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Die rolverdeling was soos volg: 

 

RICHARD DE RIDDER – Louis van Niekerk 

NATASJA HANEKOM  – Brümilda van Rensburg 

 

Regie en stelontwerp: Deon Opperman 

Vervaardiger: Deon Opperman 

 

Vertalings van uittreksels uit William Shakespeare se Romeo and Juliet, 

Hamlet en The Merchant of Venice deur Deon Opperman. 

 

You must remember this: 

A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh,  

The fundamental things apply  

As time goes by. 

And when two lovers woo  

They still say, "I love you."  

On that you can rely, 

No matter what the future brings  

As time goes by. 

Moonlight and love songs  

Never out of date,  

Hearts full of passion,  

Jealousy and hate, 

Woman needs man  

And man must have his mate  

That no one can deny. 

It's still the same old story -  

A fight for love and glory,  

A simple case of do or die.  

The world will always welcome lovers  

As time goes by. 

Herman Hupfeld – As Time Goes By, 1931
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Die klein patio/tuintjie van RICHARD DE RIDDER se eenheid 

in die Seaview Gardens aftree-oord. Links van die verhoog is ‘n 

beskeie pagoda/afdakkie wat oor die glas dubbeldeur wat na 

binne lei, staan. Die glas dubbeldeur is in die kantgordyne, en 

word meer “gevoel”as gesien. Twee groterige blompotte staan 

langs die twee pale waarop die pagode staan. Rankers groei uit 

die potte op teen die pale. Effens links van middel is ‘n 

tuintafeltjie met twee stoele.  Regs van die verhoog is ‘n 

marmer tuinbankie.  Oor die verhoog agter loop ‘n 

houtheining.  Mooi eweredig gespasieer voor die heining is 

twee groot blompotte elk met identiese staanroosplante wat 

daarin groei. 

 

‘n Scrabble bordspeletjie se boks lê op die tuintafeltjie. Langs 

die boks lê  Kritzinger se Verklarende Afrikaanse Woordeboek. 

 

Voor die ligte indoof, hoor ons ‘n klavier wat op ‘n afstand 

begin speel – “As Time Goes By” in E
b
 maj.  Die ligte doof in.  

Daar is niemand op die verhoog nie.  Die pianis speel nie baie 

goed nie. Ons hoor slegs die melodie:  “You must remember 

this, a kiss is just a kiss, a smile is just a smile, the fun…”  Op 

die “fun” van “fundamental”maak die pianis ‘n fout – speel ‘n 

G in die plek van die F.  Die pianis kap ‘n paar verkeerde note 

soos sy na die regte noot soek…kry uiteindelik die F…en begin 

dan die hele liedjie weer van voor:  “You must remember this, 

a kiss is just a kiss, a smile is just a smile, the…” (huiwer ‘n 

oomblik…en speel weer op “fun…”verkeerd, hierdie keer die 

F#.) 

 

RICHARD - laat-70’s – kom met mening vanuit die huis deur 

die dubbeldeure regs opgestap, onder die pagode deur, agter 

die tuintafeltjie verby en op na die muur agter. Hy dra ‘n 

oopnek hemp, ‘n langbroek, ‘n wol ‘pullover’ en gemaklike 

tekkies.  Sy hare is effens deurmekaar. 
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RICHARD: (roep luid) F !!  Dis die F !!!  Nie die G nie…F!! (Hy draai weg 

van die muur)  Dônner!  (Nog ‘n stukkie raad tref hom. Hy 

draai weer na die muur.) Die wit een links van die G !! 

 

 RICHARD draai weer weg van die muur en stap stap na die 

tuintafeltjie om te gaan sit.  Hy trek die stoel regs van die tafel 

uit om te gaan sit,  maar voor hy kan sit begin die pianis weer 

speel.  RICHARD steek vas, staan tjoepstil en luister aandagtig.  

Ons hoor weer die melodie soos voorheen.  RICHARD begin 

styftrek soos die melodie nader aan die vorige vaashaakplek 

beweeg: “…a smile is just a smile…the…(huiwer ‘n 

oomblik)…fun….”  Weer verkeerd, hierdie keer ‘n G
#
.  Die 

pianis hou op speel.  RICHARD kan slange vang, maar hy 

bring sy woede met ‘n diep asem onder beheer en gaan sit. Baie 

presies haal hy die deksel van die Scrabble af en sit dit op die 

ander stoel neer.  Hy haal ‘n notaboekie en pen uit die boks, en 

dan die speelbord.  Die teeltjies waarop die letters gedruk is lê 

almal gesig na onder in die onderse helfte van die boks. Hy 

stoot die onderste helfte van die boks na die kant van die tafel 

en maak die speelbord op die tafel oop.   

 

 NATASJA HANEKOM – laat-60’s - kom bo-regs, net duskant 

van die heining, opgestap. Sy is, om die minste te sê, welbehoue 

vir haar ouderdom, die vrug van baie rande se velsorgprodukte 

en plastiese chirurgie. Haar grimering is perfek, haar hare ook.  

Sy dra drie ringe, almal met edelstene, op verskeie vingers – 

een op haar trouvinger. RICHARD sit met sy rug na haar.  Sy 

stap efffens onseker ‘n paar treë nader.  

 

NATASJA: Richard…? 

 

 RICHARD wip soos hy skrik, kyk om. 
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NATASJA: Richard de Ridder. My wêreld, dit ís jy!   

 

 RICHARD staan stadig op uit sy stoel. 

 

NATASJA: Jammer as ek jou laat skrik het. Ek was…ek het ‘n bietjie deur 

die oord gewandel en toe hoor ek daai stem, en toe ek hom hoor 

toe weet ek…kon my ore nie glo nie, maar ek het geweet daar’s 

net een persoon op hierdie aarde aan wie daardie stem kan 

behoort.  Die hekkie was oop, toe loer ek in, en…wraggies!  

Hallo, Richard. 

 

RICHARD: Natasja Hanekom. 

 

NATASJA: Kan. Jy. Dit. Glo?  

 

 Die pianis langsaan begin weer “As time goes by” speel. 

 

RICHARD: Verskoon my. (Hy stap op na die heining.) Mevrou van 

Deventer!  Asseblief!! (Die pianis hou in medias res op.) Dis 

nou al meer as ‘n uur! 

 

 Stilte. RICHARD staan ‘n oomblik nog by die heining om seker 

te maak.  

 

RICHARD: Dankie! 

 

Hy stap hy terug na waar hy voorheen gestaan het. 

 

RICHARD: (Beduie na sy buurvrou, tik sy kop) Nie lekker nie. Haar man se 

boom is twee jaar gelede afgekap. Een-en-vyftig jaar getroud, 

maar na hy weg is het ‘n paar voëls uit haar takke saam met 

hom die hiernamaals ingevlieg. 

 

NATASJA: Hoe lank woon jy al hier? 
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RICHARD: Drie jaar. 

 

NATASJA: Nou toe nou. Ek het gister ingetrek, daar anderkant teen die 

rand.  

 

RICHARD: (skyn beïndruk) O…tussen die adel. 

 

NATASJA: Ag nee wat. 

 

RICHARD: Nee-nee-nee. Hierdie plek is nes Pretoria. Hy’t sy weste kant en 

sy ooste kant en almal ken hulle plek. 

 

 ‘n Ongemaklike stiltetjie. 

 

NATASJA: (Verander die onderwerp) Wat was die laaste produksie 

waaraan ons saam gewerk het?  Wag ‘n bietjie…was dit nie 

met uh…man, daai verskriklike vertaling van daai Franse 

drama wat daai Duitser regisseur…nee, dit was na daardie 

produksie… 

 

RICHARD: Siener in die Suburbs…toe jy net voor die laaste opvoering 

maagkoors gekry het en nie op die verhoog kon opgaan nie. 

 

NATASJA: Dis reg, ja! Mensdom.  Dis ‘n leeftyd gelede. Wie sou kon dink 

dat ons paaie weer in ‘n aftree-oord sou kruis? 

 

RICHARD: Dis nie ‘n aftree-oord nie.  Dis ‘n gekamoefleerde ouetehuis.  

Die tuintjies en wandelpadjies is net daar om jou te laat vergeet 

dat jy wag om dood te gaan én omdat hulle agtergekom het dat 

mense wat al met een voet in die graf staan baie makliker en 

baie duurder vir ‘n (beduie na sy huis) kamertjie op steroïdes 

sal betaal as dit in  ‘n “aftree-oord” is, eerder as in ‘n 

“ouetehuis”. En hulle gee dit ‘n naam soos “Seaview Gardens” 
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sodat jy dink jy’s op vakansie eerder as toustaan om dood te 

gaan. 

 

NATASJA: Ek is nog lank nie van plan om dood te gaan nie. 

 

RICHARD: Gee kans.  ‘n Paar jaar in hierdie plek en jy sal bid dat hulle jou 

kom haal. Of dit, of jy raak salig kêns soos my buurvrou. Wil jy 

sit? 

 

NATASJA: (kort pouse) Net vir ‘n rukkie.  

 

 RICHARD trek die stoel links van die tafeltjie uit vir haar om te 

sit. 

 

RICHARD: Koffie? 

 

NATASJA: Nee, dankie.  Ek het een gehad net voor ek gaan stap het. (Sy 

sien die speelbord op die tafeltjie.) Verwag jy iemand? 

 

RICHARD: Mm? (Hy sien dan dat sy na die Scrabble wys.)  O.  Nee.  Nee. 

Die meeste van die lewende-dooies in hierdie plek is elke 

middag daar bo in die kraal, maar ek sit hier en speel Scrabble. 

 

NATASJA: Hier’s ‘n kraal? 

 

RICHARD: Hulle noem dit die “Seaview Hall” – dis nou “hall” met ‘n “a”, 

“l”,”l”, maar as jy daar ingaan is dit net gryskoppe van die een 

kant tot die ander soos ‘n trop skape wat wag om geskeer te 

word.  Sit en speel brug en domino’s en blêr oor mekaar. 

 

NATASJA: Woon jy alleen, of… 

 

RICHARD: Alleen. 
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NATASJA: So jy speel Scrabble… 

 

RICHARD: …met myself.  Hou my brein aan die gang, veral met woorde, 

en gegewe dat ek my lewe aan woorde gewei het, sou ek eerder 

vergeet hoe om te tel as om te praat.  Maar aangesien jy hier 

is…wil jy speel? 

 

NATASJA; O nee, dankie.  Ek haat Scrabble.  My ma en my suster was 

Scrabble fanatics, en… 

 

RICHARD; Nou dis een ding wat ek glad nie toelaat nie…Engelse 

woorde…(Natasja kyk verbluf na Richard. Hy beduie na die 

speelbord.)…as ek speel.   Alhoewel dinge bietjie moeilik raak 

wanneer dit kom by aanvaarde anglisimes wat in die 

woordeboek voorkom - ek gebruik Kritzingers se Verklarende 

Afrikaanse Woordeboek, maar die H.A.T is natuurlik ook 

aanvaarbaar - woorde soos fanatici, byvoorbeeld.  Baie 

makliker op die tong as “dweepsugtige”.  Maar dan weer is 

daardie “c” ‘n probleem…fanatici…want die (beduie na die 

Scrabble) Afrikaanse weergawe het geen “c’s” nie, omdat 

Afrikaans tegniese gesproke nie die letter “c” gebruik nie’, 

behalwe in ‘n paar…wat noem mens dit nou weer?...(kry die 

woord)…leenwoorde, so as jy ‘n woord met ‘n “c”wil speel, 

dan moet jy ‘n blokkie kry waarop daar geen letter gedruk is 

nie, en daar is net twee. Wat het hulle gedoen? (NATASJA 

verstaan nie die vraag nie.)  Jou ma…en jou suster. 

 

NATASJA: O.  Wel, daai twee was so mededingend, om tussen die twee 

van hulle te sit was erger as om tussen twee wildekatte te sit.  

Ek is baie dinge, maar mededingend is nie een van hulle nie.  

Ambisiëus, miskien, maar daardie twee…dit was 

skrikwekkend. 

 

   RICHARD lag lekker. 
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NATASJA:  En as jy nou so lag? 

 

RICHARD: Hierdie ou brein van my is stadig maar seker besig om te 

verkrummel, maar daar’s ‘n paar dinge wat ek wel kan onthou 

en een van hulle is dat as daar nou ooit ‘n aktrise was wat 

mededingend was, dan was dit jy. 

 

NATASJA: (verontwaardig)  I beg your pardon?! 

 

RICHARD: Toe jy die eerste dag by die repetisielokaal ingestap het,  jou 

eerste produksie met die geselskap destyds…ek onthou dit asof 

dit gister was…Die Verkooopsman van Venesië,  jy’t Portia 

gespeel…ongehoord dat ‘n nuweling met haar eerste rol ‘n 

hoofrol speel.  Nou ja, soos jy daar ingestap het, het jy, van die 

deur tot by die tafel waar ons almal reggesit het om die teks 

deur te lees, die ander aktrises om daardie tafel een vir een ‘n 

kyk gegee asof jy hulle met die handskoen deur die gesig slaan 

en dit voor hulle voete neerwerp. 

 

NATASJA: Inteendeel, dit was húlle wat so na my gekyk het. 

 

RICHARD: Sê sy wat daarna in elke produksie ‘n hoofrol gespeel het. 

 

NATASJA: Omdat ek reg was vir die rolle. En hulle het my lewe hel 

gemaak, veral daardie Marchelle du Toit. 

 

RICHARD: Waarskynlik omdat sy tweede viool moes speel na jy daar 

aangekom het…en ‘n paar ander redes waaraan ek kan dink. 

 

NATASJA: Die storie van my lewe – daai “poppy syndrome” waarvan die 

Australianers praat.  Durf net jou kop ‘n bietjie hoër as die res 

uitsteek en hulle sny jou af.  “Wie dink jy is jy om hoër as ons 

te groei?” Dis een ding wat ek van die Amerikaners admireer – 
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as iemand daar bo die trop uitstyg dan klap en juig hulle en sê: 

“Dankie dat jy ons herinner het aan dit wat ons ook kan wees.”   

Maar in ons klein kolonie, styg bo die trop uit en al wat jy hoor 

is:  “Wie dink jy is jy om ons te herinner aan dit wat ons nie is 

nie.”  Die dat die Amerikaners lankal op die maan geloop het 

en ons nog laer trek en die ossewa verafgod. 

 

RICHARD: Is jy haastig? Om te loop? 

 

NATASJA: Wel ek… 

 

 RICHARD plaas een van die Scrabble rakkies voor NATASJA 

neer. 

 

NATASJA: Nee, o nee, asseblief. 

 

RICHARD: Het jy ‘n afspraak?  Is daar iemand wat vir jou wag? (Sy het nie 

‘n antwoord nie.)  Presies.  (Hy begin die spel regpak om te 

speel.) Een ding wat jy van hierdie plek sal leer – almal wat 

hier woon is hier juis omdat hulle nie afsprake het nie en 

niemand op hulle wag nie. Korreksie. Almal hier het ‘n 

afspraak…dieselfde afspraak…met Dokter Dood. En tot sy 

ontvangsdame hulle naam roep, sit hulle in die plek se “hol” en 

speel brug en domino’s terwyl hulle wag……(beduie na 

speelbord) of in my geval, Scrabble. En om seker te maak dat 

niemand ontsnap nie, is die plek omhein soos ‘n fort.  As ons 

sulke skanse gedurende die Boereoorlog gehad het, het die 

Khakies nou nog buite Pretoria gestaan. 

 

NATASJA: Ek wil regtig nie speel nie. 

 

RICHARD: Jou hele lewe lank het jy die wêreld aan jou voete gehad en 

almal op jou bevel.  Gun hierdie ou ridder hierdie een versoek. 
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 NATASJA huiwer ‘n oomblik…en gee dan met ‘n optrek van die 

skouers oor. 

 

NATASJA: Maar op een voorwaarde:  dis ‘n vriendelike spel, net vir die 

pret.  Anders herleef ek my jeug met my ma en suster en dan 

moet ek weer ‘n terapeut ‘n fortuin betaal om die emosionele 

letsels te genees. 

 

RICHARD: Net vir die pret. 

 

NATASJA: Hoe speel ‘n mens met jouself?  (RICHARD kyk vinnig op na 

Natasja.)   Scrabble. 

 

RICHARD: Presies soos met twee mense. 

 

NATASJA: Maar die punt is mos dat jy nie die ander speler se letters kan 

sien nie.   

 

RICHARD: Integriteit.  (Hy beduie.) Daar’s die Richard wat hierdie kant sit, 

en daar’s die Richard wat daardie kant sit.  Al weet die Richard 

wat hier sit watse letters die Richard wat daar sit, het, of die 

Richard wat daar sit watse letters die Richard wat hier sit, het, 

speel hulle albei asof hulle nie weet nie.  Integriteit.  Op die 

oomblik is die twee van hulle nek aan nek op die telbord.  Vat 

vir jou ‘n letter.  Naaste aan “A”  begin. 

 

 NATASJA neem ‘n letter uit die boks en plaas dit op die 

speelbord. Dis ‘n “E”. 

 

RICHARD: Aha.  “E”.  (RICHARD doen dieselfde en plaas die letter op die 

speelbord.  Dis ‘n “J”.)  Nou wat is die kanse dat dit sou 

gebeur?  Daar’s net een “J” in die spel en ek tel hom op.  Jy 

begin.  (Hy plaas die twee letters veer gesig na onder in die 

boks tussen die ander. ) Kry vir jou. 
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NATASJA: Dis sewe, né? 

 

 RICHARD knik.  NATASJA vat sewe letters en plaas hulle op 

haar rakkie.  Dan vat RICHARD sy sewe letters en plaas hulle 

op sy rakkie.  

 

RICHARD: (Terwyl hy sy letters rangskik) En onthou, geen afkortings, 

eiename of selfstandige naamwoorde wat met ‘n hoofletter 

geskryf word nie, koppeltekenwoorde, agtervoegsels, 

voorvoegsels, en veral nie smis-woorde nie. 

 

NATASJA: Smis-woorde? 

 

RICHARD: As daar nou een ding is wat my bloed laat kook dan is dit die 

verkragting van Afrikaans op selfone.  Elke keer as my dogter 

vir my ‘n sms stuur… 

 

NATASJA: (Bring die kloutjie by die oor.) O, “smis” 

 

RICHARD: ….ja, smisse, en omdat mense te lui is om volle woorde te tik, 

word die taal verkrag:  (Hy illustreer, met oordrewe uitspraak.)  

“Hoe ga dit da? Jmr ka ni Sndag kom kuier. Hoe lyk Strdag?” 

Ek wil daai foon teen die muur stukkend gooi. Smisse is nie op 

hierdie bord welkom nie.  En anglisismes slegs as daar nie 

reeds ‘n goeie Afrikaanse woord vir dieselfde begrip bestaan 

nie. 

 

NATASJA: Al is hulle in die woordeboek? 

 

RICHARD: Al is hulle in die woordeboek.  Soos “admireer”, byvoorbeeld.  

Jy’t net-nou gesê jy “admireer” die Amerikaners.  Admireer is 

waarskynlik in die woordeboek, maar jy kon die eg-Afrikaanse 
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woord “bewonder” gebruik het.  Ek noem hulle kankerwoorde 

– hulle vreet die taal van binne af op. 

 

NATASJA: Maar dis mos hoe ‘n taal in die volksmond ontwikkel, groei, 

homself hernu. 

 

RICHARD: Inteendeel, as skeppende kunstenaar hoort jy te weet dat 

hernuwing kom nie uit nabootsing nie, dit kom uit die 

skeppingsdaad.  Hoekom “epos” as ons ‘n woord soos 

“vonkpos” kan skep?  Hoekom “guillotine” eerder as “valbyl”? 

 

NATASJA: “Guillotine” is ‘n Franse woord. 

 

RICHARD: Frans, Engels, ek illustreer die prinsiep. Geen kankerwoorde 

nie.  Ek het ‘n ondersteuningsstaking teen hulle. 

 

NATASJA: “Ondersteuningsstaking”. 

 

RICHARD: Boikot. 

 

NATASJA: So kan ek my eie woorde dan skep? 

 

RICHARD: Ek het mos gesê:  Slegs wat (hou die woordeboek op) hierin 

gedruk staan.  

 

NATASJA: Ek twyfel of “ondersteuningsstaking” in daardie woordeboek 

is. 

 

RICHARD: Omdat hy nog nie sy plek daar verdien het nie, maar as genoeg 

mense hom gebruik, dan sal hy. En jy’s welkom om enige tyd 

‘n woord wat neergesit word, uit te daag.  As jy reg is, dan 

moet ek die woord van die bord afhaal en ek verloor my beurt.  

As jy verkeerd is, dan verloor jy jou beurt. Is jy reg? 
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NATASJA: Wel…(herrangskik haar letters)…ek het ‘n bietjie van ‘n 

deurmekaarspul hier, maar as ek my nie misgis nie…(Sy plaas 

die woord “pelgrim” horisontaal oor die middel blokkie van  

die bord, met die “P”op die lig-blou dubbelpunt blokkie en die 

R presies in die middelste blokkie.)…is “pelgrim” nie ‘n 

kankerwoord nie. (RICHARD staar verstom na die bord.  

NATASJA tel die punte op die letters.) Dis tien vir die “P” want 

hy’s op die dubbelpunte blokkie, elf, twaalf-dertien, veertien-

vyftien, sestien, sewentien, twintig, maal twee oor die pienk 

middelblokkie…dis veertig, en, as ek reg onthou, plus vyftig 

omdat ek al sewe letters gebruik het.  Negentig. 

 

 NATASJA kyk op na RICHARD.  RICHARD verwerk nog vir ‘n 

oomblik of twee wat hy op die bord sien, dan kyk hy op. 

 

NATASJA: Gaan jy neerskryf, of sal ek? 

 

 RICHARD skryf Natasja se punte op. 

 

NATASJA: Glo jy in die noodlot? 

 

RICHARD: Nee. 

 

NATASJA: (Terwyl sy sewe nuwe letters optel.) Dis my tweede toeval 

vandag.  Eers loop ek jou raak en vind uit dat jy in dieselfde 

oord woon waar ek pas ingetrek het, en toe is die eerste woord 

wat ek kry…”pelgrim”.  Is dit ‘n toeval, of is dit die noodlot? 

 

RICHARD: Kon een van ‘n duisend woorde gewees het. 

 

NATASJA: Maar dit was nie.  “Pelgrim”.  Onthou jy? (Sy haal aan, met 

volle interpretasie.)  

“Goeie pelgrim, jy beswadder jou hand 

 Terwyl dit juis vrome toewyding dien; 
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 Heiliges het hande waaraan pelgrims raak, 

 En palm teen palm is die heilige soen.” 

 

RICHARD: My skattebol, as ek nou teen ‘n balkon moes opklouter, foeter 

ek af en breek my nek. 

 

NATASJA: Kan jy die woorde onthou? 

 

RICHARD: Jy het Juliet net eenkeer gespeel.  Ek het Romeo vier keer 

gespeel, wat ironies is gegewe dat ek my hele lewe lank Hamlet 

wou speel en dit nooit gedoen het nie. (Hy plaas die letters D 

en O op die bord neer bokant die M van “pelgrim”.)  Dom. (Hy 

tel.)  Triple een…dis drie, vier, plus die vier van die M.  Agt.  

(Hy skryf sy telling op, begin praat nog terwyl hy opskryf en 

twee nuwe letters vat. Hy rammel die woorde af, sonder enige 

interpretasie.)  

“As ek hier met my onwaardige hand 

Hierdie tempel ontheilig, straf my nou:  

My lippe, soos twee pelgrims, staan gereed 

Om dit wat ek besoedel, skoon te soen.” 

 

NATASJA:  Shakespeare draai in sy graf.   

 

   RICHARD sit agtertoe in sy stoel, kyk stil na Natasja. 

 

RICHARD:  (Met volle interpretasie.) 

“As ek hier met my onwaardige hand 

Hierdie tempel ontheilig, straf my nou:  

My lippe, soos twee pelgrims, staan gereed 

Om dit wat ek besoedel, skoon te soen. 

 

NATASJA:  “Goeie pelgrim, jy beswadder jou hand 

 Terwyl dit juis vrome toewyding dien; 

 Heiliges het hande waaraan pelgrims raak, 
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 En palm teen palm is die heilige soen. 

 

RICHARD:  “Heiliges het ook lippe, nes pelgrims. 

 

 

NATASJA:  “Ja, pelgrim, lippe gemaak vir gebed. 

 

 

RICHARD:  “O, laat lippe dan doen wat hande doen: 

Hulle bid eer geloof tot wanhoop val. 

 

 

NATASJA:  “Heiliges staan stil, al seën hul gebed. 

 

 

RICHARD:  “”Beweeg dan nie, laat ek  jou seën opeis. 

    

   RICHARD maak ‘n soentjie. 

 

“So verlos jou lippe my van sonde. 

 

 

NATASJA:  “Dan dra my lippe sonde so verlos. 

 

 

RICHARD:  “Sonde op u lippe? Ek oortree weer 

 

En neem my sonde  t’rug. 

 

(RICHARD maak weer ‘n soentjie.) 

 

 

NATASJA: “Jy soen volgens die reël.”   Nou toe nou, jy’t dit wraggies 

onthou. 

 

RICHARD: Ek het baie dinge, maar Alzheimer’s is nie een van hulle nie. 

Inderdaad, van ek hier ingetrek het, verstom dit my hoe baie 

jong mense daar is wat Alzheimers het, want die meeste mense 

in hierdie plek se kinders het vergeet dat hulle ouers het.  Jou 

beurt. 
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NATASJA: (Terwyl sy die letters R,  A, A en T  plaas om die woord 

“praat” te bou  onder die P reeds op die bord.) Jy’t netnou 

gepraat van jou dogter.  Hoeveel kinders het jy? 

 

RICHARD: Net die een.  En jy? 

 

NATASJA: Twee.  Seun en ‘n dogter.  (Sy tel.)  Vyf, ses,  sewe, agt, nege, 

maal twee vir die dubbel woord.  Agtien.  (Terug by die vorige 

onderwerp.) Albei by my eerste man. 

 

RICHARD: (Terwyl hy opskryf.) Jou eerste man.  

 

NATASJA: (Vat vier nuwe letters.) Ons was net sewe jaar saam. Die 

befaamde “seven year itch”….my vir sy persoonlike assistent 

gelos.   Kan jy dit glo? So ‘n cliché.  Daar sit ek toe, met 

kinders van agt en nege.  Gelukkig was hy ‘n man met ‘n goeie 

inkomste, en aangesien hy die een was wat egbreuk gepleeg het 

en die huwelik wou beëindig… 

 

RICHARD: (Verstaan dadelik.)  Ooo ja. 

 

NATASJA: …anders weet ek nie wat ek sou gedoen het nie.  Selfs toe was 

dit moeilik. Dis nie maklik om kinders groot te maak as jy ‘n 

TV aktrise is nie. Twaalf uur ‘n dag op stel, dikwels 

buitestedig. Maar gelukkig het dit alles goed uitgewerk.  Soos 

hulle sê:  dis nie hoeveel tyd jy met jou kinders deurbring nie, 

dis die kwa-li-teit.  Hoërskool is hulle albei koshuis toe, en 

daarna universiteit en oorsee.  En anders as die kinders van die 

meeste mense in hierdie plek, het hulle nie Alzheimer’s nie. 

 

RICHARD: Dan’s jy een van die bevoorregte minderheid. 
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NATASJA: Geseënd inderdaad. My enigste spyt is dat hulle oorsee bly.  

My seun is in Amsterdam en my dogter in Engeland  - ‘n klein 

dorpie met die naam Tring, as jy dit kan glo… 

 

RICHARD: Lui ‘n klokkie. (Begin die letters F, O, L, E en R aan 

weerskante van die T van “praat”plaas.) 

 

NATASJA: …maar, wat anders kan die jong mense doen?  Niks vir hulle 

hier nie.  

 

RICHARD: Folter.  Die “F”is agt punte en dis ‘n dubbelpunt blokkie so dis 

sestien, sewentien, agtien-negentien, twintig, een-en-twintig, 

twee-en-twintig.  Dis beter.  (Skryf op, en begin vyf nuwe letters 

optel.) 

 

NATASJA: O, ek het gehoop jy gaan iets daar sit! (RICHARD kyk vinnig na 

die bord. Sy plaas die letters A, D, A en K bo en onder die F 

van “folter”.)  Afdak!  Agt, nege, tien, elf, veertien.  Maal drie 

vir die tripelwoord…wat’s dit?...twee-en- … 

 

RICHARD: …veertig. 

 

NATASJA: Hoe lyk die telbord? 

 

RICHARD: Nie so haastig nie.  Jy’t al drie beurte gehad en ek net twee, 

maar my letters begin nou opwarm.  (Selfingenome plaas hy die 

letters B, E, I en G bo en onder die L van “pelgrim”. 

 

NATASJA: Belig. 

 

RICHARD: Twee tripels in een woord.  Dis vier-en-twintig vir die B, vyf-

en-twintig, ses, sewe-en-twintig, agt-en-twintig, plus drie maal 

twee vir die G…vier-en-dertig.  (Hy skryf op en tel vinnig die 
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punte bymekaar. NATASJA is effens vies. Sy vat vier nuwe 

letters.) 

 

RICHARD: Vier-en-sestig vir my en op die kop ‘n honderd-en-vyftig vir 

jou.  Dis daai vyftig bonus wat jou die voorsprong gegee het. 

 

 RICHARD vat vier nuwe letters. 

 

NATASJA: Trek die vyftig af dan’s dit steeds ‘n honderd.  En jou dogter?  

Hoe oud is sy? 

 

RICHARD: Gebore so ‘n jaar na jy gedros het. 

 

NATASJA: Wat bedoel jy “dros”?! 

 

RICHARD: Toe jy daardie eerste TV kontrak geteken het. 

 

NATASJA: Dit was die geleentheid van ‘n leeftyd. 

 

RICHARD: Nee, dit was die oomblik toe jy as aktrise jou siel weggeteken 

het….’n kontrak met die duiwel. 

 

NATASJA: Waarvan praat jy?!  

 

RICHARD: Het jy ooit weer jou voet op ‘n verhoog gesit…daarna…ná jy 

daai kontrak geteken het?  En dit met ‘n van soos Hanekom, 

een van die trotste vanne in die geskiedenis van Suid-

Afrikaanse teater. 

 

NATASJA:  Ons was nie familie van daardie Hanekoms nie. 

 

RICHARD: Ook maar goed so, anders het die hele Hanekom-geselskap in 

hulle grafte gedraai toe jy daardie kontrak teken. 
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NATASJA: Anders as die meeste verhoogakteurs wat ek ken, was daar die 

afgelope dertig jaar nie ‘n dag wat ek nie as aktrise my kuns 

beoefen het nie. 

 

RICHARD: Jou kuns? 

 

NATASJA: My kuns. 

 

RICHARD: Jy’t vir twintig van daardie dertig jaar in ‘n sepie gespeel! 

 

NATASJA: En?! 

 

RICHARD: En daar’s min mense in hierdie wêreld wat jy sou kon oortuig 

dat dit die “beoefen van jou kuns as aktrise” was. 

 

NATASJA: Ag, asseblief!  Net nie die “teater is ‘n tempel” argument nie. 

 

RICHARD: Redenering. 

 

NATASJA: Whatever.  

 

RICHATD: (Terloops) Wat ookal. 

 

NATASJA: Of jy nou Hamlet speel, of ‘n karakter in ‘n sepie…jy leer die 

woorde en jy vertolk die karakter.  

   

 RICHARD gryp die notaboekie, blaai verby die bladsy waar hy 

die punte opskryf, en teken vinnig ‘n stokfiguurtjie.  Hy skeur 

die bladsy uit en hou dit op. 

 

RICHARD: Dít is ‘n prentjie…maar is dit kuns?  Want die verskil tussen ‘n 

Hamlet vertolk en ‘n sepiekarakter is die verskil tussen hierdie 

prentjie en die Mona Lisa. (Hy vertolk Hamlet se woorde met 

oorgawe en sy volle krag as akteur.) 
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   “Te bestaan, of níe bestaan nie?  Dít is die vraag. 

Of dit edeler is om die slingerstene en pyle van ‘n ondraagbare lot 

Te verduur; of om die wapen teen ‘n oseaan van sorge 

op te neem en met teëstand te beëindig? Te sterf: te slaap; 

Vergaan. En te glo dat daardie slaap die einde is 

Van die hartseer en die duisend aardse skokke 

Wat die vlees se erfenis is. Dit is ‘n voleinding  

Om met jou hele wese te begeer.” 

 Teenoor wat?  (Hy stuur sepiespel en dialoog op.)  “Charmaine, 

het jy gehoor wat aangaan met Xander en Vanessa?  Is dit nie 

verskriklik nie? Ek kon dit nie glo toe ek dit hoor nie.”   En 

nooit meer as twee sinne lank nie, want dis al dialoog wat sepie 

akteurs op een slag kan onthou. 

 

NATASJA: En terwyl jy met jou Hamlet op ‘n verhoog voor ‘n gehoor van 

miskien ‘n honderd mense rondsteier, word ‘n sepiester deur 

honderde duisende gesien. 

 

RICHARD: (Gryp weer die prentjie wat hy geskets het.)  Hierdie ding kan 

deur miljoene gesien word, ‘n biljoen, en dit sal steeds nie kuns 

wees nie.  Daar is nie advertensiebreuke in die teater nie.  Die 

enigste rede hoekom sepies gemaak word is om Omo en 

Sunlight aan die vrouens wat dit kyk, te verkoop.  Dis hoekom 

hulle “sepies” genoem word. Almal wat daaraan werk, die 

kosbare minute van hulle lewens verkoop – die skrywers, die 

akteurs, die regisseurs, die tegnici, almal – het net een doel: om 

die kykersgetalle hoog te hou sodat die kanaal advertensie- 

minute teen die hoogste moontlike prys kan verkoop.  (Hy 

praat nou met die diepste oortuiging.) Jy was ‘n kunstenaar, 

Natasja, ‘n aktrise geseën met die raarste talent, waarskynlik 

die raarste van jou generasie, en toe loop smyt jy jou pêrels 

voor die swyne om waspoeier te smous.  En vir wat?  Sodat jy 

elke aand deur honderde duisende gesien kan word eerder as 

net ‘n honderd?  Om jou gesig op die Huisgenoot of Sarie se 
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voorblad te sien?  Om soos ‘n werker in ‘n fabriek elke maand 

‘n vaste salaris te verdien?  Hoe vergoed enige van daardie 

dinge ‘n kunstenaar vir haar siel? 

 

NATASJA: Moenie my veroordeel nie, Richard!  Ek het gedoen wat ek 

moes doen om te oorleef! 

 

RICHARD: Diere oorleef. Mense…mense doen meer as dit. Daarom is daar 

kerke en teaters en kunsgallerye. 

 

NATASJA: En sonder geld is daar nie kerke of teaters of kunsgallerye nie. 

En dan praat ek nie eers van die honderde akteurs en aktrises 

met hulle “suiwer siele” wat op TV akteurs neerkyk terwyl 

hulle vir tien uit elke twaalf maande borde in restaurante 

ronddra of in skole deeltyds drama onnies is nie.  Maklik om 

vir my te sê ek het my siel verkoop, maar ten minste het ek my 

hele lewe lank gedoen wat ek opgelei is om te doen en wat ek 

wou doen, eerder as myself heilig hou terwyl ek my lewe vir ‘n 

paar fooitjies in ‘n restaurant verpand.  En as jy van my 

generasie wil praat…kyk hoeveel oud-akteurs sit en krepeer in 

klein kamertjies met nie ‘n pennie op hulle naam nie….niks om 

vir ‘n leeftyd se “waardige” toewyding aan die verhoog te wys 

nie. 

 

RICHARD: (Hy aarsel vir ‘n oomblik.) Lyk dit vir jou asof ek krepeer?  Dis 

nou wel nie daar bo teen die rand tussen die adel waar jy 

ingetrek het nie… 

 

NATASJA: Die uitsondering bevestig die reël.  Ek hou nie van hierdie 

gesprek nie.  (Maak aanstaltes om te loop.) Ek dink ek moet 

maar liewers… 

 

 RICHARD besef hy het te ver gegaan.  
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RICHARD: Jammer.  Jammer.  Vergewe my.  Dis net… 

 

 Stilte.  NATASJA sak weer in haar stoel. RICHARD gaan sit 

weer. 

 

RICHARD: Sy’s dertig.  My dogter.  ‘n Paar jaar gelede getrou…met ‘n 

advokaat. Ek was agt-en-veertig toe sy gebore is. 

 

NATASJA: En jou vrou? 

 

RICHARD: Ons het nie getrou nie.  Sy was ‘n onderwyseres wat ek een 

aand by ‘n geselligheid na ‘n opvoering ontmoet het.  Vriendin 

van een van die lede van die geselskap.  Toe ek uitvind sy 

verwag, het ek haar dadelik gevra om met my te trou.  Maar 

sy’t nee gesê…was baie gelukkig om die kind te hê, maar het 

glad nie in trou belanggestel nie.  Eers jare later het die gedagte 

my getref dat sy waarskynlik een van daardie feministe was en 

verwagtend wou word…dat ek salig onbewus soos ‘n stoetbul 

na die pen gelei is.   

 

NATASJA: Hoe oud was sy? 

 

RICHARD: Kan nie onthou nie…nege-en-twintig, dertig. 

 

NATASJA: Miskien wou sy nie vyftig wees met ‘n man van sewentig nie. 

(RICHARD trek hom op, wil protesteer.)  Moenie nou die man-

ding doen en my vertel hoeveel lood jy nog in jou potlood het 

nie.  Ek sê dit omdat ek weet.  My tweede huwelik was met ‘n 

man vyf jaar jonger as ek, net vyf.  Ek was twee-en-veertig en 

hy sewe-en-dertig, en o, het hy blomme aangedra en sonnette 

opgesê? Waarskynlik net omdat die seks goed was  - daar’s 

mos geen beter seks as met ‘n vrou in haar veertigs nie; haar 

honger word aangevuur deur die wete dat haar einde nader is as 

haar begin, soos ‘n ster wat helderder brand net voor hy 
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uitbrand.  Dankie Vader daai dekade is verby.  In elk geval, op 

my ses-en-veertigste verjaarsdag was daar net ‘n briefie:  “Ek 

was regtig lief vir jou. Dit was diep, dit was goed.  Die huis is 

joune.”   Tot vandag toe is ek nie presies seker waarna hy 

verwys het nie met die “dit was diep, dit was goed”. 

 

RICHARD: Wel, ek… 

 

NATASJA: (Maak hom stil.) Ja-ja. 

 

RICHARD: Hoeveel keer het jy getrou?! 

 

NATASJA: Drie keer, maar die derde een het my nie gelos nie.  Wel, op ‘n 

manier het hy, maar nie vir ‘n ander vrou nie.  Vir die graf.  

Met my tweede huwelik het ek geleer – sorg dat die man baie 

ouer as jy is.  Die seks sal nie so goed wees nie, maar ten 

minste is hy die een wat dankbaar is, en heeltemaal te oud om 

“dit was diep, dit was goed” briefies te los; en met ‘n bietjie 

geluk sterf hy aan ‘n hartaanval en nie een van daai morsige 

siektes nie.  Wel,  soos die noodlot dit wou hê, of soos jy sou sê 

“heel toevallig”, is dit presies wat nie gebeur het nie. Drie jaar 

lank was my huis ‘n hospitaal – doeke en pypies net waar jy 

kyk.  Gelukkig was hy skatryk, so ek kon ‘n peleton  

verpleegsters betaal om dit alles te hanteer.  Toe hy uiteindelik 

van sy lyding verlos is, was ek net oor die sestig, en oud genoeg 

om Omo en Sunlight in die rol van die matriarg te smous, tot 

verlede jaar, toe ek uiteindelik my buiging geneem het om in ‘n 

huisie by die see my goue jare te geniet.  So, my punt is, en  

moenie nou aanstoot neem nie, maar miskien het jou dogter se 

ma al daai jare gelde, toe jy voor haar gekniel het en die groot 

vraag gevra het,  na jou gekyk, haar sommetjies gemaak, en tot 

die slotsom gekom dat gegewe dat sy ‘n onderwyseres is en jy 

‘n akteur, sy waarskynlik nie ‘n peleton verpleegsters sou kon 

bekostig nie, en al daai pypies en dinge self sou moes hanteer, 
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en toe besluit het om eerder ‘n enkel ma te wees, met die kans 

dat sy een of ander gawe jong man van haar eie ouderdom sal 

ontmoet wat bereid is om die sweet van sy aanskyn aan die 

opvoeding van ‘n ander man se saad te wy. 

 

RICHARD: Dankie daarvoor, maar ek verkies my interpretasie. 

 

NATASJA: Hoeveel keer het jy getrou? 

 

RICHARD: Ek sê mos, sy wou nie. 

 

NATASJA: Toe was jy agt-en-veertig, Meneer de Ridder.  Daar was tog 

sekerlik… 

 

RICHARD: Nee, daar was nie. 

 

NATASJA: Ek het jou nooit vir ‘n oujongkêrel opgesom nie. 

 

RICHARD: Ek ook nie, maar soos hulle sê, daar’s die planne wat jy maak 

en die lewe wat gebeur. 

 

 Die pianis langsaan begin weer “As time goes by” speel:  “So 

just remember this…” 

 

RICHARD: (Laat sak mismoedig sy kop.) My magtag… 

 

 “…a kiss is is just a kiss…” 

 

NATASJA: Los haar.  Dis ‘n mooi liedjie. 

 

 “…a smile is just a smile…” 

 

RICHARD: Tot sy daai “F” soek… 
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 En dan gebeur dit: die effense huiwering voor die noot en 

weereens die verkeerde noot op “fun” van “fundamental”. 

Weereens kap die pianis die note totdat sy die F kry. 

 

RICHARD: (Roep net daar waar hy is.)  Mevrou van Deventer!! (Stilte.  

RICHARD luister vir ‘n paar sekondes om seker te maak dat sy 

regtig opgehou het.)    

 

NATASJA: (Sing saggies die liedjie se eerste twee versreëls.) 

 “You must remember this, 

 a kiss is just a kiss…” 

 

RICHARD: As ek my nie misgis nie, is dit jou beurt. 

 

  NATASJA begin die letters G, E, W, A en L vertikaal af bokant 

die G van “pelgrim plaas. 

 

NATASJA: (Oë op haar letters.)  Wat is haar naam?  

 

RICHARD: Marlie Pieterse. 

 

NATASJA: Is dit haar getroude naam? 

 

RICHARD: O…jy bedoel my dogter…  Nicolene.  Na haar ma se ma.  Ek 

wou haar die naam Mariaan gee, maar nou ja, onder die 

omstandige het ek nie veel seggenskap gehad nie. 

 

NATASJA: Gewalg.  En dan kry ek ook die “ba” met die B van “belig” en 

“el” . (Sy beduie.)  Daar.  

 

RICHARD: Watse woord is “ba”? 

 

NATASJA: Is dit ‘n uitdaging? 
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RICHARD: Ek vra watse soort woord is dit?   

 

NATASJA: Kan nie onthou hoe dit in die woordeboek verduidelik word 

nie, maar ek weet dis daar.  My suster het eenkeer op die laaste 

nippertjie ‘n pot Scrabble daarmee gewen. 

 

RICHARD: (Vat die woordeboek.)  Ek daag nie uit nie. Ek aanvaar.  Ek wil 

net sien wat dit beteken. 

 

 Terwyl RICHARD die woord opsoek, tel NATASJA haar punte. 

 

NATASJA: So dis dubbelpunte vir die G…vier, vyf, agt, nege, elf…plus 

agt vir die B van “ba”…negentien…weer die A se 

een…twintig, een-en-twintig, twee-en-twintig. 

 

RICHARD: (Lees uit die woordeboek.) “Uitroep van walging.  Geen ba of 

boe sê nie.” (Sit die woordeboek neer en vat  die notaboekie en 

pen.) Ek dag daardie “ba” is met twee a’s, en ek sê al my hele 

lewe lank “boe of baa”, nie “baa of boe” nie.  Wys jou net hoe 

maklik ‘n taal verval. 

 

NATASJA: Of in die volksmond ontwikkel, groei, homself hernu. 

 

RICHARD: Twee-en-twintig sê jy. (Hy skryf haar punte op.) 

 

NATASJA: (Terwyl sy vyf nuwe letters optel.)  Nie indrukwekkend nie, 

maar die beste wat ‘n aktrise, wat haar siel verkoop het,onder 

die omstandighede kon doen. (Met verwysing na ‘n letter wat sy 

pas opgetel het.)  Ag nee man! 

 

RICHARD: Gaan jy dit nou vir die res van jou lewe teen my hou? 

 

NATASJA: Ja.  En in die hiernamaals ook. 
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RICHARD: In die hiernamaals gaan jy aan Iemand baie belangriker as ek 

jou jare in ‘n sepie moet verduidelik. 

 

NATASJA: Ek’s seker hy sal verstaan. 

 

 RICHARD las die letters S, R, E, I, en S aan die einde van 

“pelgrim” aan.  NATASJA kyk verbaas na die woord. 

 

RICHARD: Pelgrimsreis. Hoe’s daai vir trippelpunte op ‘n woord! 

 

NATASJA: Pelgrimstog.  Nie pelgrimsreis nie. En dan’s jy een letter kort 

vir die trippelpunte blokkie. 

 

RICHARD: (Doodseker) Pelgrimsreis. 

 

NATASJA: ‘n Pelgrim gaan op ‘n tog,  nie ‘n reis nie. 

 

RICHARD: Daag jy my uit? 

 

NATASJA: Ek sê net, dis ‘n “tog”.  In Engels gaan ‘n pelgrim nie op ‘n 

“journey” nie, hy gaan op ‘n “pilgrimage”. ‘n Tog…of ‘n 

bedevaart, selfs. 

 

RICHARD: As jy so seker is…daag my uit. 

 

NATASJA: (Dink eers vir ‘n oomblik.)  Ek daag jou uit. 

 

 RICHARD beduie vol selfvertroue na die woordeboek.  

NATASJA soek na die woord. RICHARD begin solank tel. 

 

RICHARD: Vyf, ses, nege, elf, twaalf, dertien, sewentien, agtien, 

duppelpunt vir die R…dis twintig, een- twee-  drie-en-twintig. 
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 RICHARD kyk op na NATASJA terwyl sy die woord kry.  

NATASJA kry die woord.  Haar lyftaal laat weet dat RICHARD 

reg is. Sy maak die woordeboek toe. 

 

RICHARD: Maal drie vir die trippelwoord. (Maak die som in sy kop.)  

Nege-en-sestig.  (Hy skryf triomfantelik sy punte neer.) Nou ja 

toe, daardie agterstand lyk nie meer heeltemaal so erg nie. (Hy 

vat vyf nuwe letters.) 

 

NATASJA: Ek weet nie hoe dit van my verwag kan word om met hierdie 

letters ‘n ordentlike woord te maak nie. 

 

RICHARD: Ons moet almal werk met wat die lewe ons gee. 

 

NATASJA: Net jammer die lewe gee vir party meer as vir ander. 

 

 NATASJA wil ‘n woord plaas. 

 

RICHARD: Uh-uh.  Jy’t uitgedaag en jy was verkeerd.  Jy verloor jou beurt. 

 

NATASJA: (Sy sit vies terug in haar stoel.) Tch! 

 

RICHARD: (Sy oë op sy letters.)  Soos my pa altyd gesê het:  As jy iemand 

wil vasvat dan moet jy seker wees van jou saak.  (Soos hy sy 

letters begin uitpak.)  Jy gaan my nie glo nie, maar as ek my nie 

misgus nie, het ek en jy nou albei…‘n sewe-letter woord op die 

kerfstok.  (Terwyl hy praat pak hy die letters O, E en T, S, U, U, 

en R vertikaal langs die kant af onder die laaste  S van 

“pelgrimsreis”.) Soetsuur. 

 

NATASJA: Word hy nie met ‘n koppelteken geskryf nie? 

 

RICHARD: Is dit ‘n vraag of ‘n uitdaging? 
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 NATASJA lig haar hande – gaan nie verder stry nie.  

 

RICHARD: (Hy tel.)  Een, vyf, nege, tien, dubbelpunte vir die S…elf-

twaalf, dertien, veertien, vyftien….maal drie vir die 

trippelwoord.  Vyf-en-veertig. Plus die vyftig bonus vir die 

sewe letters. Vyf-en-negentig. 

 

NATASJA: (Deur stywe lippe.)  Baie mooi. 

 

RICHARD: (Terwyl hy opskryf.) As dit pap reën, dan moet jy skep.  En nou 

is die telbord…honderd twee-en-sewentig vir jou, twee-

honderd agt-en-twintig vir my. 

 

 RICHARD vat sewe nuwe letters.  Natasja herrangskik haar 

letters en skud haar kop. 

 

RICHARD: (terwyl hy sy letters vat.)  Dit moet moeilik wees…albei jou 

kinders oorsee.  Hoe dikwels sien jy hulle? 

 

NATASJA: Nie so dikwels as wat ek graag sou wou nie. 

 

RICHARD: Wanneer laas was hulle hier? 

 

NATASJA: Hulle’s albei baie besig.  My dogter is ‘n fisioterapeut en my 

seun is ‘n skilder. 

 

RICHARD: Nicolene is ‘n ouditeur, maar met die kleinkind het sy ‘n jaar 

afgevat.   

 

NATASJA: Ek wou juis vra of jy al “oupa” is. 

 

RICHARD: Die klein mannetjie is nou ses maande.  Hulle was verlede 

week hier.  Mensdom, kan daai bulletjie skreeu.  Hy stoot hom 

(sy stem) van hieronder af op en dan boor daai stem soos ‘n 
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breinaald deur jou ore en dan vat hy weerskante vas en ry jou 

soos ‘n Harley Davidson. 

 

NATASJA: (Terwyl sy die letters D, I, E, E, N en E aan weerskante van die 

boonste G van “gewalg”plaas.)  Seker sy oupa se stem geërf. 

(Beduie na haar woord op die bord.)  Kyk al die e’s!  

 

RICHARD: (Lees die woord wat sy neergesit het.) Diegene. 

 

NATASJA: Mens kan nie punte kry as jy met ‘n rakkie vol klinkers sit nie.    

Wat is dit…? (Sy tel sommer vinnig in stilte.) Nege.  Pateties. 

(Sy vat ses nuwe letters.) 

 

RICHARD: (Terwyl hy haar punte opskryf)  Jy was nog besig om te vertel.  

Ek het jou in die rede geval.  (Hy sien sy verstaan nie die 

verwysing nie.)  Jou kinders.   

 

NATASJA: O.  Ja.  Wel, soos ek gesê het…hulle’s baie besig.  En dis duur. 

(Met verwysing na die letters wat sy optel.) Ag nee man, jy kan 

nie ernstig wees nie! 

 

RICHARD: So jy gaan kuier meer by hulle as wat hulle by jou kuier. 

 

NATASJA: Wel…nee. 

 

RICHARD: Hoekom nie? 

 

NATASJA: Omdat…Richard…omdat… jy my nie op ‘n vliegtuig sal kry 

nie al betaal jy my ‘n fortuin. 

 

RICHARD: Wil jy my vertel jy sit op drie huwelike se geld en jy gaan kuier 

nie by jou kinders nie? 
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NATASJA: Ek sê mos:  jy kry my nie op ‘n vliegtuig nie. (Kort pouse.) 

Laas gevlieg toe ek in my dertigs was. 

 

RICHARD: So wanneer laas het jy hulle gesien? 

 

NATASJA: Gaan jy nou speel of gaan ons heel middag hier sit? 

 

RICHARD: (Sy aandag gaan na sy rakkie letters.) Ek sukkel nou self ‘n 

bietjie hier, maar….  (Hy plaas die letters O, N, I, E en R 

vertikaal bo en onder die D van “diegene”.) Ondier. Die O is 

op ‘n dubbelpunt, so dis twee, drie, vier, vyf, ses, sewe.  Maal 

twee vir die dubbelwoord.  Veertien. 

 

 RICHARD skryf op.  NATASJA plaas  dadelik die letters M, N 

en S vertikaal bokant die woord “dom”. 

 

RICHARD: Wat ek nie kan verstaan nie is – as dit vir hulle te duur is om 

hier by jou te kom kuier, en jy weier om op ‘n vliegtuig te 

klim…  Met jou soort geld, sou ek hulle kaartjies self betaal.  

As jy soos ons in die woud staan en wag dat hulle jou boom 

afkap…  

 

NATASJA: Mensdom. 

 

RICHARD: (Hy dink dis aan hom gerig.) Jammer, ek wonder maar net. 

 

NATASJA: My woord is mensdom. 

 

RICHARD: (Kyk na haar woord.)  Oulik met die M op daai trippelpunte 

blokkie.  (Hy begin tel.)  Twaalf, dertien… 

 

NATASJA: Ek sal tel. Dis my woord, ek sal tel.  (Sy tel.) Twaalf, dertien, 

veertien, vyftien, sestien, sewentien, een-en-twintig. 
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RICHARD: … dan is jou kinders en kleinkinders al vreugde wat jy eintlik 

het. 

 

NATASJA: Skryf op. 

 

RICHARD:  (Terwyl hy opskryf.) Nie waar nie? 

 

NATASJA: Eerstens, ek staan nie en wag dat hulle my boom afkap nie.  

Daar is nog baie dinge wat ek wil doen.  Net omdat ek na ‘n 

aftree –oord verhuis het, beteken nie ek gaan ophou leef nie.  

 

RICHARD; Byvoorbeeld? 

 

NATASJA: Is hierdie ‘n kruisverhoor of wat? 

 

RICHARD: Ek vra net watse dinge jy eerder sou wou doen as om jou 

kinders te sien?  

 

NATASJA: Wel…die Victoria watervalle gaan sien, byvoorbeeld…’n 

lugballon oor die Serengeti… 

 

RICHARD: Hoe de hel gaan jy dit doen as jy nie in ‘n vliegtuig sal klim 

nie? 

 

NATASJA: (Sy aarsel.)  Mens kan soontoe ry. 

 

RICHARD: (Lag hardop.) Op jou ouderdom?  Teen die tyd dat jy daar 

anderkant uit die landrover klim sal hulle jou in ‘n 

stretcher…skuus, draagbaar…na die ballon toe moet dra! 

 

NATASJA: Praat vir jouself, Meneer de Ridder.  (Staan op om haar lyf af te 

wys.)  Hierdie lyf kan nog dinge doen wat jou sal verbaas.  Ek 

het baie oefening gekry.  Moenie vergeet nie, ek het drie mans 

gehad.   
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RICHARD: Nie die soort oefening wat jou met die…wat is dit?...twee en ‘n 

half, drieduisend kilometers valle toe sal help nie, om nie eers 

te praat van die Serengeti nie. 

 

NATASJA: Een van die voordele van jou siel aan ‘n sepie uitverkoop is jy 

gaan gym toe of jy nou wil of nie, want jy móét. Ek reken ek 

het oor twintig jaar ‘n hele paar keer van hier af na die 

Serengeti gedraf.  En as jy dan nog boonop, soos jy dit so kras 

gestel het, “drie huwelike se geld” het, kan jy bekostig om wie 

ook al te betaal om wat ookal aan jou lyf te doen om reg te 

maak waar jou pogings in die gym nie slaag nie.  (Sy draai in 

die rondte om haar lyf te wys.)  Lyk ek vir jou asof ek op die 

houtkapper staan en wag? (Sy sak op haar hurke af en kom 

weer orent.)  Ek’s nou eers reg om Juliet behoorlik te speel, en 

anders as jy sal ek nie van die balkon af foeter nie. 

 

 RICHARD sit tjoepstil, kyk stil na NATASJA. 

  

RICHARD: Anders as die meeste mense in hierdie plek het jou kinders nie 

Alzheimer’s nie.   

 

 NATASJA kyk op na RICHARD.  Stilte. 

 

RICHARD: Maar jy stuur nie geld vir kaartjies nie.  

 

NATASJA: Soos ek gesê het…hulle’s baie besig. (Sy hou haar weer met 

haar letters besig.) 

  

 RICHARD hou haar vir ‘n paar sekondes dop. 

 

RICHARD: Wanneer laas het jy hulle gesien? 
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NATASJA: (Sug geïrriteerd) Wat gaan jy so aan or my kinders? Hulle’s 

besig met hulle lewens en ek’s besig met myne. 

 

RICHARD: So hulle het Alzeimer’s. 

 

NATASJA: Dis nie wat ek… (Pouse)  Vyf jaar vir Jana en vier en ‘n half 

vir Arnold.  Is jy nou tevrede? 

  

 NATASJA vat nog letters. 

 

RICHARD: Omdat hulle te besig is. 

 

NATASJA: Omdat hulle te besig is. Jou beurt. 

  

RICHARD: Dis jammer. 

 

NATASJA: Dit breek my hart.  Waar staan die telling? 

 

RICHARD: Laat ek eers my beurt gebruik, dan kyk ons. 

 

RICHARD plaas die letters V, E, G, T en E vertikaal af bo die 

tweede R van “pelgrimsreis”.   

 

RICHARD: (Terwyl hy die letters plaas.) 

 “…want as ou vegters word ons afgeskif 

 soos leë silwer velle van die drif 

 wat deur die eeue veg.  Net snags verskyn 

 party as skimme as die volmaan kwyn.” 

Vegter.  Ek kan nie die woord  hoor nie of ek dink aan daai 

gedig van Dirk Opperman.  Wat was die titel nou weer? 

 

NATASJA:  Dis nie Opperman nie.  Dis N.P. van Wyk Louw. 
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RICHARD: Wat jy waar kry?  Dis Opperman.  Daai gedig…(klap sy 

vingers soos hy probeer onthou)…man…hy’s op die punt van 

my tong. 

 

NATASJA: Ek sê jou nou dis Van Wyk Louw. 

 

RICHARD: Nou’s jy op dun ys.  Ek ken my digters, veral die Dertigers en 

Veertigers. 

 

NATASJA: Sê hy wat nie die gedig se titel kan onthou nie. 

 

RICHARD: (Hy staan op.)  Bly net daar. 

  

 RICHARD stap die huis binne.  Sodra hy af is, begin NATASJA 

een vir een na die letters wat nog in die boks oorbly loer.  Sy 

dra hulle vinnig om, loer na die letter, en sit weer neer, op soek 

na n spesifieke letter.  Sy kry die letter waarna sy soek, pluk 

vinnig ‘n letter van haar rakkie af op en plaas dit gesig na 

onder waar die ander letter gelê het.  Sy plaas die nuwe letter 

op haar rakkie nes RICHARD weer opstap.  Hy het ‘n 

eksemplaas van D. J. Opperman se digbundel “Negester oor 

Ninevé”.   Sy wysvinger hou reeds plek in die bundel.  Hy gaan 

staan agter sy stoel, hou die bundel omhoog. 

 

RICHARD: Negester oor Ninevé.  D.J. Opperman.  (Hy lees.) 

 “…want as ou vegters word ons afgeskif 

 soos leë silwer velle van die drif 

 wat deur die eeue veg.  Net snags verskyn 

 party as skimme as die volmaan kwyn.” 

 (Lees die titel van die gedig.) “Nagwaak by die ou man”. 

 

NATASJA: Jy wen. 
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RICHARD: (Gaan sit weer)  Jy kan met my oor baie dinge stry, maar as dit 

by Afrikaanse poësie én drama kom…is daar min wat hierdie 

ou brein vergeet.  Raait.  Waar was ons?  O ja, besig om punte 

te tel.  (Hy tel “vegter”se punte.)  Vyf vir die V, ses, sewe-agt, 

nege, tien, elf…maal twee vir die dubbelwoord…twee-en-

twintig.  

 

RICHARD  skryf op en tel dan die punte bymekaar. 

 

RICHARD: Tweehonderd-en-twee vir jou en tweehonderd-vier-en-sestig vir 

my. 

 

 NATASJA plaas die letter J op die rooi, tripelwoord blokkie 

links-bo in die hoek links van die O van “ondier”.  

 

RICHARD: Daar’s daardie donnerse J.  

 

 NATASJA plaas dan horisontaal  regs van die J die letters A, P, 

N, I, K en A, met die O van “ondier” in die woord 

geïnkorporeer – “japonika”.  Die woord strek dus van die 

trippelwoord blokkie in die hoek na die trippelwoord blokkie in 

die middel-bo. 

 

RICHARD: (Spreek die woord oordrewe uit.) Japonika?!  Jy kan nie ernstig 

wees nie. 

 

NATASJA: Is dit ‘n uitdaging? 

 

RICHARD: Wat de hel se soort woord is dit? 

 

NATASJA: Jare gelede het ons in die sepie ‘n storielyn gehad waar my 

karakter met alle dinge Japanees behep geraak het.   Jy weet 

mos hoe gaan dit met ‘n sepie – die ding loop vir jare met 

dieselfde karakters, so die arme skrywers moet gedurig nuwe 
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storielyne vir dieselfde karakters uitdink…ons hoof skrywer het 

altyd gesê dis soos ‘n simfonie komponeer op een noot.  My 

karakter raak toe verlief op…wel, dis ‘n lang storie…meer as 

ses maande geduur…uiteinde van die saak is dat my karakter, 

om die man nou te beïndruk, het toe deur ‘n Japanese fase 

gegaan…kimono’s gedra, daai swart en wit Japanese skilderye 

begin skilder, haiko gedigte geskryf -  juis vir die man op wie 

sy verlief geraak het - en natuurlik ‘n Japanese tuintjie aangelê, 

met daardie  mooi Zen klippies en goed, en al die Japanese 

plante, waaronder die “japonika” – ‘n Japanese struik met die 

sierlikste blommetjies.  Ek onthou nog die spraakbeurt:  “En 

hierdie is my klein privaat Zen tuintjie.  Hulle plante is vir my 

so mooi, veral die japonika.”  Ek het daarna gehoor dat, as 

gevolg van daardie toneel, het al wat ‘n kwekery is, dwars oor 

die land,  die volgende dag navrae oor die “japonika”gekry.   

(RICHARD kyk haar verstom aan.)  Sien jy nou?  Mens kan 

selfs uit ‘n sepie iets leer. 

 

RICHARD: Is jy seker hy’s in die woordeboek? 

 

NATASJA: Nee, maar ek weet dis ‘n woord. 

 

RICHARD: Die reël is:  die woord moet in die woordeboek wees.  (Hou die 

woordeboek op.) Hierdie woordeboek.  En as daar ‘n eg 

Afrikaanse naam is tel dit ook nie. 

 

NATASJA: Al wat ek weet…dit is ‘n woord. 

 

RICHARD: Ek daag jou uit. 

 

 NATASHA lig haar hande – ‘n gebaar wat sê: “Doen wat jy 

moet.”  NATASJA staan op, stap en kyk na die tuintjie terwyl 

RICHARD deur die woordeboek blaai en na die woord soek. 
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RICHARD: En ook nie as dit met ‘n hoofletter geskryf word nie, né. 

 

 NATASJA lig weer haar hande terwyl sy stap, presies dieselfde 

gebaar.  Sy kom by die heining agter, kyk in die rigting van die 

pianis se huis. 

 

NATASJA: Toe ek in my twintigerjare was,  het ek ‘n tannie gehad,  nes 

jou buurvrou.  My pa se oudste suster.  Sy’t nou wel nie klavier 

gespeel nie, maar na sy dood…hulle was ook vir jare 

getroud…na haar man se dood het sy tot die dag van haar eie 

dood, nege jaar later, geween.  Nege jaar.  En vir die eerste drie 

van daardie nege het sy gehuil…letterlik gehuil.  Haar oë het 

naderhand sulke sakke gehang van die huil. Ek vra toe eendag 

vir my pa:  “ Mensdom, Pa, hoekom ween Tannie Magda so 

lank?”  En toe antwoord hy:  “Omdat sy hom lief gehad het.”  

(Sy draai terug na RICHARD.)  En? 

 

 RICHARD trek met sy vinger af op ‘n bladsy…kry die woord.  

Sy lyftaal wys dat hy nie sien wat hy graag wou sien nie. 

 

RICHARD: Die ding is wragtag in die woordeboek. 

 

NATASJA: Hoofletter? 

 

RICHARD: Nee. 

 

NATASJA: Mmm.  (Stap na die tafel, maar bly staan.)  Ek sê jou wat, as ‘n 

spesiale vergunning kan jy my punte vir my optel. 

 

 RICHARD gee haar ‘n kyk en begin dan tel. 

 

RICHARD: Tien vir die bleddie J, elf, sestien, sewentien, agtien, negentien, 

twee-en-twintig, drie-en-twintig… 
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NATASJA: Maal…? 

 

RICHARD: Drie vir die trippel in die hoek.  Nege-en-sestig… 

 

NATASJA: Maal…? 

 

RICHARD: Drie vir die trippel in die middel.  (Hy maak die som in die 

notaboekie.)  Tweehonderd-en-sewe. 

 

NATASJA: (Gaan sit weer.)  Mensdom!  Ek dink dis ‘n persoonlike rekord. 

(Sy vat vir haar sewe nuwe letters.) 

 

RICHARD: Ek nou’t jy daai dêm trippel gebruik en ek wou hom met my 

beurt gebruik.   

 

NATASJA: (Gee hom sy eie woorde terug.)   “Ons moet almal werk met 

wat die lewe ons gee.” 

 

RICHARD: Hmf.   Oppas voor jy kraai.  Ek’s nog lank nie verlore nie.  

Ek’s ‘n vegter.  Hoe dink jy het ek al hierdie jare oorleef? 

 

 RICHARD wil ‘n woord neersit. 

 

NATASJA: Uh-uh.  My beurt.  Jy’t uitgedaag en jy’t verloor.  

 

 RICHARD plaas nors sy letters weer terug op sy rakkie.  

 

NATASJA: (Terwyl sy haar letters herrangskik om ‘n woord te maak.) Dis 

‘n goeie vraag.  Hoe het jy?  (RICHARD kyk ‘n vraag na 

NATASJA.)  Al hierdie jare oorleef?   

 

RICHARD: Dit was nie maklik nie, as dít is wat jy vra. 
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NATASJA: (Oë weer op haar letters.) Veral nie na die streekrade ontbind is 

nie.  

 

RICHARD: Soos in die ou dae van André Huguenet, die Hanekoms, Paul de 

Groot en Anna Neethling-Pohl toe die N.T.O en die streekrade 

nog nie eers ‘n droom was nie - die pad gevat en die land plat 

getoer.  Elke dorpie van Pretoria na Kaapstad – Sasolburg, 

Potch, Parys, Vredefort, Heilbron, Bothaville, Kroonstad, 

Bandfort, Beaufort-Wes, Laingsburg, Worcester, die Paarl, en 

dan al die pad op met die kus tot in Durban en kruis en dwars 

oor die Natalse platteland…Dundee, Newcastle, Vryheid, al 

daai plekke. 

 

NATASJA: Ek kan aan niks erger dink nie. 

 

RICHARD: Waarvan praat jy?!  Dit was asof Huguenet elke aand saam met 

my op die verhoog gestap het. 

 

NATASJA: As ek reg onthou het hy sonder ‘n pennie op sy naam na sy graf 

gegaan. 

 

RICHARD: Geld! Geld! Geld!  Ons praat hier van die kunste!  Dis nie ‘n 

werk nie, dis ‘n roeping!  Hoeveel mense is daar in hierdie 

wêreld wat werklik ‘n roeping het?  Hm?  Die meeste mense in 

hierdie wêreld staan vir een rede, en één rede alleen, op – om ‘n  

salaris te verdien sodat hulle brood kan koop en ‘n dak oor 

hulle kop kan hê. En so gaan hulle aan, dag na dag,  tot hulle 

uiteindelik, opgebruik en afgemat, in die graf val.  Ek het nie op 

die verhoog gestap om ‘n salaris te verdien nie, ek het opgestap 

omdat die mense wat in daai stoele gesit het, of dit nou tien was 

of ‘n duisend, gekom het vir brood vir hulle siele, en dit was 

my roeping om daardie brood vir hulle te breek en dit vir hulle 

te gee. Dit was jou roeping ook, totdat jy dit afgesweer het. 
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NATASJA: Ek het jou gesê ek het gedoen wat ek moes doen. En voor jy te 

heilig raak, laat ek jou herinner dat jy vir jou hele loopbaan eers 

vir die NTO, en toe vir die streekrade gewerk het, waar jy elke 

maand ‘n salaris gekry het.  

 

RICHARD: Kleingeld!  Jy was self daar,  jy weet.  Ons het vir die laaste 

week van elke maand roosterbrood en Marmite geëet. 

 

NATASJA: En dit gee jou die reg om ‘n akteur wat vir ‘n sepie gaan speel 

te veroordeel?    Hoekom kan ‘n mens net heilig wees as jy van 

die honger omkom?  En so van geld gepraat:   jy kan van ‘n 

sepie sê wat jy wil, maar ten minste het ‘n sepie nie sy bestaan 

aan aalmoese te danke nie.  Daar’s twee woorde in “ show 

business” – “show” en “business”.  Die streekrade kon net 

bestaan omdat hulle miljoene rande se subsidies van die 

regering ontvang het.  Aalmoese.  Watse bestaansreg is dit? 

 

RICHARD: Nie aalmoese nie.  Offerande - die geld wat ‘n volk opoffer 

sodat hulle elke nou en dan nie net opstaan om ‘n salaris te 

verdien nie, maar sodat hulle as gemeenkap saam na ‘n drama 

kan gaan kyk, stil raak in die donker, en wonder oor hulle 

menswees.  Gaan na Italië, gaan kyk na die wonderwerke van 

die mens se siel in elke hoekie van elke straat en gebou.  Kuns 

net waar jy kyk.  En daarvoor het beskemhere soos die De 

Medici’s en ander rykes geld gegee   Hulle’t verstaan!  ‘n Volk 

word nie aan sy paaie en brûe en geboue gemeet nie, hy word 

gemeet aan sy kuns, sy hoogste denke, sy bedrae tot die gees 

van die mensdom.   Die paaie en brûe en geboue is net die 

nagevolg van daardie denke.  Geboue vergaan,  maar denke bly 

staan! Dis ‘n ontheiliging om dit in dieselfde asem as geld en 

profyt te noem. ‘n Volk wat ophou om daardie offerande te 

bring, wat sy teaters en gallerye sluit omdat dit nie 

“winsgewend” is nie, word ‘n volk sonder siel en verloor juis 

dit wat hom meer as dier maak…mens maak. 
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NATASJA: Jy vergeet van die kunstefeeste.  Almal wat daar optree is daar, 

nes ‘n sepie, om profyt te maak.  Show…business. 

 

RICHARD: Business? Jy was duidelik nog nooit by ‘n fees nie.  Die feeste 

bestaan net omdat borge daarvoor betaal.  Sonder borge was 

daar nie ‘n kunstefees in hierdie land nie.  Die belastingbetalers 

het die streekrade geborg en korporasies borg die kunstefeeste.  

En nie net korporasies nie…die kunstenaars self, want as jy ooit 

die moeite gedoen het om iets by ‘n kunstefees op te voer sou 

jy weet dat na jy die koste van voorbereiding en sonder salaris 

repeteer, en skryf en stelle en alles bereken, is daar min 

produksies op ‘n fees wat werklik ‘n profyt maak …behalwe 

die biertente…maar die biertente is nie die kunstefees nie…dis 

die basaar buite die kerk terwyl die kunstenaars binne die kerk 

brood saam met hulle gehore breek. 

 

NATASJA: Wel dan wil ek my hoed vir jou afhaal, want as daar geen 

profyt in ‘n fees is nie, en waarskynlik nie juis groot geld in die 

sale op daardie rits dorpies nie, en jy’t nooit vir TV gespeel nie 

of ‘n TV advertensie gedoen nie, verstaan ek glad nie hoekom 

jy nie, soos die vele ander akteurs van jou generasie, in ‘n klein 

kamertjie sit en krepeer nie.  Hoe de hel het jy dit gedoen? 

 

 Stilte.  Hy kyk haar stil aan. 

 

RICHARD: Ek het van die begin af binne my perke geleef. 

 

NATASJA: Hoe ver binne jou perke moet jy leef as jy reeds roosterbrood 

en Marmite vir die laaste week van elke maand eet? (Sy beduie 

in die rigting van sy meenthuis.)  Ek bedoel, hierdie plekkie van 

jou mag nou wel nie in die “adel” se deel van die oord wees 

nie, soos jy dit gestel het, maar ek weet per slot van sake wat 

die eenhede in hierdie plek kos, selfs die kleiner eenhede.  Jy 
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sou vir twintig jaar elke dag roosterbrood en Marmite moes eet 

om genoeg te spaar om hier te koop.  En dan praat ek nog nie 

van maandelikse heffings, water en ligte en jou leefonkostes 

nie. 

 

RICHARD: (Op die agtervoet.) Mens vra nie uit oor ander mense se 

geldsake nie. 

 

NATASJA: O dis nou gaaf.  Alles in die haak as dit by my “drie huwelike 

se geld” kom, maar onbeskof as ek vra hoe jy, as brood-

brekende dienaar van die gees, oorleef het. 

 

 Stilte. 

 

RICHARD: Ek het geërf.  By my ma se suster.  Sy was ‘n oujongnooi en ek 

was haar gunsteling…omdat ek ‘n akteur was…en sy ‘n 

voorliefde vir teater gehad het. 

 

NATASJA:  (Sy knik stil haar kop.)  So, nes die streekrade en die feeste, het 

jy ‘n borg gehad.  Ek’s bly vir jou…maar wat van al die ander 

wat nie geërf het nie?  Waarvan ek een is. (Pouse.)  Ek het 

eenkeer ‘n baie interessante ding oor Jesus Christus 

gelees….oor wat hulle die “verlore jare” noem…die jare tussen 

sy kinderjare en toe hy skielik op die toneel verskyn het.  Die 

skrywer se tese was dat Jesus gedurende hierdie jare onder 

andere by die Essene was.  Die Essene het in die tyd van die 

Fariseërs en al daardie ander sektes wat in die Bybel genoem 

word, geleef.  Hulle oortuiging was dat die mens hom van alle 

aardse plesiere en die najaag van geld afstand moet doen. Ek 

kan nie alles onthou wat die man geskryf het nie, maar die een 

ding wat my by gebly het was sy bewering dat Jesus vir die 

Essene gesê het dat dit maklik is om jou saligheid te behou as jy 

jouself van die wêreld afsonder, maar dat as jy regtig jou 

saligheid wil toets, gaan na die markplein, gaan leef in die 
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wêreld, in die warwoel, waar jy, soos Adam,  jou brood in die 

sweet van jou aangesig moet verdien en al die dinge moet doen 

wat ‘n mens moet doen om geld te verdien om te oorleef.  En as 

jy dít gedoen het, kom praat dán met my oor jou saligheid.  

(Kort pouse.) Miskien as jy nie jou tannie se gunsteling was nie, 

en jy voor ‘n keuse tussen ‘n sepie en in ‘n klein kamertjie 

krepeer gestaan het, sou  jy nie so maklik van dros en roeping 

en brood breek praat nie. 

   “Genade word nie afgedwing nie. 

Dit val soos die sagte reën vanuit die hemel 

Op die aarde val. Dit is dubbeld geseënd: 

Dit seën hom wat dit gee en hy wat dit ontvang. 

Dit is magtiger as die magtigste. Dit pas 

Die koning op sy troon beter as sy kroon. 

Sy septer verteenwoordig sy aardse mag -  

Teken van ontsag en majesteit 

Waarin gesetel sy skrikwekkende mag; 

Maar genade staan bo die septer se reik, 

Dit sit op die troon van die heerser se hart. 

Dit is ‘n kenmerk van die goddelike, 

En aardse mag word tot god’likheid vervorm 

As genade geregtigheid temper.” 

 Ja, ek sou ook graag my lewe aan die breek van sulke brood 

wou gewy het, Richard, maar ongelukkig wás dit wel vir my ‘n 

keuse tussen sepie en krepeer.  

 

RICHARD:  Dit was nou so verstommend om jou weer as Portia te sien… 

 

NATASJA: Dankie.  Al sê ek dit nou self, dink ek ek het haar baie goed 

gespeel. 

 

RICHARD: …dat ek amper deur jou storie oortuig was.  Daar was g’n 

manier, al het jy iets gedoen wat nog minder as die verhoog 

betaal het, dat Natasja Hanekom in ‘n kamertjie sou krepeer 
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nie.  As jy in ‘n vertek ingestap het, het die koppe gedraai.  En 

jy’t dit geweet, goed geweet.  Jy kon net mooi niks gedoen het 

nie en jy sou nog steeds nie krepeer het nie. Jy het die wêreld se 

mans aan jou voete gehad, onder andere Marchelle du Toit se 

verloofde, wat so betower was dat sy uiteindelik hulle 

verhouding beëindig het.    

 

NATASJA: Moenie daardie verhouding se verbrokkeling voor my deur lê 

nie. Ek het niks daarmee te doen gehad nie. 

 

RICHARD: Gaan jy nou ontken dat jy die rede was? 

 

NATASJA: Glad nie, maar jy kan skaars vir my die skuld gee dat hy op my 

verlief geraak het nie.   

 

RICHARD:  So jy’t niks gedoen om hom aan te moedig nie? 

 

NATASJA: Beslis nie!  Hy was ook nie die enigste nie.  Daar was baie en 

ek het hulle nie “aangemoedig” nie. 

 

RICHARD: Daar sê jy dit self - “Baie”.  Jy kon te kus en te keur gaan.   ‘n 

Vrou wat dit kan doen, sit nie in ‘n kamertjie en krepeer nie.  

Mans betaal baie vir so ‘n prys en ryk mans nog meer.  Jy het 

iets geërf wat veel meer as geld werd was…’n betowerende 

teenwoordigheid en aantreklikheid wat mans nie kon weerstaan 

nie. Geld en oorlewing was nie die kwessie nie, nie met die tou 

mans met hulle hande vol diamante en pêrels wat voor jou deur 

tougestaan het nie.  Jy het in ‘n sepie gaan speel omdat jy 

geweet het dat in ‘n land soos hierdie waar minder as een 

persent van die bevolking teater toe gaan, jy nooit die soort 

roem op die verhoog sou kry as wat  ‘n sepie vir jou sou gee 

nie. Jy was nie in die teater om ‘n gehoor te dien nie…jy was 

daar om beroemd te word. 
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NATASJA:  En jy nie?! 

 

RICHARD: (Baie stil, opreg)  Daardie vraag kan ek in alle eerlikheid en uit 

my diepste wese antwoord…nee. 

 

   Stilte. 

 

NATASJA:  (Stil) Weet jy wat?  Jy’s wreed. 

 

RICHARD:  Die waarheid is altyd wreed. 

 

NATASJA: Nee, Richard, jy’s wreed juis omdat jy nie die waarheid praat 

nie.  (Pouse.)  Ek het my nerve verloor.  Jammer, maar “moed” 

of “durf” vang dit net nie vas nie.  Ek het my nerve verloor.  

Met die laaste opvoering van Siener in die Suburbs.  Ek was in 

my kleedkamer, tien minute voor die opvoering sou begin.  Net 

daar gesit.  Voor die spieël.  Soos elke aand vantevore. Toe 

roep die verhoogbestuurder ons om gereed te staan.  En in 

daardie oomblik…toe ek sy stem hoor…het ‘n vrees oor my 

gekom asof die dood self die kleedkamer binnegestap het.   My 

keel het toegetrek; ek kon my pols in my ore hoor; my hande, 

my hele lyf het begin bewe;  die sweet het op my voorkop 

uitgeslaan; en die persoon in die spieël was ‘n persoon wat ek 

nie herken het nie, maar ek het geweet dat die persoon wat ek 

daar sien nie op daardie verhoog, voor daardie gehoor, of enige 

ander, sou kon uitstap nie.  Van die volgende tien minute kan 

ek niks onthou nie, totdat ek die verhoogbestuurder se hand op 

my skouer gevoel het.   “Die gehoor wag vir jou.” En al wat ek 

kon sê…was: “Help my.”  (Pouse.)  Toe sê hy maar vir almal 

dat ek maagkoors het.  En dis hoekom Marchelle, wat as 

plaasvervanger die rol instudeer het, die laaste aand gespeel het.  

Nou ja, vir ‘n aktrise wat haar nerve verloor het, wat nie meer 

die moed het om voor ‘n lewendige gehoor op ‘n verhoog uit te 

stap nie, maar wel die teenwoordigheid en aantreklikheid om 
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koppe te laat draai, is daar net een voorland as sy wil aanhou 

speel. Televisie.  As dinge verkeerd loop, kan jy stop, en oor 

begin.  Maar die verhoog is soos die lewe self…jy kry nie ‘n 

tweede kans nie. (Pouse.)  As jy iemand wil vasvat, moet jy 

seker wees van jou saak. 

 

   Stilte.  

 

RICHARD:  Ek weet nie wat om te sê nie. 

 

NATASJA:  Waarskynlik die eerste keer in jou lewe. 

 

RICHARD:  Jy moes my gesê het.  Jy moes my daardie aand gesê het.  

 

NATASJA:  Sou jy? 

 

RICHARD: Al hierdie jare het ek gedink dat…  Ek sou jou kon gehelp het. 

(NATASJA skud haar kop.)  Lawrence Olivier het ook sy moed 

verloor…vir ‘n paar jaar nie sy voet op ‘n verhoog gesit 

nie…maar hy’t weer reggekom.  Jy kon ‘n sielkundige gaan 

sien het. 

 

NATASJA:  Ek het. 

 

RICHARD loop uit frustrasie ‘n jakkalsdraai, sy hande in sy 

hare. 

 

RICHARD: Dis die verskriklikste ding wat ek nog ooit gehoor het!  As ek 

geweet het, het ek jou gevat en…en…ek weet nie, ek sou jou 

bedags in die leë teater op die verhoog laat loop het, jou gehelp 

het om daardie vrees te sien vir die skim wat dit is. 

 

NATASJA: Dit sou nie gehelp het nie. Iets in my het daardie aand geknak, 

Richard, nie gebuig nie…geknak. Ek het geweet…(Sy tik met 
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haar plat hand teen haar bors.)…hier…in my 

binneste…geweet dat ek nooit weer op die verhoog sou stap 

nie. 

 

   RICHARD staan verslae. 

 

RICHARD:  En so het die teater een van sy engele verloor. 

 

NATASJA:  Daar’s die planne wat jy maak, en daar’s die lewe wat gebeur. 

 

RICHARD: (Staan nader, baie nederig.)  Ek wil onomwonde om 

verskoning vra vir wat ek gesê het…dat jy gedros het en alles.  

Sal jy my vergewe? (NATASJA knik toegewend.)  Dankie.  

 

RICHARD draai weg, loop met hande op heupe ‘n draai, sug. 

Sy oë val op die Scrabble.  Hy staan vir ‘n paar sekondes, staar 

na die bord. Hy draai terug na Natasja. Hy beduie vir haar om 

weer by die tafel te kom sit.  

 

RICHARD:  As ek reg onthou, is dit jou beurt.  

 

   NATASJA gaan sit weer by die tafel. 

 

RICHARD:  Ek kan jou nie sê hoe sleg ek voel nie… 

 

NATASJA:  Ek het jou vergewe.  Dis verby. 

 

   RICHARD knik, kyk stil na haar. 

 

RICHARD: As jy weer ‘n rol vir die verhoog sou speel, watter rol sou dit 

wees? 

 

NATASJA: (Sy dink ‘n oomblik.)  Weet jy, as jong aktrise dink jy dat die 

rolle wat jy speel die beste rolle is wat nog ooit geskryf is.  Eers 
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as jy ouer word,  besef jy dat die beste rolle word nooit vir jong 

mense geskryf nie…hulle’t nog nie genoeg geleef om 

interessante karakters te inspireer nie.  Ek het ‘n paar jaar 

gelede na ‘n produksie gaan kyk waarin Sandra Prinsloo die 

hoofrol gespeel het…ek vergeet nou die drama se naam, maar 

dit het gedurende die Renaissance afgespeel.  Sy het hierdie 

formidabele vrou gespeel wat vir geen man teruggestaan het 

nie. ‘n Tour de force.  En terwyl ek in die teater na haar spel 

kyk, het ek gedink:  “Dit kon ek gewees het.” Sy was as jong 

aktrise briljant, maar met ouderdom kon sy karakters speel 

waardeur sy werklik haar volle talent kon uitleef.  As ek oor 

iets spyt is, dan is dit dat ek nie as ouer aktrise daardie soort 

rolle gespeel het nie. 

 

RICHARD:  En ons sou teenoor mekaar gespeel het. 

 

NATASJA: Ja, en ons sou van vooraf baklei omdat jy nie by die 

voorhoogaanwysings, wat ons gedurende repetisies instudeer 

het, sou bly nie. 

 

RICHARD:   ‘n Drama is nog nie ‘n drama in die repetisielokaal nie.  Dit 

word eers ‘n drama as die gehoor bykom. Dis die 

merkwaardige ding van teater wat televisie en film nie het 

nie…daardie lewendige gehoor wat jy as akteur kan sien…kan 

hoor..kan voel.  Dit was eers as die gehoor daar was dat ek 

werklik die karakters wat ek gespeel het, regtig kon voel…in 

my murg kon voel…en dan was die verhoogaanwysings wat 

ons gedurende repetisies ingestudeer het nie altyd die gepaste 

beweging vir daardie oomblik nie. 

 

NATASJA: Dis hel vir die ander akteurs wat ewe skielik sien hoe jy links 

stap wanneer jy regs moes gestap het, of gaan sit as jy moet 

staan. (NATASJA plaas die letters W, Y, N, O en E links van die 

oop S van “suursoet”.)  Wynoes. 
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RICHARD: Aitsa. Jy maak my sommer lus. Niks in die lewe so lekker soos 

‘n goeie bottel rooi nie. 

 

NATASJA:  Veral op ‘n wintersaand. 

 

RICHARD praat verder terwyl NATASJA saggies haar punte 

met haar wysvinger tel. 

 

RICHARD: Beslis.  Jy sal my nie glo nie, of miskien sal jy, maar die beste 

rooi wyn wat ek ooit gedrink het was op ‘n klein wynplasie in 

Australië. 

 

NATASJA:  Twintig. Wanneer was jy in Australië?   

 

RICHARD: (Hy skryf haar punte op.) So tien jaar gelede…’n teaterstuk 

waarin ek gespeel het wat na ‘n fees in Perth uitgenooi is. 

 

NATASJA:  My suster woon in Adelaide. 

 

RICHARD:  Ja?! 

 

NATASJA: Voor die verkiesing in ’94 het haar man besluit tot hier toe en 

nie verder nie. Tyd om te trek. 

 

RICHARD:  En toe gebeur daar net mooi niks nie. 

 

NATASJA: Dis nie wat hý vir jou sou sê nie.  Jy weet mos hoe’s Suid-

Afrikaners wat geëmmigreer het…sien net die slegte nuus.  My 

suster, aan die ander kant, sou môre terugkom as sy kon, 

hoofsaaklik, dink ek, omdat hulle daar nie ‘n bediende kan 

bekostig nie.  Kniel elke dag voor jou toilet met ‘n bottel Handy 

Andy en ‘n lap, dan begin Suid-Afrika se probleme nie so erg 

lyk nie. Sy wou gehad het ek moet by hulle kom bly toe ek by 
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die sepie weg is, net voor ek hier gekoop het, maar daar’s g’n 

manier dat ek ooit daar sal gaan bly nie.  Die mense irriteer my 

grensloos.  En daai aksent!  Jy sit in ‘n restaurant en al wat jy 

hoor is (met ‘n Australiaanse aksent):  “Mate. Mate. Mate. 

Mate.” Soos ‘n klomp seeumeeue hier om jou tafel. 

 

   RICHARD kyk stadig van sy letters op. 

 

RICHARD:  Wanneer was jy laas daar? 

 

NATASJA:  Met haar verjaarsdag verlede… 

 

Die woorde sterf in haar mond as sy besef dat sy haar mond 

verby gepraat het.   

 

RICHARD:  Verlede…? 

 

NATASJA:  (Aarsel, maar moet antwoord.) Jaar. 

  

RICHARD:  Hoe’t jy daar gekom?   

 

NATASJA vat net te lank om te antwoord voor sy haar sinne 

weer bymekaar kry. 

 

NATASJA:  ‘n Skip.  Een van daai toere. 

 

RICHARD: Jy’s ‘n begaafde aktrise, Natasja, maar selfs jou talent kan nie 

die feit verbloem dat jy nou so lieg dat mens dit met ‘n stok kan 

voel nie. 

 

NATASJA: (Sy  trek haar op.)  Jy het pas om vergifnis gevra oor jy my 

onregverdig beskuldig het, en nou doen jy dit weer! 
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RICHARD: The lady doth protest too much, methinks. (Beduie na die 

woord “mensdom” op die Scrabble bord.)  Sit daai woord 

“dom” se lettertjies hier teen my voorkop?  As jy oor jou 

kinders gelieg het, waaroor anders het jy gelieg?  

 

NATASJA: Nou het ek genoeg gehad. 

 

 NATASJA staan op om te loop. 

 

RICHARD: Daarsy. Hardloop weg nes jy van die teater weggehardloop het. 

Eenkeer ‘n droster, altyd ‘n droster.   “Nerve” verloor!  Hah!   

 

NATASJA: Jy kan dink wat jy wil, Richard de Ridder.  Ek hét my nerve 

verloor.  En as jy my nie glo nie, gaan vra vir die man wat 

Siener  se verhoogbestuurder was. 

 

RICHARD: Hy’s lankal dood. 

 

NATASJA: Wel gaan vra sy graf! 

 

RICHARD: Hoekom gaan kuier jy nie by jou kinders nie? 

 

NATASJA: (Sy stap na die hek.)  Dankie vir die Scrabble.  Dit was nie ‘n 

plesier nie. 

 

RICHARD: Hoekom kom kuier hulle nie by jou nie? 

 

NATASJA: (Draai terug net voor sy afstap.) My verhouding met my 

kinders, Richard, het niks met jou te make nie. 

 

RICHARD: Dis waar…maar die feit dat jy letters omgeruil het terywl ek in 

die huis was, het wel. 

 

 NATASJA wil protesteer. 
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RICHARD: Moet dit asseblief nie ontken nie. Ek het jou gesien. Deur die 

venster. 

 

 NATASJA staan met ‘n mond vol tande, uit die veld geslaan. 

 

RICHARD: Jy sê dis waar dat jy jou nerve verloor het.  Gaaf.  Ek glo jou. 

Maar wanneer Natasja Hanekom my probeer oortuig dat sy nie 

mededingend is nie, moet sy my nog eenmaal vergewe as ek dit 

met ‘n knypie sout neem. Sy móét wen…moet altyd wen. Daar 

was niemand in die hele bedryf wat meer mededingend was nie. 

Dit het uit jou gestraal toe jy daardie eerste dag in die 

repetisieklokaal ingestap het.  Dit het soos ‘n aura om jou 

gehang as jy na ‘n vertoning die foyer ingestap het.  Jy’t geweet 

dat Marchelle se kêrel na jou hunker en jy’t niks gedoen om 

hom te ontnugter nie want so het jy die aktrise van die 

geselskap wat enigsins ‘n bedreiging vir jou heerskappy kon 

verteenwoordig, gewys wie’s baas.  Alles het om jou 

gedraai…jóú loopbaan, jóú drome, jóú sukses….en as jy nie 

kon kry wat jy wou hê nie…het jy gecheat.  Jammer vir die 

woord, maar “kul” of  “verneuk” vang dit net nie vas nie. (Kort 

pouse.)  Integriteit. 

 

 NATASJA stap ‘n paar treë nader, beduie na die Scrabble. 

 

NATASJA: Jy’t gewen.  Daar.  Is dit wat jy wil hoor?  Ek het gecheat.  En 

jy het uiteindelik gewen.  Is jy nou tevrede? 

 

RICHARD: Hoekom sien jy nie jou kinders nie? 

 

NATASJA:  Ek het jou gesê my… 
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RICHARD: (Skielik hard.)  Ek stel nie belang in jou verhouding met jou 

kinders nie,  Natasja!  Ek probeer vasstel of daar iemand op 

hierdie aarde is wat jou nog lief het! 

 

NATASJA: (Erg verontwaardig.) My kinders… 

 

RICHARD: …wil jou nie sien nie al bied jy aan om hulle kaartjies te betaal 

of om soontoe te vlieg. 

 

NATASJA: Hoeveel keer moet ek dit sê?!  My kinders is besig met hulle… 

 

RICHARD: Vyf jaar, Natasja!  Vyf jaar!  

 

NATASJA: My kinders is baie lief vir my! 

 

RICHARD: So lief dat hulle nie ‘n enkele dag in vyf jaar opsy kon sit om 

jou te sien nie. En kom ek sê jou hoekom:  want hulle haat jou. 

(NATASJA snak na haar asem.)   Hulle haat jou vir al die redes 

dat al die mense van die geselskap jou gehaat het.  Nie omdat jy 

talentvol was of al die hoofrolle gekry het of omdat al die mans 

soos honde agter ‘n teef agter jou aangedraf het nie.  Hulle’t jou 

gehaat omdat jy selfsugtig was… 

 

NATASJA: Dis nie waar nie! 

 

RICHARD: Omdat jy niemand anders iets gegun het nie.  Jy praat van die 

Australianers se “mate, mate, mate, mate”, maar dis hoe jy 

geklink het, net sonder die “t” – “my, my, my, my”, en ek kan 

my net indink hoe dit vir jou kinders, voor jy hulle koshuis toe 

gestuur het om van hulle ontslae te raak sodat jy jou aandag ten 

volle op jouself kon vestig, hoe dit vir hulle moes gewees het 

om dag in en dag uit na jou behoeftes, jou emosionele welsyn, 

jou kosbare lewe om te sien. (NATASJA druk haar ore met haar 

plat hande toe en draai weg.) Dit verbaas my glad nie dat jou 
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eerste twee mans jou gelos het nie, want vroeër of later sou 

hulle moes agterkom dat jy hulle nie lief het nie, nie kan lief hê 

nie.  Jou derde man sou jou waarskynlik ook gelos het, maar 

toe reken hy dat op sy ouderdom is dit makliker om te 

vrek!...en neem toe drie jaar met ‘n huis vol pypies en doeke 

om jou vir jou selfsug te straf. En dit verbaas my nie dat die 

Teater, in haar wysheid, ‘n donker vrees gestuur het om jou uit 

haar heilge tempel te jaag. Hoe dien jy iets as jy net jouself 

bedien? Hoe het jy iemand lief as jy verlief is op jouself? 

 

NATASJA: Hou op.  Hou op. 

 

 NATASJA, nog met haar hande oor haar ore,  sak op die bankie 

neer.  Sy huil saggies. RICHARD draai weg en stap ‘n entjie 

weg in die rigting van die huis, self baie ontstel.  Hulle staan 

vir ‘n hele ruk so, weggedraai van mekaar. NATASJA herstel 

genoeg om te kan praat. 

 

NATASJA: Hoekom maak jy my so seer?  Wat het ek aan jou gedoen? 

 

 RICHARD draai moedeloos terug na NATASJA. 

 

RICHARD: Jy kan dit nog steeds nie sien nie.  Ek het jou lief gehad.    Om 

jou vas te trek sou vir enige van die ander die hoogste prys 

gewees het.  Maar vir my was jy nie ‘n prys nie.  Ek het jou lief 

gehad.  Het nog nooit sedertdien ‘n mens so lief gehad nie. Ek 

wou jou dien.  My lewe aan jou voete lê.  Toe ons Romeo en 

Juliet gespeel het, was dit vir jou net “nog” ‘n rol, maar vir 

my…ek het elke woord wat ek in die stuk gesê het, 

bedoel…asof  ek dit self geskryf het:  

   “Maar wag! watse lig in daardie venster? 

Dis die ooste en Juliet die son. 

Skyn, skone son, dood die jaloerse maan 

wat reeds siek en bleek van die weemoed kwyn 
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dat u, haar dienskneg, mooier is as sy. 

Dien die maan nie meer nie, haar maagd-gewaad 

Is groen gekleur, gevlek met jaloesie; 

Net ‘n sot sou so iets dra. Gooi dit weg! 

Dit is my liefde.  O, dit is my lief. 

As sy maar net geweet het dat sy is.” 

 

   Stilte. 

 

NATASJA:  (Stil.)  Ek is wat ek is. 

 

   RICHARD knik stadig sy kop. 

 

NATASJA: Dit spyt my dat ek jou so seer gemaak het. Dit is miskien ‘n 

skrale vertroosting…maar eendag, as jy in jou graf lê, sal jy ten 

minste weet dat daar baie meer mense by jou graf was as by 

myne. 

 

RICHARD: Ek het al drieduidend sewehonderd vyf-en-veertig episodes van 

jou sepie gekyk.  Ék sal daar wees..as my hart so lank hou. 

 

 NATASJA glimlag effens. Sy stap oor na die tafeltjie. 

 

NATASJA: Ek het geweet ek moes nie ja gesê het vir die Scrabble nie.  

(Pouse.) Tweehonderd-en-sewe.  Ek wens my ma kon dit 

gesien het. (Staan reg om te loop.)  Nou ja… 

 

RICHARD: Voor jy gaan… (Pouse)  Ek het nie geërf het nie.  My dogter en 

haar man het hierdie plek vir my gekoop.  En hulle stuur elke 

maand vir my geld. 

 

NATASJA: (Knik effens haar kop.)  Totsiens, Richard. 

 

 NATASJA stap na die tuinhekkie. 



 58 

 

RICHARD:  “As ek hier met my onwaardige hand 

Hierdie tempel ontheilig, straf my nou: 

(Natasja steek vas.)  

My lippe, soos twee pelgrims, staan gereed 

Om dit wat ek besoedel, skoon te soen. 

 

Natasja staan nog met haar rug na hom gedraai.  Vir ‘n paar 

tellings is ons nie seker wat sy gaan doen nie.  Dan praat sy. 

 

NATASJA:  “Goeie pelgrim…(draai stadig terug)…jy beswadder jou hand 

 Terwyl dit juis vrome toewyding dien; 

 Heiliges het hande waaraan pelgrims raak, 

 En palm teen palm is die heilige soen. 

 

RICHARD:  “Heiliges het ook lippe, nes pelgrims. 

 

 

NATASJA:  “Ja, pelgrim, lippe gemaak vir gebed. 

 

 

RICHARD:  “O, laat lippe dan doen wat hande doen: 

Hulle bid eer geloof tot wanhoop val. 

 

 

NATASJA:  “Heiliges staan stil, al seën hul gebed. 

 

 

RICHARD:  “”Beweeg dan nie, laat ek  jou seën opeis. 

    

In stilte stap hy oor na waar sy staan. Hy soen haar liggies op 

die lippe. 

 

“So verlos jou lippe my van sonde. 

 

 

NATASJA:  “Dan dra my lippe sonde so verlos. 

 

 

RICHARD:  “Sonde op u lippe? Ek oortree weer 
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En neem my sonde  t’rug. 

 

Hy soen haar weer. 

 

 

NATASJA: “Jy soen volgens die reël.”   

 

RICHARD: Totsiens, Natasja. 

 

 NATASJA gaan af waar sy opgekom het.  RICHARD staan ‘n 

oomblik tjoepstil.  Dan stap hy na die tafel en begin die 

Scrabble wegpak. 

 

 Die pianis langsaan begin weer speel:  “So just remember 

this…ens”.  RICHARD wil na die heining te stap, besluit dan 

daarteen.  Hy staan en luister.  Die pianis speel voort, en kom 

dan by die plek waar sy altyd vashaak.  Weereens die 

huiwering…maar hierdie keer speel sy die korrekte noot op 

“fun” en speel voort.   Richard gaan terug na die tafel en pak 

die Scrabble weg terwyl die ligte stadig uitdoof en die pianis 

aanhou speel. 
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