 'n jong man heen en weer hardloop 

in die agtergrond, steek dan vas, kyk na die Ou Man en staan nader). Eina 

bliksem, my hammie! (Buk vooroor, probeer die vloer raak, dit help nie, gaan 

sit plat op die grond. Praat terwyl hy strek oefeninge doen) Ek 

is…uhuhu…wragtag gatvol vir uhuhuh…oud word. (Kry uiteindelik sy tone 

vasgevat, trek dat hy bars) Aaaaaaaah o eina jirritjie tog! (Trek nog ŉ rukkie, 

voel beter maar as hy opstaan is sy lae rug uit. Verstar) O shit, my rug! (Staan 

half vooroor gebuk) Ah…ah…wat het die yoga pop gesê? O ja! (Gaan lê weer 

op die grond, op sy sy, doen oefening, linker knieg opgetrek tot by gordel 

hoogte, druk dit af met regterhand, skouers plat op die grond, linker arm 
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uitgestrek na links) Uh.....eina......okay omdraai (Lê op ander sy, doen selfde 

proses met regter been, sien nie die jong man wat agter hom op die verhoog 

verskyn nie) Uh…moet …uh…weer ŉ slag …by haar uitkom, seksie pop…so 

ja. (Lê op sy rug, lig sy bene oor sy kop, probeer om met sy hande sy voete 

agter sy kop op die vloer te kry. Sukkel 'n rukkie so aan tot daar skielik 

iemand agter hom praat) 

Jong Man 

(Verstaan die hele proses aspris verkeerd) Dink jy nie dis dalk die verkeerde 

oefening vir hardlywigheid nie? Nie geweet mens kan dit weg oefen nie. 

Ou Man 

(Probeer orent kom maar hy's geknoop) Wie's jy? (Kan nie onderste-bo so 

lekker sien nie) Waar kom jy so skielik vandaan? 

Jong Man 

Al 'n bietjie doof geword nê! Ek staan al 'n rukkie hier rond. Interessante 

posisie wat jy daar oefen.(Met 'n laggie) Lyk soos die Pretzel greep. 

Ou Man 

Wat? (Probeer nog steeds homself ontknoop) Uh…kan nie…los kom nie...I'm 

stuck! (Jong Man gryp sy been om hom op sy rug te draai maar "flip" hom net 

oor na die ander kant) Trek my been! Nee, die ander een! (Jong Man trek sy 

gekrampde been reguit, help Ou Man op) 

Jong Man 

So ja! (Maak Ou Man los) Die Pretzel greep! Is jy hardlywig én swaksinnig? 

Dis een van jou eerste stories wat 'n "major hit" was. (Die Ou Man kyk hom 

stom aan) Van der Merwe wat die rofstoeier was, en nooit `ŉ geveg verloor 

het nie? (Kyk afwagtend na Ou Man, sien hy snap nie, gaan aan met die 

grap) Iemand sê vir hom as hy die beste stoeier in die wêreld wil wees, moet 

hy eers vir Igor, die Rus, in Moskou gaan klop. Niemand kon nog ooit uit sy 

Pretzel greep los kom nie. Van laat nie op hom wag nie en 'n maand later klim 

hy teen Igor deur die toue in Moskou. (Die Ou Man kyk hom steeds wantrouig 

en verlore aan) Vir twee rondtes is alles gelykop…maar aan die begin van die 

derde rondte gryp die Rus vir Van en binne sekondes is al die toeskouers op 

hulle voete. "Die Pretzel, die Pretzel, Igor het hom in die Pretzel!" Die Russe 

word histeries, die ref begin tel. Van is soos ŉ tou geknoop en pers in die 

gesig. Igor, Igor, Igor, skreeu die skare, een…twee …tel die ref…maar net 
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voor hy kan sê…drie, vlieg Igor soos 'n vrot vel deur die lug en land sewe rye 

terug tussen die toeskouers. Die Russe staan verstom en kyk hoe Van 

opstaan en die Goue Gordel ontvang. Toe Van in Suid Afrika land, wil die 

pers by hom weet hoe hy uit die Pretzel greep ontsnap het. Van bloos 

bloedrooi en sê skamerig 'Wel, daar lê ek toe…geknoop soos ŉ koeksister! Al 

wat ek kan beweeg is my mond en die pinkie van my regter hand. Toe ek my 

oë oopmaak, sien ek 'n paar knaters voor my, twee duim van my mond af! 

Toe vat ek my pinkie en druk die knaters in my mond in en BYT.....en jy't g'n 

idee hoe sterk mens word as jy jou eie knaters byt nie!!!  

Ou Man 

(Gee 'n verleë laggie) O ja…nou onthou ek. (Aan homself) Shit, selfs my 

grappe kan aftree! (Kyk vir 'n ruk na die Jong Man) Hoe weet jy ek hou van 

die grap? (Kyk nou skerp na die Jong Man) Ek ken jou, jy lyk soos…(Skud sy 

kop) …kan nie wees nie? Wie is jy...wat's jou naam? 

Jong Man 

Kom nou, onthou jy nie…of het jy regtig demensie? Kyk mooi …(Staan nader 

aan Ou Man. Hy wil weg beweeg, nou half bang. Jong Man vat hom versigtig, 

eerbiedig aan sy skouer, staan nader) Kyk! (Vat Ou Man aan die ken, lig sy 

kop op)  

Ou Man 

(Kyk stip na Jong Man, dan amper verbouereerd) Kan nie wees nie…wie is..? 

Jong Man 

(Gaan vinnig voort op lighartige trant) Wat is die eerste ding wat jy kan onthou 

in jou lewe? (Nou opgewonde) Dorla straat in Pretoria, amper vier jaar oud! 

By Oupa Chef se huis, in die bad saam met Ouboet! Hy't 'n wind gelos in die 

bad, toe lag ons so, jy het amper flou geword…en net toe jy op jou lekkerste 

kraai van plesier, bek so oop soos 'n Baber wat 'n wind sluk...  

Ou Man 

(Half verbaas)Toe pie Ouboet 'n perfekte straal tot in my mond! (Gril. Kan nog 

steeds die sout in sy mond proe) Ek het vir 'n week lank...... 

Ou en Jong Man 

 ....sewe keer 'n dag tande geborsel! 

Ou Man 

 (Ou Man kyk verbaas, agterdogtig na Jong Man, wil iets sê) 
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Jong Man 

(Gaan haastig aan voor Ou Man hom in die rede val) Wat van die dag toe ons 

onder die moerbei boom marbles gespeel het? Toe kom Ouboet en skop dit 

deurmekaar. "Asseblief Ouboet, los my, ek speel", maar hy wou niks weet nie 

en skop weer daarna. "Ouboet, ek waarsku jou…" 

Ou Man 

(Met 'n glimlag) Nee, wag 'n bietjie. (Begin onthou) Ek kon nie 'n R sê nie! Dis 

'waalsku', Ouboet, ek waalsku jou, as jy dit… 

Jong Man en Ou Man 

"weel doen, dan donnel ek jou"! (Lag saam) 

Jong Man 

Toe skop hy 'n derde keer daarna ..... 

Ou Man 

En ek vlieg op en sê 'Okay, Ouboet, nou gaan ek jou donnel'! Hy lag sy gat af 

en ek pluk 'n tien ton trok se ball-bearing wat Oom Jan my gegee het, my 

super ghoen, uit my sak uit. Ouboet koggel my en begin weghol. 'Kom telug 

bliksem' skree ek en gooi hom een skoot teen die agterkop laat hy val soos 'n 

vrot vel. (Pouse) Ek het my gat af geskrik toe hy bly lê… 

Jong Man 

Sheila kom uit die kombuis uit gehardloop. "Auw Basie, wat jy nou gemaak"? 

Sy kry Ouboet by en gaan bel vir Pa… 

Ou Man 

....en gaan steek my in haar bediende kamer weg toe Pa en Ouboet van die 

hospitaal af terug kom. (Verleë laggie) Ek het onder daai bed van haar, met 

sy vier bakstene onder elke poot, gesit en luister hoe Pa met haar baklei om 

my uit te bring. "Kom uit seun, ek gaan jou gatvelle aftrek!" Maar Sheila staan 

voor daai deur soos die rots van Gibraltar en weier om oop te sluit. Pa dreig 

maar Sheila staan. "Askies Oubaas, maar virrie klein basie lat ek eers da' 

uitkom as Oubaas nie meer so kwaad is nie, askies Oubaas. Kan ek virrie 

Oubaas koffie maak?" (Ou Man onthou nou met heimwee) Pa het amper 

harder gehuil as ek terwyl hy my gat velle looi. 

Jong Man 

En so tussen die trane deur gesê "Wat het ek gesê moet jy vir my wees, 

seun?" 



 6 

Ou Man en Jong Man 

(Saam soos in 'n koor) " 'n Plesier Pa" 

Jong Man 

"En was jy nou vir my 'n plesier?", vra Pa 

Ou Man en Jong 

(Selfde koor) "Nee Pa!" 

Jong Man 

"Nou ja" sê Pa, "Dink voor jy doen. As jy wil droogmaak, dink eers of jy kans 

sien vir die pakslae!" (Die twee draai na mekaar toe, kyk mekaar goed deur, 

die Jong Man half verlig en nuuskierig, die Ou Man half verlig en verwonderd)  

Ou Man 

Jy is rêrig… 

Jong Man 

Ja! (Pouse) Jy! (Sonder verwyt.)Ek is jy toe ons nog jonk was. Voor jy my 

begin onderdruk het. Jou rug op my gedraai het. 

Ou Man 

(Draai weg, verander die onderwerp) Waarvan praat jy? 

Jong Man 

Hoekom? 

Ou Man 

Hou op neul! (Pouse) Daai laitie wat langs ons gebly het, anderkant die 

granaat heining… 

Jong Man 

Danie de Wet. 

Ou Man 

(Met 'n laggie) Die sissie. 

Jong Man 

Wat elke dag, vir maande aan een, met daai yl stemmetjie van hom soos 'n 

spook deur die heining gepleit het "Ek wil saam speel, ek wil saam speel". 

Ou Man 

Dan sê Ouboet "Gaan weg Danie......" 

Jong Man 

Met 'n lang a… (Boots ouboet se nasale stem na) Daaaanie 
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Ou Man 

"Gaan weg Daaaaanie, jy ry nog traaisiekel, ons speel grootmens goed". Toe 

speel ons eendag cowboys en crooks op die garage dak en Danie gil weer 

"O, asseblief, ek wil saam speel, ag toe?" (Lag) Ouboet kyk vir my met 'n 

onheilige uitdrukking, knipoog en sê 'Nou maar kom dan as jy wil' en net toe 

hy bo is, skop Ouboet die leer van die dak af weg en sê 'spring' en ons twee 

spring van die dak af op 'n hoop bougrond agter die garage… en daar sit 

Danie, te bang om te spring, en huil op die dak tot Ma laat middag huis toe 

gekom het.  

Jong Man 

(Lag half skaam) Ons het net so gehuil na ons Danie van die dak af gekry het 

en Ma ons bygekom het met daai groot tas se belt. 

Ou Man 

(Met oordrewe vrees) DIE TRUNK STRAP (Lag lekker) En Ouboet wat elke 

keer as die belt hom tref, op die top van sy stem skree 'O jirritjie tog, help! 

Help! Kindermoord, kindermoord!' (Pouse) En toe die buurvrou aan die 

anderkant wou kom keer, het Ma haar ook amper bygekom. 

Jong Man 

Ek sal daai pakslae nooit vergeet nie. (Dink 'n bietjie na) Wonder wat van hom 

geword het. 

Ou Man 

Jy sal my nie glo nie, maar ek sit een aand in 'n kroeg in Johannesburg, so 

dertig jaar later, minding my own business, toe kom staan daar 'n berg voor 

my. Ek lieg nie, die plek het skoon donker geword. Ek kyk op …en op …en 

toe ek eindelik bo uit kom sê die berg, 'Jy's Harry nie waar nie, wat in Riviera 

gebly het?' in die diepste bas stem wat ek nog ooit gehoor het.(Pouse) Dit het 

my hare laat regop staan. Ek sê toe maar, baie versigtig, in my diepste stem 

'Ja, en wie wil weet?' En die berg antwoord, "Ek is Danie de Wet" O, sê ek, en 

dit moet vir my wat beteken? Ek kon hom rêrig nie meer onthou nie.  

Jong Man 

(Wag in spanning vir Ou Man om aan te gaan, dan) En toe? 

Ou Man 

Toe vat hy my voor die bors aan my hemp vas met sy linkerhand… tel my met 

gemak van die kroegstoel af en sê "Ek is die outjie wat jy 'n hele dag lank op 
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'n garage dak laat sit en huil het. Ek wag al jare lank hiervoor!" en trek sy 

regter vuis terug, reg vir die doodskoot. Ek sweer daai vuis was groter as my 

kop.(Pouse) ''Skop hom in die knaters'', dog ek, ''dis jou enigste kans…'' toe 

hoor ek Pa se stem "Voor jy droogmaak, dink eers of jy kans sien vir die 

pakslae". En ek dink aan Ouboet wat in die hospitaal beland het na hy 'n 

besemstok in 'n by nes ingesteek het, toe sê ek maar (amper in 'n falsetto) 

"Bly om te sien jy't so mooi groot geword" en kyk hom amper in die oë. 

Sekondes tik soos minute verby maar skielik laat sak hy sy vuis, gryp my en 

druk my vas dat ek dink ék is nou in die Pretzel. Net voor ek flou word los hy 

my, lag uit sy maag uit en sê "Ek soek al jare na jou! Ek wil jou graag voorstel 

aan my vrou. Engel" sê hy, en trek die kleinste, fynste vroutjie nader. "Engela, 

dit is Harry, my kinder vriend wat ek jou van vertel het, die ou wat my lewe 

verander het!" Toe kyk hy na my en sê, "Ek het na daai dag op die dak nooit 

weer getjank nie en geleer om my eie leer te gebruik".  

Jong Man 

(Droog) Pa het seker vir hom ook gepreek oor dink voor jy doen.  

Ou Man 

(In 'n heel ander luim) Pa was nie altyd reg nie...maar amper nooit verkeerd 

nie.  

Jong Man 

(Staan nader) Jy het my nog nie geantwoord nie. (Vat Ou Man aan die 

skouer, draai hom om, na hom toe.) Hoekom? 

Ou Man 

Hoekom wat? 

Jong Man 

Dis nou al jare…dekades…dat jy my, jou jeug, wegsteek…ontken. Maar 

skielik, van Ma se dood af… 

Ou Man 

Bullshit…jy het self gaan weg kruip, jou volstruis ding gedoen.. 

Jong Man 

..van Ma se dood af…soek jy al hoe meer na my. 

Ou Man 

(Ignoreer Jong Man, stap na bankie toe, om iets te soek in die mandjie) Seker 

die bleddie Buscopan op die plaas gelos…maagkrampe maak my mal. 
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Jong Man 

(Keer Ou Man) Nee. Antwoord my! Jy maak al vir jare of ek nie bestaan nie, 

asof jou jeug nie gebeur het nie en jy skaam is vir my…en intussen is jy 'n pyn 

in die gat, so ernstig, so VOLWASSE(Sarkasties) So vol GRAVITAS! Jy's 

fokken "boring" man! 'n Pessimis, 'n Bertie-bitterbal! Jy lag vir flou grappies in 

"verfynde" geselskap, mense wat jy nie kan verdra nie, dis nou ás die verteller 

'n persoon is wat vir jou geld kan beteken! Jy's 'n tweegatjakkels man, met jou 

beskaafde geveinsdheid! Selfs jou vrou kan nie meer met jou huis hou nie! 

Wanneer laas het jy haar laat lag, hê? 

Ou Man 

(Driftig) Los haar hier uit! Sy was nog altyd net goed vir my! 

Jong Man 

En wat kry sy daarvoor? 'n Droë drol! Nie die lighartige, opgewekte man 

waarmee sy getrou het nie! Het jy vergeet hoeveel 'fun' dit was om te 'date' 

met die geel motorfiets toe die Ford Escort op gepak het…hoe ons gelag het 

die dag toe die motorfiets ketting haar baadjie-gordel gryp en die wiel so styf 

vas draai dat ons amper voor Huis-en-Haard 'n plaas gekoop het! Hoe ons 

gelag het vir die "wolf" wat ons die aand op ons "honeymoon" by Keurbooms-

rivier gehoor het na drie bottels rooiwyn en 'n gelling "shooters"? (Pouse) 

Hoekom? Wat steek jy weg? 

Ou Man 

Niks nie!(Voel duidelik skuldig oor iets) Dink jy ek weet dit nie! Dat ek jare laas 

sommer net gelag het vir die lewe? My eie grappies op gemaak het? 

(Hulpeloos, gaan sit op die bank, dink) Ek weet nie…jy was daar? Jy weet dit 

is nie net een ding, een voorval wat alles oornag verander nie.(Pouse) Jou 

jeug, jou onskuld word skilletjie vir skilletjie af gestroop, gesteel…en jy doen 

niks om dit te keer nie want jy besef nie die waarde daarvan nie.(Dink eers 'n 

bietjie) Ek dink die eerste skilletjie is af getrek die dag toe jy... 

Jong Man 

...in Standerd 3 ongenooid by Jan du Preez aangekom het en hom langs die 

huis vang waar hy 'n sak teen 'n muur staan en slaan. (Kyk vir mekaar, Ou 

Man skud sy kop, wil nie daai een onthou nie) 'Wat is in die sak' vra ek. En hy, 

my beste vriend, sê met 'n glimlag van lekkerkry 
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Ou Man 

"Dis 'n kat wat ek by my posduiwe gevang het". 

Jong Man 

 Ek het versteend gestaan en kyk. Dit het gevoel of iets in my skeur, my lyf 

verlaat…ek het my hande uit gesteek asof ek dit wou vang.(Lang pouse) Hy 

verstaan verkeerd, sit trots die dooie kat in my hande asof ek daarvoor gevra 

het. So het ek nog gestaan toe sy ma by die kombuisdeur uitkom, vir ons kyk 

en sê, 

Ou Man 

"Nog 'n kat gevang Jan? Hoe lyk, dit wil julle outjies 'n koeldrank hê?  

Jong Man 

(Pouse. Die twee kyk vir mekaar, amper met hartseer. Dan sien Jong Man al 

die goed in die mandjie, verander onderwerp) Bliksem, is al die pille en goed 

joune? (Maak of hy besorgd is) Is ons op pad uit hê? (Tel 'n pak oumens 

doeke uit die mandjie uit op) Wat de…(met 'n laggie) MolliCare?…is dit wat ek 

dink dit is… Oupa doeke? (Lag lekker) Moenie vir my sê ons piepie nou in die 

bed nie? Hel, ek het nie eers as 'n baba in die bed gepie nie! 

Ou Man 

Hei, hê 'n bietjie respek vir die ouderdom! Jy't nie 'n clue hoe kak dit is om oud 

te word nie! Jou lyf is nes 'n ou kar wat begin op pak. Jy lek olie en water, jou 

knormoer vat elke dag langer om jou aan die gang te moer, jou battery raak 

pap en jou exhaust brand swart en backfire na willekeur net waar hy wil …in 

die kerk, die Mall, by 'n raadsvergadering! Jou kuif verdwyn van jou voorkop 

af en maak skielik sy verskyning op jou neus en ore! (Oorgang)  En nee, dis 

nie alles my medisynes nie…'n klomp van ons het gaan jag en op die derde 

aand …(Verleë) moes hulle met Willie en Piet hospitaal toe jaag en los toe al 

hulle goed op die plaas. 

Jong Man 

Niks fout met jou knormoer nie! Fyngevoelig! (Versigtig) En die doeke?  

Ou Man 

Willie s'n. Blaas probleem die pille om sy kraantjie toe te draai werk nie so 

lekker nie. Hy sê sy flow chart is gefok (Lag) Sy oë is nog goed, maar elke 

keer as hy 'n bok sien raak hy vreeslik opgewonde…(Druk sy bene teen 
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mekaar soos 'n kind wat probeer keer dat hy nie in sy broek pie nie) 'daar's 'n 

bok, daar's 'n bok....o fok'! Nou vat hy maar 'n paar doeke saam veld toe.  

Jong Man 

(Tel 'n ander pakkie op, lees) Flomax? 

Ou Man 

(Met 'n laggie) Dis Piet se prostaat pille. Sodat hy kan piepie voor sy blaas 

bars. Staan ure lank en bid vir 'n paar druppels sonder die goed.  

Jong Man 

Kolgesien? Wat is dit? 

Ou Man 

Colchicine. Ek dink dis Jean-Pierre se jig pilletjies. (Lag) Hy sluk dit sommer 

saam met sy brandewyn en Coke.  

Jong Man 

(Tel die set pille op, glimlag) Is die joune…vir die hardlywigheid?  

Ou Man 

(Half vererg) Nee man, ek het nie die goed nodig nie. Ek doen driehonderd 

sit-up's 'n dag in die gym…my uh…ek is so sag soos soft serve! Maar drie 

dae se rum en coke verstop my deesdae vir 'n week.  

Jong Man 

Nou hoekom moes julle met Piet en Willie hospitaal toe jaag? 

Ou Man 

Met al die gesuipery het die twee hulle pille deurmekaar gekry, toe pie Willie 

soos 'n olifant en Piet skreeu soos 'n vrou in barensnood! (Ou Man weet nie of 

hy moet lag of huil nie) Die ander jaag toe met die twee hospitaal toe en ek 

pak op en maak skoon. Nou sit ek met al die goed. (wys na die mandjie) 

Jong Man 

(Kyk om hom rond) Wie se plek is dit die?  

Ou Man 

Gerrie Swart s'n. Almal kom netnou hiernatoe om hulle goed te kry.  

Jong Man 

Nou hoekom sit ons buite? 

Ou Man 

(Lag) Ek het die sleutel vir die huis, maar dis leeg. Gerrie se soon-to-be ex het 

kom kuier terwyl hy jag. Sy't alles gevat! Selfs die laaste rol toilet papier. Net 
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'n briefie op die stoof gelos. (Haal aan uit die brief) "Fok jou Gert! Al die jare 

jou gat afgevee aan my en die kinders! Wel, sterkte daarmee! Ek los die huis 

soos hy was toe ek hier in getrek het...leeg, soos jou hart. (Lag) Sy't altyd 'n 

sin vir humor gehad! 

Jong Man 

(Stap na die tafel, tel die brief op lees dit. Gaan sit langs Ou Man. Dink vir 'n 

oomblik, gee 'n ironiese laggie) Jan du Preez het later 'n prefek geword… 

Ou Man 

Jan Kat…ek onthou. Ek wou op spring en skreeu, 'Nee, mens kan hom nie 

vertrou nie, hy maak katte dood!' (Pouse) Maar mens klik nie op jou "vriende" 

nie… 

Jong Man 

...al was hy nie toe meer 'n vriend nie… (sug) Seker maar uit skaamte oor die 

kat.  

Ou Man 

Nee, dit was nie net daarom nie en jy weet dit! Dit was oor pa bankrot 

gespeel het, en ons uit ons "grénd" huis in die beste voorstad, na die 'fietas' in 

die onder-dorp toe moes trek waar al die ambagsmanne en die "appies" bly.  

(Gemaak neerhalend) "Die mense wat met hulle hande werk". Asof hulle te 

dom is om te dink! Minder werd is omdat hulle arm is. Huh! Al my "pelle" wat 

skielik te besig was om te kom kuier, my soos die pes vermy het by die skool.  

Ek het Pa gesoebat om my in 'n ander skool te sit maar hy sê net...  

Jong Man 

'Nee, ek kan nie nou bekostig om twee kinders op kosskool te hê nie. In elk 

geval, dis goed vir die siel, maak jou sterk, leer jou om jou vriende beter te 

kies" Toe tik hy my liggies op die ken en sê "Wys hulle waarvan jy gemaak is". 

Ou Man 

..en Ma wat op haar stil manier sê 'dis nie die plek waarin jy bly wat tel nie, dis 

die goed wat in jou bly wat saak maak. Onthou my kind, solank … 

Ou Man en Jong Man 

(Sing saam)… jy skoon en hoflik is en jou hart op die regte plek sit, kan jy jou 

kop hoog hou! (Lag saam)  
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Jong Man 

Hulle het lekker op hulle neuse gekyk toe Mnr. van Dyk my in standerd 4 al 

die kaptein van die eerste rugby span maak! Ek dog Jan sluk 'n kat met sak 

en al! 

Ou Man 

(Dink bietjie) Onthou jy daai eerste vier weke se bus ryery skool toe?. Eers 

saam met die ''arm'' kinders tot by hulle skool, dan verder aan alleen op die 

bus tot by my ''ryk'' skool. (Dink 'n oomblik) Onthou jy? Daai eerste oggend by 

die bushalte?  

Jong Man 

(Met 'n mengsel van vrees en lekkerkry) Gielie Mentz…bliksem! Daar staan 

ek (maak asof hy daar staan) tussen al die vreemde kinders, die enigste een 

met 'n skoolbaadjie, kraakvars wit hemp, grys broek en das en die blinkste 

paar swart skoene!  

Ou Man 

(Speel Gielie Mentz, stap dreigend op Jong Man af) Siestog, mamma se 

seuntjie met hom safte voetjies…trek aan jou koenies my kind, net nou stamp 

jy 'n tonie of trap op 'n duwweltjie!  

Jong Man 

Hel hy was 'n bliksem! Elke oggend dieselfde kak, elke oggend op my tande 

gebyt om nie my moer te strip nie want in my kop hoor ek die heeltyd vir Pa. 

"Net dom mense gebruik hulle vuiste om 'n argument te wen".  

Ou Man 

Huh…asof Pa nooit sy vuiste gebruik het nie! 

Jong Man 

Maar die oggend toe ek sy geboelie nie meer kon hanteer nie, vra ek, "Wat is 

jou probleem, het jou ma jou nie lief nie, of slaan jou pa jou as hy dronk is?" 

(Pouse) Gielie se gesig het spierwit geword en daai geluid wat hy gemaak het 

toe hy op my af storm sal ek nooit vergeet nie. Ek het nie geweet 'n skreeu 

kan so hartseer wees nie! 

Ou Man 

Wel, as daai regter van hom getref het, was ek nie vandag hier nie! Dit was 

die beste koets en systap van my lewe...  
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Jong Man 

(Vir 'n oomblik trots)…toe my regter vuis sy neus tref en ek voel hoe dit breek, 

het ek soos Mike Holt gevoel…  

Ou Man  

....tot ek sien hoe die bloed teen sy ken af stroom, soos die skaap wat Oupa 

Plaas keel-af sny, tot op sy hemp … ek het weg getree en reg gemaak as hy 

weer wil slaan, (Ou Man dans soos 'n wafferse bokser, dan glip iets in sy lae 

rug uit en hy bly so half skeef staan) die trane in sy oë gesien toe hy omdraai 

en huis toe hardloop…ek het terug  gekyk … vas in die oë van die stil meisie 

wat elke dag saam met hom busstop toe gestap het en wat staan en huil 

sonder om  'n geluid te maak…  

Jong Man 

 Sy sussie ..Wania …  

Oud en Jong 

(Ou Man, nog steeds skeef, en Jong Man kyk vir mekaar, glimlag met deernis, 

sê dan gelyk) Nia…(Kyk weer na mekaar, dan sien Jong Man Ou Man se 

ongerief)  

Jong Man 

Vir wat staan jy so krom? 

Ou Man 

(Met pyn) My rug het uitgehaak, net nou met die boksery. 

Jong Man 

Wel, moenie vir my kyk nie! Dis nie ek wat toegelaat het dat dit (Wys na sy 

eie lyf) dit word nie (Wys na Ou Man se lyf) Wag, laat ek help. (Stap tot agter 

Ou Man) Kruis jou arms, sit jou hande op jou skouers (Wys hoe, vat dan Ou 

Man aan die elmboë en trek hom agteroor, hoor hoe Ou Man se terug in 

posisie klap) 

Ou Man 

(Met groot verligting) Aaah, wonderlik! (Rol sy skouers) Waar was ons? 

Jong Man 

(Met 'n groot versugting vol van herinnering aan 'n eerste liefde) Nia (Dink vir 

'n oomblik, dan effe treurig)… die volgende dag, voor ons hekkie … die gras 

was wit geryp…die lug grys van die lokasie en die fabrieke se rook…staan sy 
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en roep my naam … haar knieë en hande blou van die koue onder die dun 

somer rokkie en haar kortmou skooltrui…  

Ou Man 

(Onthou dit nog duidelik) Ek stap uit hek toe … sien die hoendervleis oor haar 

hele lyf … voel skuldig oor my warm klere,  … sê sy moet in kom. 

Jong Man 

"Nee dankie" sê sy, "Ek het net kom verskoning vra vir Giel. (Pouse) My 

pa…ons stiefpa…".  

Ou Man 

Ek sien die trane biggel en sê 'Slaan hom…?'  

Jong Man 

 "Met die vuis" sê Nia. "En vir my ma".  

Ou Man 

(Pouse) Ek het nie geweet wat om te sê nie, soos 'n hond gevoel. Net vir haar 

gestaan en kyk. Toe draai sy om en begin wegloop. "Wag", sê ek, "dis ek wat 

om verskoning moet vra Nia … dit was lelik…wat ek gesê … ek het nie 

geweet nie, maar dit bly verkeerd …ek's jammer" Sy het vasgesteek, vir my 

gekyk en met bitterheid gesê... 

Jong Man 

 "My naam is Wania … 

Ou Man 

...soos in Ossewania, my oupa se stupid grappie!". 

Jong Man 

Toe ek ma vertel wat gebeur het, sê sy net, "Jy moet dit reg maak my kind". 

(Met 'n laggie) Ek is met my paar sente sakgeld en ses leë koeldrank bottels 

af kafee toe, net genoeg om twee Lunchbars te koop… 

Ou Man 

...en die hele pad na die Mentze se huis toe met my self baklei om nie een 

van hulle te eet nie…shit ek was nog nooit weer so lus vir 'n tjoklit nie, 

naderhand begin hardloop om daar uit te kom voor die versoeking te groot 

word, vinnig aan die deur geklop en toe Nia se ma die deur oopmaak, amper 

heeltemal vergeet hoekom ek daar was. 
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Jong Man 

(Geskok) Haar linker oog was potblou en so groot soos 'n gholfbal 

opgeswel… 

Ou Man 

...  ek het net daar gestaan en staar. Toe sê sy, "O, jy's die rykmans kind, die 

een wat my seun geslaan het. Gedink jy sal groter wees".  

Jong Man 

"More Tannie", stamel ek, "kan ek asseblief met Giel en Wania praat?" 

Ou Man 

"Hoekom?"  

Jong Man 

"Ek wil net reg maak tannie … om verskoning vra". 

Ou Man 

"Dis 'n eerste in die huis", sê sy, "Giel, Wania!" 

Jong Man 

Toe hulle by die voordeur uitstap, hou ek die twee Lunchbars uit asof ek besig 

was om 'n aflos te hardloop. "Jammer Giel, dit was nie reg van my nie" 

Ou Man 

"Toemaar", sê Giel sonder om ooit sy oë van die tjoklit af te vat, "ek het kak 

gesoek en jy't dit vir my gegee". Hy vat die Lunchbar, skeur dit oop, breek dit 

in twee en druk alles in sy mond in. "Dankie." 

Jong Man 

(Lag saam) Nia het lank na my gekyk, haar Lunchbar gevat, in twee gebreek 

en vir my die helfte uit gehou. "Dankie Nia" is al wat ek kon sê. "Wania", sê 

sy, "my naam is Wania" 

Ou Man 

"Ek weet", sê ek, "maar vir my is jy Nia!" Sy het haar helfte versigtig geëet, die 

peanuts een vir een afgebreek, maar die heeltyd vir my staan en kyk. Toe die 

laaste krieseltjie in is, het sy haar mond af gevee, vinnig voor my op haar tone 

kom staan … my op die wang gesoen en in die huis in gehardloop. 

 

Ou Man en Jong Man staan vir 'n paar oomblikke doodstil, dink aan daardie 

eerste liefde.  
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Ou Man 

(Breek die oomblik) "Moenie met my sussie mors nie", sê Giel. 

Jong Man 

'Wat?' vra ek, en toe verstaan ek en bloos bloedrooi. 'Natuurlik nie, man!'.  

Ou Man 

"Sê ma' net Sy kry genoeg kak by my Pa".  

Jong Man 

"Is reg so, ek verstaan. Cross my heart and hope to die! Pelle?"   

Ou Man 

"Ek het nie sulke goed nie" sê Giel, "is jy seker?" 

Jong Man 

(Met 'n glimlag) "Jip" sê ek, steek my hand verder uit. (Pouse) Ek sal nooit die 

uitdrukking op sy gesig vergeet nie. 

Ou Man 

"Dankie, nou's ons pelle" (Ou Man en Jong Man skud hande.) 

Jong Man 

(Jong Man dink 'n bietjie, begin lag.) Ek dink ma het partykeer haar hare uit 

haar kop uit getrek oor die vriendskap! Onthou jy die kondensmelk episode?  

Ou Man 

(Skud sy kop, kan nie onthou nie) 

Jong Man 

Ma wou kondensmelk kook vir 'n piesangtert. Sit toe die blik kondensmelk in 

die drukpot op die stoof en sê ek moet dit dophou, sy gaan gou winkel toe. As 

die gewiggie bo-op af kom, moet ek die plaat af sit en die pot een kant toe 

skuif. "MOENIE VERGEET NIE!" sê Ma. "Jaaa Maaa" sê ek. 

Ou Man 

(Ou Man begin lag, onthou)"O ja...toe kom Giel daar aan met 'n rugby bal wat 

sy oom by Jannie Barnard gekry het ... en veertig minute later… 

Jong Man 

..net toe Piet Visagie, (Druk trots met sy vinger teen sy bors) kaal voete en al  

vir Jannie Barnard in sy moer in drop… 

Ou Man 

...is daar 'n helse ontploffing in die kombuis! (Geskok) "O shit! Die 

kondensmelk" Ons hardloop kombuis toe, maak die deur oop… 
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Jong Man 

(Begin  lag)… en sien hoe Ma se spierwit kombuis nou 'n pragtige karamel 

bruin geverf is! Mure, vloer, plafon, die lot! (Die twee lag histeries saam) Ek 

was soooo in die kak! Giel hol om Nia te gaan haal dat sy kan help met die 

skoon maak, maar hulle was skaars terug of Ma kom daaraan… 

Ou Man 

(Met lag in stem) … gee die kombuis net een kyk, stap deur slaapkamer toe 

en kom terug met ..... 

Ou Man en Jong Man 

..... die TRUNK STRAP! (Bewe gemaak bevrees) 

Jong Man 

Toe sy die derde hou na my kant toe mik skree Giel, "Nee tannie, dis my 

skuld, ek het hier aangekom met die rugby bal" en staan nader om te keer.  

Ou Man 

"O" sê Ma, "dan moet ek jou ook 'n paar gee". 

Jong Man 

"Dis reg so tannie" sê Nia, "die deler is so goed as die steler".  

Ou Man 

(Pouse, dan steeds met 'n laggie) Ma het ons daai dag so tussen die skoon 

makery deur behoorlik gelooi met daai 'strap', maar hoe meer sy raas, hoe 

meer lag ons, hoe meer probeer sy ons raak slaan. Ons het naderhand almal 

gehuil van die lag!  

Jong Man 

(Nog met 'n lag in die stem, kastig die moer in) Amper twee dae met suiker 

seep en skrop borsels gevat om die plek skoon te kry, maar toe ons klaar is, 

het Ma 'n piesangtert voor ons neer gesit en dit in drie gedeel. Lekkerste tert 

ooit! 

Ou Man 

(Pouse, dink) Ek het Giel net een keer daarna weer sien huil (Kyk na Jong 

Man, hulle skud saam kop) Ek het gesit en huiswerk doen toe Ma die kamer 

instap "Dr. Verwoerd is dood gesteek in die Parlement", sê sy, en gaan sit op 

die hoek van my bed, haar gesig wit van die skok, verslae. 
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Jong Man 

Ek het nie geweet wat om te dink nie, geweet dit moet baie ernstig wees as 

hulle Ma se Springbok Radio storie gestop het om dit aan te kondig. Ek het 

uitgestap buite toe, om te kyk of alles nog dieselfde is … 

Ou Man 

.... gesien hoe mense uit hulle huise uit kom ... in groepies by hulle tuinhekke 

en grensdrade of sommer in die straat vergader, party verdwaas, ander wat 

hardop huil. (Pouse) Wat ek die meeste onthou, is die geel grasperke, die 

paar boompies hier en daar wat hulle eerste blare begin uitstoot, die armoede 

van die mense op straat en die stof wat op waai van die graslose sypaadjies.  

Jong Man 

Ma het net die vorige dag nog gesê die Augustus winde is laat. Ek het begin 

straat af stap na Nia en Giel se huis, vas gesteek …Giel se stiefpa het by 

hulle voordeur uit geslinger, bottel brandewyn in die hand, met trane wat teen 

sy wange af stroom en so tussen die huilery deur geskree, 

Ou Man 

"Dis die donnerse kaffirs se skuld!".  

Jong Man 

Giel kom huilend by die huis uit. "Asseblief Pa, moenie," soebat hy. "Kom in, 

asseblief Pa".  

Ou Man 

Ek het omgedraai, terug gestap huis toe, gesien hoe Pa straat af kom met die 

kar, by die hek vir hom gewag.  

Jong Man 

"Wat gaan aan Pa?" vra ek toe hy uitklim. "Hoekom huil die mense so?" Pa 

het my nader getrek en vir 'n ruk na die mense in die straat gekyk... 

Ou Man 

 "Hy was hulle verlosser, seun", toe vryf hy my kop en sê, "Die lewe gaan nou 

vir ons almal baie moeiliker word, maar vir die swart mense … gaan dit 

ondraaglik wees". 

Jong Man 

(Droog) Ek moes in die woordeboek kyk wat ondraaglik beteken. (Pouse) En 

nog steeds nie heeltemal verstaan nie, maar Pa wou nie weer daaroor praat 

nie. Veral nie na die dag, kort daarna, op Oom Friedel se plaas nie. (Dink vir 
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'n oomblik) Ons het ouboet gaan haal by die koshuis en soos gewoonlik eers 

plaas toe gegaan op pad huis toe. 

Ou Man 

(Redelik heftig) Dit was Oupa Henry se plaas, hy't nog daar gebly.  

Jong Man 

(Sarkasties)Oom Friedel, Oupa se blou oog seun, drie jaar jonger as Pa! (Ou 

Man en Jong Man kyk ongemaklik na mekaar, dan breek Jong Man die 

stemming) 

Jong Man 

(Amper gemaak opgewek) Ons het skaars daar aangekom toe sleep Klein 

Friedel ons stalle toe om te help met die melkery.  

Ou Man 

"Kan jy koei melk?" vra Friedel. 

Jong Man 

 "Natuurlik" sê ek. 

Ou Man 

 "Nou maar melk vir Bessie, daar, sy's die makste"  

Jong Man 

...en gee vir my 'n spantou, 'n driepoot stoel en 'n melk emmer. (Ou Man 

Begin glimlag) Ek span Bessie om die voorpote, sit die emmer onder haar uier 

en gaan sit so skuins agter haar op die driepoot stoeltjie (Begin ook glimlag) 

en toe ek die eerste trek gee aan 'n speen, skop sy my dat ek doer agter op 

my gat gaan sit! Ouboet en Friedel het nie eers gevra of ek orraait is nie! Net 

gestaan en lag dat die trane loop! (Lag lekker, dink vir 'n oomblik, raak dan 

ernstig) 

Ou Man 

Toe ons terug kom by die huis staan Pa en Ma en wag by die kar, al ons 

bagasie terug in die kattebak. 

Jong Man 

Tant Emily kom van die stoorkamer af aangehardloop. "Wat's verkeerd 

Ouboet?" vra sy. 

Ou Man 

"Vra vir Friedel, daai slapgat broer van jou. Klim seuns, ons gaan huis toe" sê 

Pa. Ek het hom nog nooit so kwaad gesien nie. 
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Jong Man 

Dis die stilste rit wat ons ooit gehad het in daai kar. Ek het gebrand om te 

weet wat aangaan maar Ouboet kyk vir my, skud sy kop en wys met sy oë ek 

moet stilbly. Ma het 'n slag of wat probeer om Pa te paai, haar hand op sy arm 

gesit maar hy het dit net afgeskud en gesê... 

Ou Man 

"Nie nou nie, vrou"(Pouse) Hy was vir lank daarna nie meer dieselfde nie. 

Selfs toe sy maatskappy amper 'n jaar later weer " 'n teelepel wins" wys, soos 

Pa gesê het. (Pouse) Ek't hom 'n paar keer gekry waar hy onder die prieel sit 

en net voor hom uit staar. Vroeg een Sondag oggend, op Oupa Plaas se 

verjaardag ..... ek wou my fiets gaan haal om koerante af te lewer, sit hy weer 

daar op die tuinstoel … trane wat teen sy ken af drup en 'n donker kol op sy 

wit naghemp maak… 

Jong Man 

Ek het vas gesteek, soos Lot se vrou na hom gestaan en kyk, my oë ook nou 

vol trane… hy het sy kop stadig na my toe gedraai asof hy wakker word uit 'n 

droom en my vir die eerste keer sien … sy trane af gevee en gesê.. 

Ou Man 

 "Jammer seun". Hy vat my hand en trek my nader tot op sy skoot. "Moenie 

jou kinderjare mors nie my kind. Geniet elke oomblik daarvan". Toe glimlag 

hy, vryf hy my kop terwyl hy opstaan, en sê "Nou toe, gaan doen jou werk. 

Vanmiddag gaan ons 'n slag weer uit eet"! 

Jong Man 

(Ook ontroer, vee miskien selfs 'n traan weg, glimlag dan) Ek sal daai ete 

nooit vergeet nie. Toe ek my kamer instap na ek die koerante afgelewer het, 

hang Ouboet se langbroek pak, wat hy in standerd ses gekry het, aan die kas 

deur. "En dit?" vra ek toe Ma die kamer inkom. Sy kom staan voor my, sit 

haar hand op my skouer en sê baie ernstig  

Ou Man 

"Pa sê 'n man van dertien dra nie meer kortbroek pakke nie. Ek is jammer my 

seun", sy bly 'n oomblik stil, "Harry… dat jy ouboet se ou pak moet dra"  

Jong Man 

...en druk my hard teen haar bors vas, soen my op die voorkop en stap uit. 

"Jammer?" dog ek, hel ek wou uit my vel uit spring! Uiteindelik! Klaar met die 
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kort broek en die blou kniekoppe in die winter en die hele bleddie Sondag -  

skool klas wat vir jou lag....  

Ou Man 

"Wat's fout Harry, verslaap en uit jou broek uit gehardloop?"(Onthou met 

gemengde gevoelens) Wat 'n dag! (Pouse) Pa wat vir my van sy Old Spice 

Aftershave gee na ek "geskeer" het, en later, terwyl hy vir my mansjetknope 

aansit en my das reg trek, sê "Onthou wat ek jou geleer het. Elke vrou is 'n 

prinses wat eerbiedig moet word." Toe maak hy keel skoon en sê soos 'n 

wafferse Engelse Lord "Best behaviour Old Chap!"  

Jong Man 

(Lag Lekker) By die restaurant het ek soos 'n hofknaap uit die kar gespring en 

Ma se deur vir haar oopgemaak...in die restaurant amper om die tafel gehol 

om haar stoel uit te trek, Pa hoor kug (Baie ernstig) en met groot waardigheid 

haar help sit. (Speel die toneel uit) Die maitre d' wat met sy oë vir Pa vra of ek 

ook 'n spyskaart moet kry, Pa wat sy kop knik. Toe hy loop sê Pa...  

Ou Man 

"Kry waarvoor jy lus is. Onthou net, wat jy bestel eet jy, so moenie bang wees 

om te vra nie"!  

Jong Man 

(Lag) Ek onthou hoe my oë gerek het toe ek daai spyskaart oop maak, (Speel 

dit) Escar … uh, escargot … 

Ou Man 

 "Escargð" sê Pa, "slakke, probeer dit".  

Jong Man 

Elke keer as ek iets bekends bestel vra Pa..  

Ou Man 

"Wil jy nie liewer dit probeer nie"? of "Ek gaan die garnale met peri-peri 

bestel, hoe lyk dit, sal ons manne saam brand?" 

Jong Man 

Die kelner bring die wit wyn, Pa sê hy moet vir my ook 'n glasie skink.  

Ou Man 

(Pouse) "Op oupa se verjaardag" sê Pa. 
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Jong Man 

 Ek het gedink my hart gaan bars van trots. Die hele aand gesip aan daai 

glasie wyn, elke keer gevoel soos Clark Gable of Humphrey Bogart. Lekker 

windgat! (Onthou dit met genot) Later, so oor die koffie, het Pa vir Ma gekyk, 

sy't haar kop geknik sonder om na my te kyk. Toe sit Pa vorentoe en sê.. 

Ou Man 

"Harry, jy's volgende jaar in standerd ses en Ouboet maak die jaar klaar met 

skool. Ons het met die hoof gepraat en hy sê daar is plek vir jou in die 

koshuis." 

Jong Man 

Ek het nie geweet wat om te sê nie, vir ma gekyk, gesien sy lyk 'n bietjie 

hartseer. "Pa…?" 

Ou Man 

"Ek het vir ma gesê om more vir jou 'n nuwe pak te koop" sê Pa. "Ons sal wag 

met die rugby stewels en goed tot volgende jaar." 

Jong Man 

"Dankie Pa…dankie Ma". In die kar terug huis toe kon ek nie verstaan 

hoekom ek skielik 'n hol kol op my maag het nie. Dis tog wat ek wou hê! Twee 

jaar al na uitsien. Die aand in my bed gelê en dink wat ek vir Giel en Nia gaan 

sê… 

Ou Man 

(Kyk lank na Jong man, wag dat hy nog iets moet sê) Kom nou! Dis nie hoe 

die aand geëindig het nie…! 

Jong Man 

(Skerp) Dit is! Dis hoe ek dit onthou! 

Ou Man 

Moenie kak praat nie! Ek het nog nooit weggekruip vir die waarheid nie. Jy 

kan nie vir jouself lieg nie! 

Jong Man 

Ek lieg nie, ek wil net nie daaroor praat nie! 

Ou Man 

Nou goed dan sal ek! Ons was skaars by die huis, ek was nog besig om die 

pak op te hang, toe kom tant Emily daar aan. Pa het die deur oop gemaak en 
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gesê "Emily! Was jy nie plaas toe nie, dis Pa se verjaardag...." Ek het in die 

gang af gestap, sitkamer toe, vas gesteek toe sy sê.. 

Jong Man 

 "Ek was daar... Ag Ouboet ... kan jy nie maar net vir pa omverskoning vra 

nie? Sal dit so erg wees? Hy't die heeldag daaroor aan gegaan"  

Ou Man 

Pa sug, sê dan saggies, "Ek kan dit nie doen nie Sus. Het Pa of Friedel al vir 

jou gesê wat regtig gebeur het? Ek het net gesê apartheid gaan ons almal 

verwoes…dis NIE Godswil nie. Toe ontplof Pa, skreeu op my soos vir 'n hond 

'Trap uit my huis uit jou donnerse kafir boetie. Gaan lê by die swartes as jy 

wil, ek gee nie 'n moer om nie!'  

Jong Man 

Ma kom in van die kombuis af, gaan sit langs Pa, vat sy hand. "Emily" sê sy, 

"Henry wroeg nou al meer as 'n jaar hiermee. Hy wou al 'n duisendkeer gaan 

reg maak het met Pa maar ek het hom elke keer gestop."  

Ou Man 

 "Emily" sê Pa, "dink jy vir een oomblik dat Pa vir my sal vergewe, dat alles 

weer sal reg kom as ek sê 'Jammer Pa'? Jammer vir wat? Dat ek nie deur die 

lewe wil gaan met haat teenoor ander mense net omdat ons hulle nie 

verstaan nie? Ons kinders gaan nie daai kruis deur die lewe dra nie! Dink aan 

die hel wat ma moes deur gaan met hom, Sus"  

Jong Man 

(Dit kom moeilik uit, sag, wil dit nie rêrig onthou nie) Tant Emily kyk vir Pa, 

begin saggies huil, "Ek is jammer Ouboet, pa het jou onterf, gesê hy gee nie 

'n sent aan 'n donnerse kommunis nie, oudste kind of te not. Ek het vir Pa 

gesê (Sukkel om dit uit te kry) … dan is ek ook nie meer sy kind nie …en … 

en hier is ek". Pa het sy arms om haar gesit en so het die twee mekaar gesit 

en troos terwyl ek terug sluip kamer toe. Ma kom sit kort daarna by my op die 

bed. 

Ou Man 

"Ek is jammer my kind, dat jy dit moes hoor. Grootmense wat weier om 

volwasse te word, is tien keer wreder as die wreedste kind."  
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Jong Man 

Toe vat sy my gesig in haar hande, soen my op die voorkop, en sê met daai 

glimlag van haar..  

Ou Man 

"Bly maar liewer vir nog 'n paar jaar my seuntjie."  

Jong Man 

Ek het in die donker gelê en dink aan Oupa … hom gehaat oor die trane wat 

hy Pa maak huil het. Gewens ek kan hom bliksem…hoekom doen Pa nie iets 

nie …gewens…(Stop)  

Ou Man 

(Kort pouse) gewens ek kan Ma se seuntjie bly … geweet dis verby… gedink 

aan die laaste week in standerd vyf …aan die slaap geraak met die gevoel 

dat iets vir altyd verander het…  

Jong Man 

.....die hele week gewag dat Pa iets sal sê…by die skool gemaak of ek nes 

die ander ook uit my vel uit is van blydskap … klaar met Laerskool … die 

Vrydag middag by die hek uit gestap saam met mense wat ek nooit weer sou 

sien nie… 

Ou Man 

Pa het by die kar gestaan en wag, net gesê, "Kom" en ry in stilte tot by 'n 

restaurant buite die dorp. Ons gaan sit by 'n tafel eenkant onder 'n koelte 

boom, plaas ons bestelling...sit en kyk na die eende op die dam voor ons, die 

drie springbokkies wat teen die oorkantste wal staan en water suip..... 

Jong Man 

"Dit lyk soos Oupa se plaas" blerts ek dit uit, kyk vir Pa en voel hoe my ore 

begin brand van die bloos. "Ek haat oupa" sê ek voor ek moed verloor. 

Ou Man 

"Dit sal jammer wees" sê Pa, "haat is 'n kinderagtige emosie, 'n kanker, nes 

jaloesie en afguns". Hy kyk weg, bly lank stil. Ek sien hoe hy sukkel met 

emosies wat ek eers baie jare later verstaan .. hartseer, bitterheid. Dan 'n 

gelatenheid wat oor sy gesig spoel. "Dit help nie ek draai doekies om nie", sê 

hy amper vir homself, haal diep asem en sê "Oupa haat homself Harry.. hy't 

sy siel verkoop aan 'n idee, 'n politieke party, vir 'n plaas. Grond wat eers aan 

ander behoort het ..en te laat besef dat dit meer kos as wat hy bereid is om te 
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betaal. Nou sit hy met die gebakte pere." Pa kyk weg, sien die springbokkies 

weg raak agter die dam wal, sê dan met 'n hartseer stem, "Oupa haat my 

omdat ek nie wil help dra aan sy skuld nie...nie wil doen wat hy sê ek moet 

nie" 

Jong Man 

"Maar bliksem, Pa, dis onregverdig" skree ek, besef wat ek gesê het. "Sorry 

Pa"  

Ou Man 

"Wie't gesê die lewe is regverdig, seun? (Met 'n droë laggie) "Ek het nog altyd 

gedink die lewe is onregverdig juis omdat almal daai gesegde so gelate 

aanvaar en niks doen om die onreg uit te wis nie. Lekker naïef nê?"  

Jong Man 

Die kelner bring ons kos en ons sit in stilte en eet. Toe ons klaar is vra ek, "Is 

dit hoekom Oupa nie wou help toe Pa se besigheid .. toe dit in die moeilikheid 

beland het?" 

Ou Man 

(Met 'n glimlag) O, hy wou my help, maar ek kon Oupa se geld aanvaar  

sonder om my siel te verkoop nie.  

Jong Man 

Pa sien ek verstaan nog nie lekker nie. 

 

Ou Man 

Hy wou hê dat ek soos 'n soos skaap agter hom aanloop, doen wat hy aan my 

voor skryf om te doen al is dit soms verkeerd, selfs 'n euwel.(Pouse) Ek het 

besluit om vir myself te dink, my eie paadjie te loop, al is dit soms alleen". 

Jong Man 

Toe sit hy sy hand so agter my kop en sê, 

Ou Man 

 "Bly altyd getrou aan jouself, seun, al is dit hoe moeilik". 

Jong Man 

Ek het gevoel hoe my keel toe trek, nie verstaan hoekom die lewe skielik baie 

moeiliker lyk nie. "Ek wil liewer nie groot word nie Pa".  
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Ou Man 

(Lag) "My kind" sê Pa, "grootmense doen goed wat my laat wonder hoekom 

hulle so genoem word. Jy en ouboet het soms meer insig en wysheid as baie 

van my vriende."  

Jong Man 

(Kyk na Ou Man, sê met 'n skewe glimlag) Shit! Hoekom onthou jy net al die 

'heavy stuff'? Plesier! Pa het tog gesê, nee, opdrag gegee, dat ek die lewe 

moet geniet!  

Ou Man 

(met 'n effense glimlag) Miskien omdat jy, (druk met sy vinger teen Jong Man 

se bors) jongman, al my pret op gebruik het?  

Jong Man 

Ag toe kom nou, dit was nie so erg nie. 

Ou Man 

O, en wie het in die koshuis Deep Heat en juk poeier op die seniors se toilet 

sitplekke gesmeer? (Kyk na Jong Man, kry geen reaksie nie) 'n Muis in die 

pragtige juffrou Bester, met haar kort rokkies en lang bene, se laai gesit?  

Jong Man 

(Lag lekker) Toe sy die laai oopmaak hardloop muis oor haar hand en val op 

haar skoot. Sy spring op haar stoel, die muis val op die vloer. Sy kyk na ons, 

kyk na die muis, dink aan haar kort rokkie, begin trek daaraan asof sy dit 

langer wil maak, kyk weer na ons, weer na die muis, gee 'n helse gil en hop 

met drie spronge by die kamer uit! 

Ou Man 

(Lag saam) Pa het gesê sy dra nie rokkies nie, sy dra boordjies!  

Jong Man 

Die manlike onnies was mal oor haar. Almal het skielik nuwe hemde en dasse 

begin dra. Ou Stinkstokkie van Dyk het glad 'n nuwe baadjie gekoop en 

opgehou El Cano's rook in die gange! Mnr. Fourie het weke lank vlerk gesleep 

vir 'n "date"! Ek het self gehoor hoe soebat hy eendag by haar. "Asseblief 

Mari, kom dan net saam met my na die debat aand toe, as dit jou veiliger sal 

laat voel?" Sy het haar oë gefladder en gesê.. 

Ou Man 
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"Nou maar goed, ek is in elk geval aan diens die aand" En jy en Nick sorg toe 

dat julle reg agter hulle sit. Mnr. Fourie het almal welkom geheet en toe hy 

weer langs haar gaan sit, skuif jy 'n poep kussing onder hom in net voor hy 

sit..... 

Jong Man 

(Lag uit sy maag uit) Die hele saal het vergalm van die klank! Hy vlieg op asof 

'n mamba hom gepik het. Vier honderd kinders bars uit van die lag, die hele 

saal is histeries!  

Ou Man 

(Lag ook) Hy spring op, sien die kussing, sien ons wat daar sit soos engeltjies 

voor die Poort, sien Juffrou Bester wat skater van die lag, word bloed rooi in 

die gesig en sleep ons by die saal uit aan ons ore .. 

Jong Man 

My gat het nog nooit gebrand soos daai aand nie. Dit was die seerste ses van 

my lewe (Pouse) en die maklikste twintig rand wat ek ooit verdien het! (Sy 

entoesiasme kry die oorhand) Onthou jy Mnr. Coetzee, die vise-prinsipaal... 

Ou Man 

(Met 'n lekker laggie) Ou Mielie! 

Jong Man 

...wat geloop het asof hy 'n stronk in sy gat vasknyp (Wys hoe) en na ligte uit 

op sy sokkies in die donker koshuis rond gesluip het om die rokers te vang .. 

tot ons een aand die draad vullis mandjies in die gang met vislyn aan mekaar 

vas gemaak het ..  

Ou Man  

... en hy skoffel weer so in die donker die gang op en val sy gat af toe die 

mandjies om sy voete vas koek! Toe hel hy ons almal, of ons rook of nie! 

Jong Man 

(Gaan hom nie nou laat onder kry nie, onthou 'n nuwe storie, vertel met 

oorgawe) En die brulpadda wat ons aan sy gang deur vas gemaak het? (Kyk 

vir Ou Man wat nie kan onthou nie) Mevrou Mielie het so twee weke van te 

vore hulle eerste klein Mielietjie gebaar. Pa Mielie het bitter min geslaap. 

Vreeslik knorrig geword, gesê hy trek ons gat velle af as ons die kind wakker 

maak in die nag. Ons moet asseblief stil bly en op ons kouse rondloop. Nick 

vang toe 'n bul van 'n padda. Ons bind vislyn om sy onderlyf en maak die 
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ander punt aan die deurknop vas, met net genoeg speling dat die padda so 

ses duim kan spring .. en elke keer as hy spring, pluk hy aan die deur. Dan 

kom Mielie, maak die deur oop, stoot die padda agter die deur in en kyk in die 

gang af. Sien niks of niemand. Maak weer die deur toe en trek die padda 

saam. Paddatjie wag so vyf minute dan spring hy weer, pluk aan die deur. 

Klein Mielietjie begin skree, Groot Mielie stamp die deur oop.... 

Ou Man 

(Lag lekker saam) .. en so het dit aangehou vir 'n goeie uur en 'n half. 'n 

Properse padda-du in die koshuis gang tot daai gat kruiper, André Mulder ons 

gaan verklik het" (Streng) Jy dwaal af... 

Jong Man 

(Kyk vir 'n sekonde of twee skuldig na Ou Man) Ek weet... ek weet.. dis net.. 

Ou Man 

... moeilik... ek weet, maar daar's nie veel skilletjies oor nie.  

Jong Man 

(Jong Man dink terug, sê dan amper hartseer) Nee. (Pouse) Die dag by die 

Hatfield polisie stasie ...? Dit was aan die einde van my laaste jaar op 

'varsity'... tant Emily bel en vra dat ek Klein Friedel gaan soek  

Ou Man 

Net so slapgat soos sy pa...by die polisie aangesluit om diensplig te ontduik... 

 

Jong Man 

Oupa Plaas lê op sterwe en hulle kan Friedel nêrens kry nie .. toe gaan ek 

Hatfield toe waar hy gestasioneer was.. 

Ou Man 

... en sien hoe Friedel en 'n ander konstabel met 'n swart gevangene by die 

aanklag kantoor aankom. Die swart  man het in die middel van die somer 'n 

groot army jas aangehad ... die stasie bevelvoerder kom in en vra, "En dit?"  

Jong Man 

"Hom gevang by 'n kar inbreek. Kyk" sê hy, en trek die jas uit en dop dit om. 

Aan die binnekant is daar groot sakke vas gewerk, almal vol gesteelde 

goedere. Hulle pak alles op die toonbank uit .. motor radio's, beursies, 

donkerbrille en ... 'n groot bottel vol Eno's. (Pouse) Ek wil nie verder daaroor 

praat.. 
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Ou Man 

Die Kaptein kry 'n onheilige uitdrukking in die oë en sê, "Bring vir ons 'n liter 

water in 'n Coke bottel". Toe Friedel terug kom met die water sê die Kaptein, 

"Druk sy neus toe". Een konstabel hou die man vas, Friedel druk sy neus toe. 

Die Kaptein staan nader met die Eno's en toe die man sy mond oop maak om 

asem te skep, gooi hy al die poeier in sy keel af en druk sy mond toe tot hy 

alles gesluk het. Na twee minute sê die Kaptein, "Gee vir hom die water".  

Jong Man 

Friedel druk die liter bottel in die man se mond en sê "Sluk" en hou die bottel 

daar tot meer as die helfte afgesluk is.  

Ou Man 

Toe hy die bottel wegneem, snak die man na asem, gee 'n sluk en net toe hy 

weer asem haal druk Friedel die bottel terug in sy mond en hou dit daar tot dit 

leeg is. 

Jong Man 

Ek wil skreeu, die polisiemanne bliksem, maar bly staan soos 'n haas in 'n 

soeklig.  

Ou Man 

Die swart man se gesig kry 'n grys kleur, sy maag swel groter en groter, lyk 

amper soos 'n swanger vrou op haar laaste, terwyl hy sukkel om asem te 

skep. 

Jong Man 

 Die kaptein staan nader, sê... 

Ou Man 

 "Time hom" en druk met twee stywe vingers teen die opgeswelde maag. 

Jong Man 

Daar bars 'n wind by die man se mond uit,  en hou net aan en aan... 

Ou Man 

sy oë wil uit peul....sy gesig word al hoe gryser.... 

Jong Man 

...ek voel hoe die gal in my keel opstyg...hy maak sy mond toe, probeer asem 

haal. "Een minuut 15 sekondes...drie sekondes buite die rekord" skree 

iemand en almal lag.  

Ou Man 
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"Amper daar" sê die kaptein. "Time hom" en druk weer met sy vingers teen 

die ballon maag ..."Nou, nou, nou.." skree die ander.... 

Jong Man 

(Baie stil) ....ek stap die gebou uit, braak op die sypaadjie. (Pouse)  My moer, 

is dit waarvoor Pa sy erflating moes prys gee?  

Ou Man 

By Oupa se begrafnis het ons een kant gestaan...Pa, Ma, ek en Ouboet en 

tant Emily, soos toeskouers by 'n motorongeluk ... die res van die familie wat 

maak of ons nie bestaan nie. (Pouse, kyk na Jong Man) Toe ons by die 

begrafplaas uit ry kon ek voel hoe ek jou daar agterlaat...  

Jong Man 

(Half seer) Ag kak man! Jy't my nêrens 'gelaat' nie. Jy het my versuip in jou 

nuutgevonde pessimisme. Hoe het Louis gesê toe jy weereens nee sê vir 'n 

bokjol?  

Ou Man 

Louis? 

Jong Man 

Die mediese student wat saam met my vleuel gespeel het vir die 

universiteit....? 

 

Ou Man 

O, daai Louis! (Onthou die voorval, maak keel skoon, vertel half verleë) "Shit 

swaer, jy't 'n regte pyn in die hol geword. Lyk my jou ocula-anus spiertjie het 

nou behoorlik in geskop" sê hy.  

Jong Man 

(Speel saam) "My wat?" 

Ou Man 

"Jou ocula-anus spiertjie. Die spier wat jou oog met jou gat verbind om jou 'n 

kak uitsig op die lewe te gee." (Gee 'n verleë laggie) Ek het nie besef dis so 

erg nie. 

Jong Man 

Ek het! Ook maar goed ek het besluit om 'n ogie oor jou te hou, anders het jy 

die liefde van jou lewe deur jou vingers laat glip... (Kyk stip na Ou Man wat 

skielik weg draai, weet hy het nou sy vinger op die sweer gedruk) Daai eerste 
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sien in die kafeteria....sy loop en soek na iemand, haar gesig effe bekend, 

dalk 'n model op 'n Huisgenoot voorblad of 'n Mej. SA finalis ... lank en slank, 

alles in perfekte proporsie...ek kyk weg voor sy my vang staar ... sy stop reg 

voor my tafel, kyk my in die oë, sê met 'n geheimsinnige glimlag, "Is jy Harry 

Malan? Ek skryf 'n artikel oor die Sterkfontein grotte. Prof. Willie sê ek moet 

met jou praat" (Lag) Ek het komkommerkoel, met die grasie van 'n danser, op 

gestaan en in my beste James Bond nabootsing, a la Sean Connery, gesê, 

"Goeiemiddag Juffrou, kan ek van hulp wees?". My beste glimlag uitgepak, 

haar hand gevat, liggies gesoen en gesê, "Jou elke wens is my verpligting".  

Ou Man 

Ag kak man! Ek het hardop gesnak na my asem...my bek wat oop hang soos 

'n baber met asma, my wange bloed rooi. My eerste gedagte was, as haar IK 

hoër as 80 is, bestaan daar nie so iets soos 'n regverdige god nie. Niemand 

kan só lyk en slim wees nie. 

Jong Man 

 "N-n-nee" stotter ek, "ek is..is.. n-n-nie. Ek bedoel ek is Harry, m-maar ek is 

net 'n junior rektor...'n.. lektor, vra liewer vir Prof." 

Ou Man 

(Met 'n glimlag) "Jy kom nie baie uit nie nê?" sê sy, "Prof. Willie sê jy's 'n 

boffin', die man om mee te praat ... net 'n half-uur? " 

Jong Man 

(No more jokes)Ek staan op, sê, "Verskoon tog, middag, ek is Harry Malan, 

en jy?" 

Ou Man 

"Snyman...Nia Snyman" sê sy. 

Jong Man 

Nia..? 

Ou Man 

"Uh huh ... 'n vriendelike borselkop seun het my in 'n ander lewe so genoem... 

toe vat ek die naam vir my nuwe lewe, saam met my regte pa se van". 

Jong Man 

 Nia...? Giel se...?  
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Ou Man 

"Ja", sê sy, "ek soek al vyf jaar na jou". Ek kyk vir die eerste keer regtig in 

haar oë ... sien die humor, die warmte, voel hoe 'n kalmte deur my vloei. 

"Kom" sê sy, vat my hand en sleep my by die kantien uit. (Pouse) Ons het ure 

lank onder 'n boom op die kampus gesit en gesels. Oor haar ma en stiefpa 

wat dood is in 'n motor ongeluk, haar en Giel se lewe saam met hulle pa in die 

groot huis teen Tafelberg se hange. Ek kon nie my oë van haar af hou nie..., 

hierdie beeldskone, selfversekerde vrou. "Kom ons gaan breek 'n broodjie" sê 

sy. Ons het geëet, gesels, gellings wyn gedrink...gelag tot die son op kom. By 

haar blyplek skielik nie geweet wat om te sê nie ...bang ek sien haar nie weer 

nie. "Nia" vra ek, "hoekom het jy my eintlik kom soek?" Sy draai na my toe, 

haar oë wat lag. "Wel, eers verdwyn jy skielik sonder om behoorlik te groet, 

toe trek jou ma-hulle weg...O, ek het jou nie gemis nie" sê sy en haal 'n 

Lunchbar uit haar handsak, breek hom in die helfte en gee een stukkie vir my. 

"Ek wou net dinge reg maak" en soen my. Ek voel hoe alles in plek val. (Kort 

pouse) 'n Maand later is ons getroud. 

Jong Man 

(Geniet die vertelling) Pa, Ma, Ouboet en tant Emily, Giel en skoonpa Jan .... 

ek en die mooiste bruid in die wêreld in 'n klein klip kerkie in die Drakensberg.  

By die onthaal, Pa wat opstaan en sê, "Die geskenk is van ons ander familie 

... almal wat saam met my en Ouboet werk in die fabriek ... almal, van die 

skoonmakers tot die voormanne het bygedra" en hy gee vir ons 'n bossie 

sleutels. "Die karretjie staan hier buite". Skoonpa Jan haal 'n koevert uit sy 

binnesak. "Ons almal hier het 'n ietsie gegee, gebruik dit vir julle eerste 

huisie". Ek en Nia lê die aand in die bed en wonder of enige iemand al ooit 'n 

beter begin gehad het. 

Ou Man 

(Lang pouse. Ou Man loop 'n draai, kom terug, sit.)"Men tracht und Got lacht".  

(Pouse) Ons kom op Graaff-Reinet aan op pad terug huis toe, boek in by die 

hotel. Die bestuurder wag ons in. "Mnr. Malan? U moet asseblief dadelik u 

ouers bel. Gebruik sommer my kantoor." Ek skakel die nommer en Ma 

antwoord. "Harry my kind, waar is julle?" In Graaff-Reinet Ma... wat is 

verkeerd?" Stilte.  "Ma? Wat het gebeur?" Weer 'n stilte, dan, "Ouboet is dood 

Harry...hy't geld gaan trek vir die salarisse.... hulle het hom geskiet, Harry, 
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voor die bank op die sypaadjie ....Harry...?" Ek hoor hoe Ma sukkel om in 

beheer te bly. "My kind...Pa...". Ek voel hoe 'n hand my hart vas gryp. 

"Ma...wat van Pa?" Nou huil sy hardop. "Pa lê in ICU ... hy't 'n hartaanval 

gehad." 

Jong man 

(Met 'n tikkie hartseer)En toe is my tyd is verby...exit Primus Optimus, stage 

right...(Maak buiging, wys na Ou Man) 

Ou Man 

 Enter Scepticus Maximus, stage left. (Gaan haal 'n pak Rennies uit die 

plastiek sak, breek twee blokkies uit, kou dit) Pa is drie dae later oorlede...ek 

het langs sy bed gestaan toe hy vir die eerste keer by kom...hy kyk verward 

rond, sien my daar staan, lek sy lippe "Ouboet....?" Ek vat sy hand...skud net 

my kop. Hy lê vir 'n oomblik tjoepstil, sy oë die blouste blou, toe rol daar 'n 

traan teen sy wang af. Hy trek my nader, gee 'n skewe glimlaggie "Ek is 

jammer seun...sê vir Ma...dankie vir die liefde...julle was altyd net 'n plesier", 

lek weer sy lippe en druk my hand. Kyk my in die oë. Ek buk nader. "Harry, jy 

moet sorg vir die familie by die werk...". Toe is hy weg. (Pouse) 'n Week later 

is hulle veras, die kerk stampvol. Almal daar om te getuig van Pa en Ouboet 

se invloed op hulle lewens. Net Tant Emily van Pa se familie. Oom Friedel het 

voor die diens gebel om te sê hy sit vas op die plaas, dis oestyd. "Dis nogal 

ironies nê" sê hy, "dat een van jou pa se swart boeties al die kak veroorsaak 

het". Ek sweer, as hy voor my gestaan het, sou ek hom gemoer het, sê toe 

maar net, "Nee, jou armsalige idioot, dit was 'n wit man wat Ouboet geskiet 

het. Gaan kyk, dalk bly hy in dieselfde grot as jy" en sit die foon neer. Laat die 

aand, toe die laaste mense weg is, sit ons om die kombuis tafel...Ma, Nia en 

ek. Die nag is tjoepstil...die eerste stilte in 'n week. Na 'n ruk sê Ma, "Wat nou 

van die besigheid seun? Gaan ons maar verkoop?" (Lang Pouse) Ons kan 

nie, Ma...ek het pa beloof...die mense...hulle het amper almal saam met Pa 

begin...dis sy ander familie. In elk geval, hulle is almal aandeelhouers, ons sal 

Maandag daaroor praat. (Pouse) As ek maar net toe geweet het...  

Jong Man 

Wat?(Geen reaksie) As jy wat geweet het? 
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Ou Man 

(Dink sy woorde uit soos hy aangaan) Wat het jy my genoem? Blerrie ou 

Bitterbal, wat  maak of jy nie bestaan nie, dat my jeug nooit gebeur het nie. 

(Pouse, skud sy kop)  Dit is al waarop ek trots is...wie ek was... jy was. Ek 

onderdruk jou nie...ek kruip weg vir jou...vir myself...   

Jong Man 

(Verstaan glad nie) Kruip weg....? 

Ou Man 

(Val Jong Man in die rede) Ek was so bleddie naïef...verwaand genoeg om te 

dink ek kan net by die fabriek in stap en oorneem. As ek vasbrand kon ek net 

vra, daar was altyd iemand met die regte raad. Dit het goed gegaan...vir 'n 

ruk. Toe paddastoel die kompetisie om ons. Mense wat volgens ander reëls 

speel...nie 'n flenter omgee vir die werkers nie, salarisse beperk tot 'n 

minimum om die "bottom line" te beskerm. Duur etes vir potensiële kliënte se 

direkteurs, geskenke vir hulle vrouens, jagtogte bosveld toe...(Bly skielik stil, 

kan nie vir Jong Man kyk nie) Ek praat kak! Die skuld is net myne...en ek het 

nie die balls om dit te erken nie (Loop 'n sirkel, skraap sy moed bymekaar) Ek 

kom een aand by die huis...ons het onlangs ons grootste kontrak 

verloor...49% van ons jaarlikse inkomste...ek het gepleit, gesoebat, gesmeek, 

maar hulle is weg, land uit. Ek het nagte deur gesit en somme maak, planne 

beraam om die maatskappy aan die gang te hou sonder om mense af te 

dank. Bedags hoed in die hand die rondtes gedoen op soek na nuwe kliënte, 

sommer net plein gat gekruip vir werk...alles verniet. So stap ek die aand die 

huis in, moeg, swartgallig, die moer in. Nia is soos altyd bly om my te sien, 

gee my een van haar sonskyn glimlagte. Sy sê iets snaaks soos 'miskien 

moet jy die donderweer buite los, hulle het vandag die nuwe matte kom in sit'. 

Ek sien nie die humor nie, hoor net kritiek...antwoord haar skerp... voel hoe 

die bloed in my ore raas. Nia antwoord my, die seer in haar oë wat ek lees as 

verwyt...alles word wit voor my. (Lang pouse) Toe ek tot my sinne kom...lê sy 

...lê sy op die naat van haar rug op die kombuis vloer, my knieg op haar bors, 

my regterhand rooi geëts op haar wang...my vinger onder haar neus...'ek het 

genoeg kak by die werk, ek gaan nie dieselfde kak duld in my huis nie' hoor 

ek 'n onbekende stem sê. My oë fokus, sien skok en vrees op haar gesig. Ek 

kyk na my hand, haar wang, my knieg op haar bors...voel die skaamte in my 
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maag brand, versprei deur my hele lyf, my brein kook. Water bars by elke 

gaatjie op my lyf uit...ek weet nie of dit sweet of trane is wat teen my wange 

afloop nie. Ek wil haar optel, om vergifnis smeek. Sy kruip agteruit weg van 

my af. "Nee...bly weg van my af! skree sy. "Nia...ek is so jammer", pleit 

ek...sien die weersin in haar oë...my woorde verdamp.  (Gaan sit uitgemergel 

op die bank) Ek het  'n paar goed in 'n tas gegooi en in 'n hotel gaan slaap.  

Jong Man 

(Geskok, die bliksem in) Hoe kon jy...alles wat Pa ons geleer het...dat elke 

vrou is 'n prinses. Sy moes tog iets gedoen het...iets anders gesê het.  

Ou Man 

(Skerp) Nee! Daar is niks op Gods aarde wat sy kon sê of doen om ...DIT.. te 

verdien nie! Ek het daai nag nie 'n oog toe gemaak nie. Gedink aan Jan wat 'n 

kat teen 'n muur dood slaan, aan Oupa Plaas wat Ouma tot selfmoord gedryf 

het, Klein Friedel in die Hatfield polisiestasie, en besef...ek is niks beter as 

hulle nie. 'n Boelie gebruik wat sy tong, sy vuiste om sy sin te kry. Net 'n 

lafaard slaan 'n vrou...skop 'n dier.(Pouse) Sonsopkoms staan ek voor ons 

huis. Nia maak die deur oop voor ek kan klop, haar oë dik gehuil. "Nia, daar is 

niks wat ek ooit kan doen om laasnag reg te maak nie, geen verskonings of 

beloftes nie. Jy verdien net liefde en respek...as jy besluit om...om my te los, 

ek verstaan...ek is nie meer die man wat jy getrou het nie... nie meer jou 

gelyke nie. Ek...is 'n lafaard." Draai om, loop weg. "Harry, wag" sê Nia, kom 

staan by my, vat my hand. "Ek ken jou my man...weet wat gisteraand aan jou 

doen. Weet dit sal nie weer gebeur nie. Kom hier" sê sy en trek my nader, hou 

my vas, "Ek vergewe jou".  

Jong Man 

(Vol liefde) Nia...  

Ou Man 

(Amper vir homself) Sy het nooit weer 'n woord daaroor gesê nie...in al ons   

huweliksjare my nie een keer verwyt nie, was nog altyd net die Nia wat ek lief 

het...maar nou en dan, as ek driftig raak of my humeur verloor, sien ek vir 'n 

sekonde die vrees in haar oë...voel ek die skaamte weer opvlam. (Kyk na 

Jong Man) Ten spyte van alles wat ek bereik het...die maatskappy wat ek 

weer op sy voete gekry het en later teen 'n gesonde wins verkoop het, 

toekennings wat ek ontvang het, die liefde van 'n ongelooflike vrou...voel ek 
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soos 'n bedrieër...iemand wat nie die reg het om die wêreld in die oë te kyk 

nie.  

Jong Man 

(Sarkasties) No shit, Shirley! Hel, weet nie of ek ooit weer in 'n spieël wil kyk 

nie .. (Selfoon lui in Ou Man se sak) 

Ou Man 

(Antwoord selfoon) Yes Gerrie. Hoe lyk dit, gaan hulle oorleef? (Luister) Dis 

goeie nuus...wat, hier by jou huis? Nee, goed Gerrie...hoop jy hou van 

minimalistiese dekor. Nee, kom kyk maar self! Ciao! (Sit foon in sak) Dis 

Gerrie, hy sê Willie se krane is toegedraai en Piet se sluise is oop...hulle is 

nou-nou hier.   

Jong Man 

My woorde is op...steek soos 'n visgraat in my keel vas (Kyk na Ou Man, skud 

sy kop) Hoekom hê! Sê my dit... 

Ou Man 

Ek weet nie..die dokter het gesê dit was stres....depressie. My drie jaar lank 

laat Prozac sluk. Drie jaar van niks voel nie. G'n vreugde, woede of 

entoesiasme nie, zero humor en boggerol seks.  (Pouse) Toe smyt ek die pille 

weg. Ek besef ek het my ego die oorhand laat kry (Pouse) Ek kon my ego 

negeer, op sy plek sit, maar ek het my selfrespek, my eiewaarde weg gesmyt 

toe die eerste hou haar tref...en vir dit kan ek myself nooit vergeef nie     

Jong Man 

(Lang pouse) Na Ma se dood ...toe begin jy my weer soek. Wat het sy vir jou 

gesê? 

Ou Man 

(Pouse)"Jy is jou eie grootste vyand my kind...en wat moet jy wees?  

Jong Man 

'n Plesier.... 

Ou Man 

 ...ook vir jouself. Aanvaar Nia se vergifnis ..vergewe jouself!  

Jong Man 

(Stem saam met Ma) Al wat sy wil hê is om jou weer te hoor lag.  

Ou Man 

Ma is drie weke later oorlede.  
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Jong Man 

Ma was reg, soos altyd .... hoe kan ek help? 

Ou Man 

Sit weer die kleur terug in my lewe...alles is so donners grys! (Dink vir 'n 

sekonde, kry 'n stoute uitdrukking in die oë) O...en as ek jou weer wil 

onderdruk...skop my gat! 

Jong Man 

(Gaan staan voor Ou Man, kyk skerp na hom, praat dan soos 'n Kaapse 

kleurling)Nou ma' okay my Larny, under de following kondiesins. Djy laat vi' 

Nia drie keer 'n dag smile... 

Ou Man 

Check 

Jong Man 

 Djy lossie guilt trip..  

Ou Man 

Check 

Jong Man 

....en jy laat vi'my toe om 'n vlegsel te maak vannie  hare op jou neus. Het ons 

'n deal OB? 

Ou Man 

Jou klein kak! G'n respek nie!  

Jong Man 

Nee..nee, geen opstand nie! Buk! Ek gaan jou gat skop! 

Ou Man 

 (Kyk vir Jong Man, glimlag) Is jy seker? 

Jong Man 

Buk! (Ou Man buk, Jong Man gee sy gat 'n lekker skop, gryp sy eie agterent 

as die pyn hom ook tref) 

Ou Man 

(Lag lekker) Dink voor jy doen seun! (Loop oor na Coleman, haal 'n Lunchbar 

uit en stap terug na Jong Man) Ek gaan dinge reg maak met Nia. Kom jy 

saam? (Hulle kyk vir mekaar, glimlag gelukkig.)  

Ligte Uit 

Finis 



 39 

 

 

 




