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BYK    Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt) DOOF NA 20 SEK*  

AANKONDIGER :  *Luisteraar, ten einde groter meelewing te hê, word u/jy

     aangeraai om die lig af te skakel. // RSG bied aan:                                       

    GESIGSEINDERS deur Wim Vorster. 

BYK    MUSIEK OP;  KRUISDOOF DAN MET GERUIS VAN 

     STEMME EN EETGEREI  IN EETSAAL, DOOF UIT: 

BYK    TWEE PAAR NADERENDE VOETSTAPPE: N & D 

1. NARDUS  : Uiteindelik! Stilte. Die geluksaligheid van  stilte. Nie dat ek

    boonop doof wil wees nie. My ore wil deesdae net nie 

     meer die aanslae van lawaai verduur nie. 

2. DOROTHEA : Dis waar. Ek luister graag na musiek of sang of  

     gesprekke. Voëls se gekwetter. Maar in die eetsaal en die

    kombuis met almal  wat so tegelyk praat en ’n kabaal 

     opskop met die eetgerei, kan hoor en sien regtig vergaan. 

BYK    HULLE GAAN SIT 

3. NARDUS  : [LAGGIE] Asof sien ooit vir ons bestaan het! Soms wens

     ek dit het.  

4. DOROTHEA : Nog steeds? Ek dog jy het vrede. 

5. NARDUS  : Daai aand, twee weke gelede toe ek by die simfonie- 

     konsert in die  stad was, het 'n vrou agter ons gesit wat

     een strook deur, onophoudelik, met haar man gebabbel

     het. 

6. DOROTHEA : Haai, Nardus, so bo-oor die musiek? 

7. NARDUS  : Einste, Dorothea, einste. 

8. DOROTHEA : En ek kan raai sy het nie van die musiek gepraat nie. 

9. NARDUS  : Net so. Toe het ek haar maar minder ordentlik gevra om

    stil te bly. 

10. DOROTHEA : Dit kan ek my indink.  

11. NARDUS  : Dis met sulke tye dat ek wens ek was nie blind nie sodat

     ek haar gesig te kon sien.  

12. DOROTHEA : Troos jou daaraan dat jy die musiek meer as sy geniet en

    waardeer het. 
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1. NARDUS  : Mense het ook maar min konsiderasie vir ander. Nugter

     weet wat sy daar kom maak het. 

BYK    AMBULANS VERAF 

2. DOROTHEA : Verbeel ek my of hoor ek... 

3. NARDUS  : Ambulans, ja. Klink my dis op die hoofpad. 

4. DOROTHEA : Dankie tog. Maar nou, Nardus, vertel my nou eers, het  jy

     nou al die nuwe man raakgeloop? 

5. NARDUS  : Dit was drie noue. 

6. DOROTHEA : Drie noue wat? Ontkomings? 

7. NARDUS  : Drie noue van jou in een sin. 'Maar nou, Nardus, vertel

    my nou, het jy nou al die nuwe man raakgeloop?' En ek

     het jou vaneffe al gesê.  

8. DOROTHEA : Wanneer nogal? 

9. NARDUS  : Voor ete, in die gang op pad na die eetsaal toe. Òf jy 

    luister nie, òf jy’t Alzheimer se siekte. 

10. DOROTHEA : Wat het jy my kwansuis gesê? 

11. NARDUS  : Dat ek nog nie die nuwe ou wat hier in ons vleuel ingetrek

    het, ontmoet het nie!  

12.DOROTHEA : Dis ook maar nie baie verwelkomend van jou nie. 

13. NARDUS  : So ver ek weet, het hy nog nie in die eetkamer kom eet

     nie. Suster Tilana of een van die ander sal hom seker een

     of ander tyd aan almal voorstel.    

14. DOROTHEA : Sy het laas met Ella. Hou hy hom dan aspris eenkant? 

15. NARDUS  : Dalk wil hy eers sy voete vind. Ek gaan nie sommer net

     aan sy deur klop om my bekend te stel nie! Ons het al 

     hieroor gepraat. 

16. DOROTHEA : As jy dit gesê het, was dit nie vir my nie... Ek is maar net

     nuuskierig om te weet wie en wat hy is. 

17. NARDUS  : Jy hét Alzheimers! En dit smaak my jy soek man. 

18. DOROTHEA : Nou is jy onbeskof! Esperance sê hy het 'n fluweelstem. 
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1. NARDUS  : Jy het sowrintie Alzheimers! Jy vergeet dat elke man wat

     hier oor die drumpel trap, ek inkluis, volgens Esperance

     'n  'fluweelstem' het.  

2. DOROTHEA : [LAGGIE] Ook weer waar. 

3. NARDUS  : Sy’s ’n erger broekjagter as jy! 

4. DOROTHEA : Genade, maar jy’s beledigend vanaand. Ek's g'n 

    broekjagter nie en met my geheue skort niks. 

5. NARDUS  : Wees bly as jy Alzheimers kry. Dan sal jy een van die dae  

    sommer ook vergeet dat jy blind is. 

6. DOROTHEA : Hygend hert! Die een oomblik stroperig en die volgende 

    bittergal. Gesplete blessitse persoonlikheid.  Jy soek, 

     Nardus, jy soek, en oppas, jy gaan kry! 

BYK    NADERENDE SAGTE VOETSTAPPE    

7. LENIE   [KOM IN] Wat soek jy, Nardus? Kan ek dalk help? 

8. DOROTHEA : Hy soek moeilikheid, Lenie. Daai  soort moeilikheid wat

    begin soos strooi en eindig soos lont.... 

BYK    LENIE GAAN SIT 

9. NARDUS  : [LAG] Lenie, onse Dorothea is vanaand te ordentlik om

     te sê... bollie! 

10. DOROTHEA : Moenie jou steur nie. Die vent is nie lekker nie. Ek dink

    hy’s jaloers  omdat hier ’n nuwe man sy opwagting 

    gemaak het. Het jy hom al ontmoet? 

11. LENIE  : Nee, nog nie, maar  Karel het my  vertel hy het by suster

     Tilana  gehoor die man is een van daais. 

12. NARDUS  : Een van waais? 

13. LENIE  : Daais, man, daaaaais. 

14. DOROTHEA : Moet net nie vir my ingee die skepsel rook nie! 

15. LENIE  : Ag, vader van genade, Dorothea  Blignout. 

16. DOROTHEA : My van is Blignault, Lenie. Blienou. Vir die duisendste 

    keer. Een van wááis, vrou?! 

17. NARDUS  : Dit kan verskeie dinge beteken. Uit daarmee, Lenie! 
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1. LENIE  : Een van daais. Daais, man, daais. Soos Ella. Wat eers

     kon sien. En nou blind geword het. Of nog aan die blind

     word is. Hy's nie normaal soos ons wat blind is van 

     geboorte af nie. 

2. DOROTHEA : Red ons van die pes van hovaardigheid. 

3. LENIE  : Aanstellerigheid. 

4. NARDUS  : Beterweterigheid. 

5. DOROTHEA : Newwermaaind beterweterig. Alwetend. Want dit was 

    mos so te sê alsiende. 

6. NARDUS  : Haai, nee wag, miskien moet ons die arme drommel eers

     kans gee. Onthou hoe verpletter was Ella toe sy haar sig

     verloor het en verplig was om hiernatoe te kom.  

7. DORTHEA : Ja, die arme ding was omtrent wanhopig. 

8. NARDUS  : Ons wil hê hulle moet dadelik nes ons wees wat gewoond

    is aan blindheid.   

9. DOROTHEA : Dis meer die  stadium ná die wanhopigheid waarvoor ek

     vrees. As hulle ons begin vertel hoe wonderlik dit is - of

     dan was - om te sien. En hoe dié lyk en dáái lyk en hoe

     mooi is rooi en geel en groen en blou en die ganse reën-

     boog en hoe indrukwekkend is  berge en hoe asembe-

     rowend is die see en hoe verruklik  is die skilderye van

     Spierneef en Vincent Gedrog en Salvador Dali Lama. 

10. NARDUS  : [LAG] Ou grapjassie! Wie sou kon raai dat daar tot onder

     blindes vooroordeel bestaan? Nietemin het jy gou geleer

    om van Ella te hou. 

11. LENIE  : Ons almal het. 

12. NARDUS  : Ek wil nou nie lelik wees nie, maar...  

13. LENIE  : Jy is lelik.... Soms is jou grappies  geniepsig, Nardus.../

    Stadig nou...  Ek ruik Esperance se reukwater in aantog! 

BYK    VOETSTAPPE 

14. ESPERANCE : [KOM IN] Halloooooou! Wie is almal hier? Hou julle 

    koukus sonder my? 

    [STILTE] 
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1. ESPERANCE : Ag, nee, toe nou, mense. Ek hoor julle asems, so ek weet

     mos julle is hier.   

2. NARDUS  : [ASEMSTEM] Ons is nie. Ons het lankal uitgesluip.Net

    ons asems is nog hier om jou te teister. Esperance.... 

     Esperance... 

3. ESPERANCE : Nardus, jou nare nar! Jy sal gestraf word. 

4. NARDUS  : Straf my, Esperance, straf my!          

5.ESPERANCE : En die ander asems? Wie s’n is dit? 

BYK             SY SOEK HAAR STOEL EN GAAN SIT 

6. NARDUS  : Dis net ek hier. Hoor jy al weer goed wat nie bestaan nie? 

     Jy kry  mos nie voorbodes soos Lenie nie. Jong, dis nie ’n

     goeie teken nie. Hallusinasies. Dis nie meer lank nie, ou

     dier. Die einde kom  aan. 

7. ESPERANCE : Moenie gekskeer nie. 

8. NARDUS  : Vir al wat jy weet, is hier 'n moordenaar. Dalk is dit ek...

    Soos in daai storie... ’n Reeksmoordenaar tussen die 

    blindes... 

9. ESPERANCE : Nardus! Jy weet ek is op my senuwees en buitengewoon 

    sensitief. 

10. DOROTHEA : [BARS LOS] Jy is g’n nie!  Sensitief beteken gevoelig vir 

    plante en diere en mense en hulle gevoelens. Jy’s party-

    keer net plein liggeraak.  

`11. ESPERANCE : Ag, sies, Dorothea, moenie so met my praat nie! 

12. LENIE  : Ag, sies, Dorothea, moenie so met Esperance praat nie.  

13. NARDUS  : Praat so met haar, Dorothea. Praat so met haar. 

14. DOROTHEA : Wie dink jy in elk geval kom gereeld hiernatoe buiten 

    ons? Dis tog ons vleuel se sitkamer. 

15. ESPERANCE : Julle kan maar spot.  Eendag is eendag.... 

16. NARDUS  : Dan wat? Gaan jy ’n Damaskus-oomblik hê? Die skille

     gaan afval en jy gaan sien!? 

17. ESPERANCE : Wat het oor jou lewer geloop? Jy’s nie altyd so brutaal 

     nie. Is dit om Lenie en Dorothea te beïndruk?  
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1. NARDUS  : Wat laat jou dink dat ek na al die jare vir Dorothea en 

     Lenie wil beïndruk? 

2. ESMERALDA : O, nee, ek weet! Ek het gister al agtergekom  jy voel 

     bedreig deur die nuwe man. 

3. LENIE  : Hy het hom nog nie eens ontmoet nie, hoe kan hy 

    bedreig voel? 

4. ESPERANCE : Dis juis omdat hy hom nog nie ontmoet het nie. Hy 

     verbeel hom  wát omdat hy en Karel nog altyd die enigste

    hane onder die henne in hierdie vleuel was. Nou is hier 

    nog een.  En kan hy kraai!  Gisteraand het ek hom  hoor 

    praat. Seker met iemand oor die foon. Hy het voorwaar 'n 

    fluweelstem. 

5.NARDUS  : *[PROESLAG] 

6. DOROTHEA :  *[PROESLAG] 

7. LENIE  : Ai tog. 

8. NARDUS  : Ek is seker hy het! En ons kan maar net hoop hy het nie

     met homself gepraat nie. 

9. ESPERANCE : Vir wat sal hy met homself sit en praat? 

10. NARDUS  : Het jy voor sy deur op die vloer gaan lê om te kan hoor? 

11. ESPERANCE : Ag, man, loop skaats. Ek kon nie  uitmaak wat hy sê nie,

    ek het net die klank van sy stem gehoor. 

12. LENIE  : So jy hét probeer afluister! 

13. ESPERANCE : Glad nie! Suster Tilana sê sy naam is Wynand de Winter. 

14. DOROTHEA : Nee. Nee, nou skiet jy sommer die hele vark, nie net spek

    nie. 

15. ESPERANCE : Ken jy hom dan, Dottie? 

16. DOROTHEA : Dorothea vir jou, dankie, en ek luister gereeld RSG. 

     Anders as jy gooi ek my nie heeldag vol  parfuum en hoop

     die manne se knieë swik nie. Jy verswelg hulle! My vrye

     tyd word deeglik bestee. 

17. ESPERANCE : Liewe deug, maar julle is vanaand katterig. Eintlik 

     sommer venynig. 

18. LENIE  : Ek wil weet wat die storie oor Wouter te Water is. 
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1. ESPERANCE : Wynand De Winter! 

2. DOROTHEA : Nou hy, my arme oningeligte vriende, is 'n skilder. RSG

     het nou onlangs  'n onderhoud  met hom  gevoer. Hy het

     niks genoem van naderende blindheid nie. En hy het 

     geklink soos iemand wat nog in sy dertigs is. 

3. NARDUS  : Wees ons genadig! Waaraan gaan ons hierdie keer 

     blootgestel wees? Vir wat sit hulle ’n jongetjie hier by 

    ons?     

4. ESPERANCE : Ella was ook jonger as ons. 

5. NARDUS  : Reg, maar nie dekades jonger nie. 

6. LENIE  : Ja, en as sy ook nie so ontydig en onder sulke vreemde

    omstandighede gesterf het nie, was hier nie nou vir hom

    'n plek nie. 

7. NARDUS  : Die bespiegelings was vreemder as haar dood self. 

8.DOROTHEA : Nardus, meen jy dan nog steeds Ella het... die hand aan

    eie lewe geslaan? 

9. NARDUS  : Sê dit, Dorothea. Selfmoord gepleeg. Hoe moeilik is dit

    nou? 

10. LENIE  : Sy was 'n slim vrou. Dit maak nie vir my sin dat sy per 

    ongeluk te veel slaappille sou gedrink het nie. 

11. ESPERANCE : Ella het nie vooraf vir my bedruk of neerslagtig of 

     ongelukkig geklink nie. Sy sou iets teenoor my genoem

     het. Ons was na aan mekaar. Die selfmoordstorie is 

    onsin. 

12. NARDUS  : Juis. Juis. Suster Tilana is ’n reeksmoordenaar... 

13. DOROTHEA : Suster Tilana! Jy laat my lag. [LAG] 

14. LENIE  : Dan eerder Grietjie wat saans vir ons koffie bring. 

15. DOROTHEA : Haai, foeitog, Grietjie kan nie eens op ’n mier trap nie, 

    dan huil sy. 

16. LENIE  : Hulle gaan nooit vir ons die waarheid vertel oor Ella nie.  

17. NARDUS  : Ander mense se braille boeke is duister om te lees. 

18. LENIE  : Ella is weg en nou sit ons met Willem Wouter.  
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1. DOROTHEA : Hou nou net op. Julle begin my ook negatief instel teen-

    oor die man. 

2.NARDUS  : En ek waarsku julle: maak julle gereed vir sarsies self-

    bejammering en later selfbeheptheid en selfvoldaanheid.  

3.DOROTHEA : Jy’s darem so 'n aangename mens, Nardus. Netnou 

     nog was jy die een wat gemaan het ons moet hom  

    'n kans gun. 

4. LENIE  : Soos my ma se vriendin, mevrou  Phyllis Findlay van 

     Uniondale, beweer het: 'You're so gullible your guts will

     drop out through your behind.' Nardus skeer die hele tyd

     met jou en Esperance gek, Dorothea, en julle val daar-

     voor soos slap.... soos maagwerk.     

5. ESPERANCE : Kru!!! 

6. NARDUS  : Ligtrap, Lenie. Esperance het wraakgedagtes... 

7. ESPERANCE  : Dorothea, wie het kwansuis die onderhoud met  Wynand

    de Winter gevoer? 

8. DOROTHEA : Nie kwansuis nie, regtig. Nou, dit onthou ek nie nou meer

     nie.  Ek meen dit was ’n vrou. Ek weet wel dit was in die

     Kaapstadse ateljee. 'n Vrou. Ja, 'n vrou het met die 

    skilder Wynand de Winter op RSG 'n onderhoud gevoer

     oor sy loopbaan en sy lewe.   

9. LENIE  : Jammer, maar ek het by suster Tilana verneem hy  

    was 'n skoolhoof. Sy sal tog die regte inligting hê. 

10. ESPERANCE : Karel het my weer weet te vertel ons nuwe inwoner was

     'n joernalis. Suster Tilana sal sekerlik oor die regte 

    inligting beskik. Skoolhoof, nogal. Raai, nè. 

11. DOROTHEA : Kan dan daar dan nou twee Wynand de Winters wees? 

12.NARDUS  : Skoolhoof! O, ho! Dan gaan hy ons almal lekker oor die

     vingers tik en op ons plek sit. 

13. LENIE  : Ek wonder of hy dalk nog effens kan sien? Dalk as hy 

    brille dra. 

14.NARDUS  : As die man 'n skoolhoof was, moet jy let op jou taal- 

     gebruik, Leentjie. Dis bril. 

15. LENIE  : Wat? 
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1. DOROTHEA : Dan beskuldig hy ander van beterweterig. 

2. NARDUS  : Bril. Al het dit twee lense is dit een bril. In Engels is dit 

    'glasses'  of 'spectacles' nes 'trousers' en 'scissors'. Dis

     een broek en een skêr. En een bril. 'n Mens dra g'n  

    twee brille tegelyk nie. 

3. LENIE  : Ja, meneer. Reg, meneer. 

4. ESPERANCE : Hoor hier, het julle al opgemerk watter verskil een letter

     aan 'n  woord kan maak? Een voorbeeld  is so gepas vir

     ons. As jy die letter 'a' in brille inskryf, word dit braille... 

     [KORT STILTE] 

5. NARDUS  : Dis baie skerp van jou, mejuffrou  Esperance Malherbe.

     Dan sit daar tog meer tussen jou ore as net marshmallow

     en gedagtes oor mans.  

6. ESPERANCE : Jy maak verniet asof jy nie weet dat ek 'n graad in musiek

    het en - 

7. NARDUS  : [VAL HAAR IN DIE REDE] - klavier en orrel speel nie. 

8. DOROTHEA : En jy laat op jou beurt geen geleentheid verbyglip om ons 

    daaraan te herinner nie. 

9. LENIE  : As daai vreemde man ons nou moet afluister, sal hy  

     sweer ons is  aardsvyande. Dit wil al vir my voorkom asof

     hier ondertone van spanning is. 

10.NARDUS  : [DIEP ASEM] Nie hieroor of daaroor nie. Dis 'n geval van 

    ewewig.  

11.LENIE  : Hoekom ewewig? 

12. NARDUS  : Ons is gewoond daaraan dat Karel sy eie ding saam met

     Ryno en die ander in die werkswinkel doen, soms selfs

    saans, en dat Molly-hulle in die naaldwerkkamer is. Dis

     maar net ons vier wat gereeld smiddae na ete tot ons 

     weer inval en saans soos nou hier in die sitkamertjie kom

     musiek luister of soetkoek sit en verkoop.   

13. LENIE  : Vanaand is jou soetkoek muwwe brood. 

14. DOROTHEA : Nardus praat sin. Ons vier is gewoond aan mekaar se 

    doen en late en giere en geite.  Ons mis vir Ella en ons

    weet nie hoe en waar die nuweling gaan inpas of by wie

    hy hom gaan skaar nie. Dit is effens krapperig. 
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1. NARDUS  : Hoeka. 

2.ESPERANCE : Dit was maar net so met Ella toe sy aangekom het. 'n 

     Mens wil darem ook nie hê dat hy van eensaamheid en

     ellende moet vergaan nie. 

3. NARDUS  : Ons weet niks van hom af nie. Vir al wat ons kan raai, is

     hy ’n reeksmoordenaar wat nog nooit vasgetrek is nie. 

    Dalk hou hy hom net blind... 

4.ESPERANCE : Jy geniet dit om 'n mens onrustig te maak. Sê nou net die

     man ly aan vreemde versteurings... 

5.LENIE  : Moenie die arme man se lewe  nog ingewikkelder maak

     nie. Hy moet hom hoeka by heeltemal nuwe omstandig-

     hede aanpas. Nou beskuldig julle hom, sonder dat julle

     iets van hom weet, van moord en versteurings en wat ook

    nog. 

6. NARDUS  : Dis lekker om te gis oor iemand wat ons nie ken nie. 

7. DOROTHEA : Maar nou sê nou maar ons hou regtig niks van die man

     nie? 

8. NARDUS  : Dan werk ons hom hier uit.../ Hoe eienaardig dat dit wat

     vir ons tweede natuur is, vir hom onbekend en 'n helse

     omwenteling en uitdaging is. Kan jy dink as een van ons

     regtig skielik kan sien hoe omver dit 'n mens sal gooi! 

9.ESPERANCE : O, ek weet wat jy bedoel met balans, Nardus. Soos 

    Dorothea sê,  ons vier is so gewoond aan mekaar. 

10. NARDUS  : Dan behoort jy te weet dat ek graag aan jou torring. 

11.LENIE  : Miskien is dit juis goed dat ons vier ons weer 'n slag oor

     iemand anders ontferm. Moet jy hom nie gaan uitnooi om

    by ons  te kom gesels nie, Nardus? Mevrou Findlay het

     altyd gesê: 'You are too set in your ways.' 

12. DOROTHEA : Dis al wat ons het, Lenie. ‘Our ways.’  Sonder die mense

    en dinge en reëls waaraan ons gewoond is, is ons in 

    ons...  in dieptes gans verlore.   

13. NARDUS  : Ja, mense is ons ankers. Ons bakens. En ongelukkig sit

     ek nou met julle drie wywe. 

14. ESPERANCE : Ek dank jou de duiwel!!  

15. NARDUS  : Twee weduwees en 'n oujongnooi. 
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1. ESPERANCE : Moet jou net nie verbeel ek het nooit hofmakers gehad

    nie. 

2. DOROTHEA : Hofmakers! 

3. LENIE  : Esperance, soms kan ek sweer jy is in Koningin Victoria

    se tyd gebore. Vryers. Was hulle vryers? Kêrels? 

4. DOROTHEA : Vertel ons van die kastige  ‘hofmakers’. 

5. NARDUS  : Hokaai! Netnou gee sy te veel inligting. Onthou, ons     

     blindes bloos ook! Nie 'n wonder sy hyg nog steeds oor

    elke man wat  - 

5.ESPERANCE : [VAL HOM IN REDE] Julle is regtig skaamteloos. Ek wil

     nie langer met julle vriende wees nie. 

BYK    [SAGTE, ONSEKERE VOETSTAPPE. KOM TOT 

     STILSTAND] 

6. LENIE  : Goeienaand. Kom gerus in. Ons klomp skerts maar net.

    Daar is niks kwaadwillig nie. Wie is dit? 

BYK    [ALMAL STIL. WYNAND KOM SKUIFEL-SKUIFEL IN

     EN BLY WEER STAAN] 

7. WYNAND  : Ek uhhhh... Ek.... uhmmmm. My naam is Wynand De 

     Winter. 

BYK    STOEL SKRAAP OP VLOER: NARDUS STAAN OP.  

8. NARDUS  : Aangenaam. Ek is Nardus  Hattingh. Ek weet nou nie of

    dit juis van pas is om jou hier welkom te heet nie... 

BYK    NARDUS GAAN SIT WEER 

9. WYNAND  : [LAGGIE] 

10. DOROTHEA : Ek is  Dorothea Blignault. Blienou met 'n l voor die t. 

     Nie blignout nie. En moet my asseblieftog nooit Dottie of 

    Dorothy noem nie. 

11. WYNAND : [LAGGIE] Dorothea. Dorothea Blignault. Aangenaam. 

12. LENIE  : En ek is Lenie Pretorius. Magdalena Johanna Pretorius,

     maar ek is sommer net plein Lenie. En ek heet u tog 

    maar welkom by ons. 

13.WYNAND  : Dankie. Dankie, Lenie. Uhmmm... As ek dit nie mis het

    nie, is hier nog ’n dame...? 
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1. ESPERANCE : U is reg, meneer De Winter. Aangename kennis! My 

    naam is Esperance. Esperance Malherbe. Van die 

     Bolandse Malherbes. Ons is van Franse herkoms. 

2. WYNAND  : Ja...uhmmm. 

3. NARDUS  : [TOT SY REDDING] Esperance beteken hoop. Sy is 

     altyd vol hoop.... Wil jy nie sit nie? 

4. ESPERANCE : Ons sit gereeld op dieselfde stoele. Hier is 'n leë een... 

5. WYNAND  : Ag, ek uhhh... ek wou nie inbreuk maak nie. 

6. NARDUS  : Nee, man, sit. Ons kan doen met nuwe geselskap. Ons

    raak al uitgekuier met mekaar. Daar so net ’n bietjie agter

     jou. Net langs Esperance. 

7. ESPERANCE : Ja, dis tussen my en Lenie. 

8. LENIE  : Hier is ek, meneer De Winter. 

9. WYNAND  : Dankie. Ek voel-voel nog maar my pad.... en uhmmmm....

     my bestaan! Hou tog maar by Wynand, asseblief. 

BYK    HY SKUIFEL EN GAAN SIT 

10. NARDUS  : Man, ja, ons is jammer oor jou toestand. As dit jou sal 

    troos: hier sal jy gou agterkom een van ons slagspreuke

     is : “Om te sien, is goed, maar om te voel, is fantasties!” 

11. WYNAND : [LAGGIE] Nee maar dit weet  selfs 'n man wat kan sien

     darem altyd.  

12. NARDUS  : Ja, veral onder sekere omstandighede.... 

13. ESPERANCE : [GIGGEL]* 

14. LENIE  : [PROES]*    

15. DOROTHEA ; Vertrou vir Nardus om die oomblik uit te buit. Hy wil altyd

    ons vroue verleë maak, maar as een van ons iets durf  

    sê, maak hy ons stil. 

16. NARDUS  : Jy moet ligloop vir die vrouens, Wynand. Veral Esperance

     is juis so voelerig. 

17. ESPERANCE : Wat?! 

18. NARDUS  : Ek sê jy is baie gevoelig. 



© Wim Vorster 2017 
 

14 
 

1. ESPERANCE : Dis nie wat jy kwytgeraak het nie. Moenie my voor die 

    nuwe  man beledig nie. Vra om verskoning! 

2. DOROTHEA : [HAASTIG] Meneer De Winter, Wynand, ek het u 

     onderhoud op RSG oor u skilderwerk baie geniet. 

3. LENIE  : Ons is so spyt ons het dit nie ook gehoor nie. 

5. WYNAND  : Helaas, uhmmm.... dit was nie ek  nie. Hy is my neef.  My

     broerskind. Wynie is nog nie eens dertig nie. 

6. DOROTHEA : Ooo, nou begryp ek. Ek wou sê ek eien nie die stem nie. 

7. ESPERANCE : Is hy alreeds baie bekend? 

8.WYNAND  : Sy werk geniet al hoe meer aandag. Hy uhmmm.... hy 

    skilder in sterk kleure. Meesal olieverf. Nie realisties nie.

    Abstrakte en  surrealistiese werke, maar soms meer 

     impressionisties as hy met waterverf werk. Dis nou wat

     ek kan onthou, maar hy uhmmmm vertel die afgelope jare

    vir my hoe elke skildery lyk. 

9.LENIE  : Dis vir ons, altans vir my,  alles net woorde en nie 

    begrippe nie. Mense wat kan sien, dink selde   

    daaraan om vir ons te verduidelik. Deesdae gee hulle vir

    blinde kinders voorwerpe om te voel hoe byvoorbeeld 

    diere of so lyk, maar niemand lig ons in oor goed soos 

    abstrakte skilderye nie. 

10. DOROTHEA : Dalk sal Ryno dit nog doen. Hy het  mos ’n nuwe projek

     hier begin om van ons te laat skilder. Ek sou baie graag

     wou leer om beelde te maak. Mens kan beelde bevoel. 

11.  WYNAND : Jy kan mos nog altyd. Maar, ja... Dis uhmmm... abstrak

     en surrealisties en so meer is style.  

12. LENIE  : Dit help my nie juis veel nie. 

13. WYNAND : Om dit net kortliks te verklaar en dis maar my woorde: 

    abstrak hou nie verband met die werklikheid nie. 

     Impressionisme is wat die waarnemer, so dis die skilder,

     die kunstenaar, op 'n besondere oomblik op 'n besonder-

     se manier ervaar. Sy indruk van iets, meer as hoe dit 

     regtig lyk. En surrealisme is wat in die kop of die gees 

     van die kunstenaar aangaan.      

  14. LENIE  : Dit slaan my nog steeds alles bietjie dronk, maar ek 

     begryp darem nou beter.   
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1. WYNAND  : Die impressionistiese skilder Monet het van sy beste 

    werke geskilder terwyl hy besig was om blind te word... 

2. NARDUS  : Wynand, is die aanpassing moeilik? 

3. WYNAND  : Die vervloekte retinitis pigmentosa* het my 'n lieflike  

    streep getrek. *[AFRIKAANSE UITSPRAAK] 

4.LENIE  : Wat presies is dit? 

5. WYNAND  : Dis oorerflik. Die retina is mos die agterste deel van die

     oog wat die visuele beelde ontvang. Wat ook al die rede

    is, die retina se fotoreseptorselle begin sterf.  

6. DOROTHEA : Dis darem raar hoe baie dinge met ’n mens se liggaam

     kan verkeerd gaan. 

7. WYNAND  : Ek het gehoop ek sal dit vryspring. Dit was darem nie 

     oornag nie, so ek het tyd gehad om stadigaan daaraan

     gewoond te raak. 

8. DOROTHEA : Jy is baie nugter daaroor. 

9. WYNAND  : O, moenie 'n fout maak nie, ek is uhmmmm.....bitter erg

     deur al vyf die stappe van verlies en rou wat Dr. Elizabeth

     Kübler-Ross  geïdentifiseer het.   

10. DOROTHEA : Jy sal die stappe ook moet verduidelik. 

11. WYNAND : Ontkenning, toe woede, daarna  die groot onderhandeling

     met die Skepper en die uitspansel en dan die swartgallig-

    heid. Noudat ek genoodsaak is om hier te kom woon, is

     ek genadiglik reeds in die aanvaardingstadium. [LAG] 

12. LENIE  : Wanneer het jy begin agterkom dat jy jou sig gaan 

    verloor? 

13. WYNAND : Sowat vier of vyf jaar gelede. Dit was asof daar vaseline

     voor my oë was. En my gesigseinders het al hoe meer

    gekrimp. My wêreld het al hoe nouer geword totdat  

    die donker my oorweldig het. 

14. DOROTHEA : Is daar geen behandeling of operasies nie? 

15. WYNAND : Nog nie. Dis onomkeerbaar. Dis een van die toestande

     waarteen 'n mens geen verweer het nie. Nes die liefde...

    [LAGGIE] 

16. LENIE  : Het jou blindword jou geestelik beïnvloed? 
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1.NARDUS  : Hy het mos nou net gesê hy is deur al daai stappe. En

    dis nou genoeg, mense. Ons het Wynand nou genoeg 

    onder kruisverhoor gehad. 

 2. WYNAND  : Ek praat nooit oor politiek en godsdiens nie, Lenie, maar

     my pa het  altyd volgehou dat blindheid sleg is en dat die

     bybel dit ook as 'n negatiewe toestand beskou.  

3.DORORHEA : Ons het ook al daai redenasie gehoor. 

4.WYNAND  : Omdat Christus die man wat blind gebore is, genees het,

    het my pa dit met melaatsheid vereenselwig.  

5. NARDUS  : Sjoe, dis darem kwaai. 

6. WYNAND  : Nou uhmmmm.... deesdae, beskou ek dit as metafoor 

     soos talle ander dinge in die bybel. Dis nie letterlik nie. Ek

     reken dis geestelike blindheid waarteen Christus waar -

    sku.   

7. ESPERANCE : Reken, net die anderdag nog het ek met die een 

     predikant van die gemeente waar ek soms orrel speel,

     gesprek gevoer oor iets soortgelyk. Die bybel sê die dood

     is die mens se vyand, maar hoe dan nou? Jy word dan 'n

    hemel belowe na die dood. Dis nou as jy glo, en goed 

    gelewe het. Dis sekerlik ook nie liggaamlike nie maar 

     geestelike dood wat jou vyand is. 

8. NARDUS  : Bonne Esperance. Dis prettig om  jou siel uit te trek, maar

    eintlik  leef jy die betekenis van jou naam voluit. Altyd vol

     hoop. 

9. LENIE  : Wynand, as ek Wynand mag sê... was jy ’n skoolhoof? 

10. WYNAND : Skoolhoof! O, liewe deug, nee. 

11. ESPERANCE : Nou dan ’n joernalis? 

12. WYNAND : [LAGGIE]  Nee, ook nie... 

13. NARDUS  : Hou op om die man so in te vra! 

14. LENIE  : Ja, verduidelik liewer vir my... vir ons nog van daai 

     verskillende style van kuns. 

15. WYNAND : Uhmmmm.... Hoe sal ek dit stel?  Uhmmmm.... hou jy van

    musiek? 

16. LENIE  : Baie. 
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1. NARDUS  : Ons hou almal baie van musiek.  Goeie musiek. Dis een

     van ons raakpunte. Jy hoor mos  Esperance kan orrel 

    speel. Sy het aan die Konservatorium 'n graad  in musiek

    behaal. So af en toe gee sy vir ons 'n klavieruitvoering. 

2. WYNAND  : Ek sal dit graag wil hoor. Goed. Gestel uhmm 'n mens 

    kan sê  tot so teen die middel dekades van die negentien-

     de eeu het komponiste 'realistiese' musiek geskryf. Of dit

     nou klassiek of barok of romantiek was, dit was uhmm 

    ‘realisties’. Toe kom Debussy en Chopin en ander met 

     impressionistiese musiek vorendag. En daarna is  

     Prokofieff en Stravinsky en nog ander en hulle musiek is

     abstrak. In die twintigste eeu word musiek surrealisties.

     Soos die werke van die Rus Alfred Schnittke. En ons eie

     Arnold van Wyk en Stéfans Grové.  Volg jy? 

3. LENIE  : Ja, jitte. Dis omtrent vir jou ’n lesing. Jy is slim! 

4. WYNAND  : Dis natuurlik nou kunsmusiek, né, nie popmusiek nie. 

    Alhoewel daar ook soveel verskillende soorte ligte 

    musiek is. Net so is dit met skilderye en  beeldhouwerk.  

5.ESPERANCE : Dis wonderlik! Dis asof ek nou skilderye wil hoor. 

6. WYNAND  : Stéfans Grové se musiek is vir my amper astraal. My  

    neef se werk weerkaats dit. 

7. LENIE  : Dankie. Baie dankie. Ek verstaan nou baie beter. 

8. ESPERANCE : Ons het by die Konservatorium geleer van al die tydperke

    en style soos Klassiek en Romantiek en Barok en 

     Renaissance en dat alles daardeur beïnvloed is.  

9. WYNAND  : Ja, die style het elke keer regdeur die hele samelewing

     geloop.  

10. ESPERANCE : Die kuns, die letterkunde, die musiek, die argitektuur, 

     selfs die kleredrag, het die professor verduidelik. 

11. WYNAND : Nes jy daar sê. 

12. LENIE  : Maar surrealisme.... Jy sê dis wat in die gees aangaan.

    Kan jy dit dalk vir my bietjie nader beskryf? 

13. WYNAND : Surrealisme is amper verhoogde  of verwronge  

    werklikheid... en dit.... dit het droomeienskappe..... / 

14. NARDUS  : Elkeen na sy eie drome, nè. 
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1. WYNAND  : Uhmmm... gee julle om as ek vra uhmmm hoe droom 

     mense wat uhhmmm nooit kon sien nie? Is daar beelde?

     Ek bedoel nou nie standbeelde nie, maar sê maar 

     prentjies.  

2. DOROTHEA : Ons gesels baie oor ons drome. Lenie veral. Sy ervaar

    ander  dinge ook. En jy mag maar vra. Ons is nie 

    liggeraak nie.  

3. NARDUS  : Buiten dalk Esper- 

4. ESPERANCE : [VAL HOM IN REDE: DRIFTIG] Ons droom in klanke. 

    Musiek en lawaai. Geluide. Stemme. Nie prentjies nie. 

    Die woord visueel beteken vir ons niks. 

5. LENIE  : En ons droom in geure en smake. Reuke. 

6. NARDUS  : Ja, en teksture. Baie teksture. Omdat ons kan voel. Ek

     het juis nou die nag so 'n skurwe droom gehad! 

7. ESPERANCE : Nardus, gedra jou! 

8. NARDUS  : Ek droom die hele plek se toiletpapier is op en al wat 

    hulle vir ons kan gee, is skuurpapier! 

10. ALMAL  : [LAG] 

11. WYNAND : Ja, dis 'n penarie.....  

BYK    VERAF WORD TROLLIE  MET BREEKGOED GEHOOR

     WAT IN DIE GANG NADERKOM 

12. DOROTHEA : Aaa! Hier kom die lieftallige Grietjie met ons koffie. 

13. WYNAND : Dis ’n verrassing. Ons word saans met koffie bederf. 

14. LENIE  : Of tee of selfs Milo as jy dit sou verkies. 

BYK    TROLLIE KOM TOT STILSTAND 

15.SUSTER TILANA: Naand, mense, naand. Wat sit julle so in die donker? 

     [LAG VIR EIE GRAPPIE] Wel, ek moet lig hê. 

BYK   : [LIG WORD AANGESKAKEL 

16. TILANA  : O. Gaaf, meneer De Winter, ek sien jy het jou by hulle 

    kom aansluit. 

BYK             STOOT TROLLIE NOG ’N TREE OF WAT 
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1. ALMAL  : Naand, suster Tilana. [MOMENTEEL IS ALMAL SOOS

    KINDERS BY ’N ONDERWYSERES] 

2. LENIE  : Waar is Grietjie dan vanaand? Of het ons die eer aan 

    Wynand te danke? 

3. TILANA  : Deels, ja. Ek wou hom aan julle kom voorstel, maar hy’t

    my voorgespring. Maar die stomme Grietjie het tydens

     ete in die kombuis inmekaargesak. 

4.DOROTHEA : Ek wou mos sê daar was vanaand  groter lawaai in die

    kombuis as gewoonlik. 

5. LENIE  : Ek hoop nie dis ernstig nie. Ek was juis die afgelope paar

    dae onrustig. 

6. TILANA  : Ek het haar dadelik te hulp gesnel en het haar probeer

    ondersoek, maar toe het ek liewerste die dokter laat kom

    en sy’s met die ambulans hierso weg. Sy het geyl en het

     omtrent ’n koors aan haar. 

7. DOROTHEA : So die ambulans was baie nader as die hoofpad, Nardus. 

8. NARDUS  : Ja. Dalk het die wind die klank ’n bietjie weggewaai.  

9. ESPERANCE : Wat sou Grietjie dan makeer, suster? 

10. TILANA  : Hoop julle maar net dis nie breinvliesontsteking nie. Dit

    loop hoeka rond. En die jonges wil mos nie luister nie. 

     Foeter in al die dansplekke  en die vlooipaleise in!  

11. NARDUS  : Ai tog, Suster, die kinders is jonk. Laat hulle die lewe 

    geniet. 

12. TILANA  : Geniet het ook perke. Nou die dag nog het ek haar 

     ingesê daai jongetjie van haar gaan haar moeilikheid 

    besorg. En... Nee, wag, voor ek skinner en julle koffie 

    yskoud word, hier is elkeen se beker na smaak. Dis mos

    reg, meneer De Winter? Swart met twee lepels  

    bruinsuiker. 

13. WYNAND : Dis presies soos ek daarvan hou, Suster Tilana.  

14: TILANA  : Nou maar hierso dan. 

BYK    SY GEE EEN VIR EEN SE BEKER OF KOPPIE AAN 

15. WYNAND : Baie dankie. 

16. TILANA  : Dorothea. Net melk, geen suiker. 
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1. DOROTHEA : Dankie, suster Tilana.  

2. TILANA  : Lenie. Melk en een suiker. 

3. LENIE  : Dankie, suster. 

4. TILANA  : Esperance. Melk en twee suikers 

5. ESPERANCE : Heerlik, dankie. 

6. TILANA  : En laaste... 

7. NARDUS  : [MET LAG IN STEM] ... en altyd die minste ... 

8. TILANA  : Nardus! [LAG] Swart en bitter.  

9. NARDUS  : Jy’s op jou kop, suster Tilana.  

10. ALMAL  : [DRINK VIR OOMBLIK IN STILTE. HIERNA SOOS 

    VERKIES] 

11. LENIE  : Jy het nie klaar gepraat nie, suster Tilana. Wat is dit van

    Grietjie wat jy ons nie wil vertel nie? 

12.TILANA  : Hier is mansmense, Lenie. 

13. NARDUS  : Ons is mos darem nie kinders nie. 

14. WYNAND : Ja, en waar ek vandaan kom, het ek met alles en nog wat

    te doene gekry. Suster kan maar vertel, tensy dit regtig

    baie privaat of persoonlik is. 

15. TILANA  : Dis ook maar net vermoedens. 

16. DOROTHEA : Lenie is al ’n paar dae onrustig. Wat is dit? 

17. TILANA  : Grietjie en dié Nols is te danig na my smaak. Grietjie het

     mos arm groot geword. En dit sonder ’n ma vandat sy 

    twaalf was. 

18. LENIE  : Hier is ons daagliks so te sê onder dieselfde dak en hoe

    min weet ons van ander se lewens. Ons is gans en al te

     behep met onsself. 

19. TILANA  : Nee, wat, Lenie, julle hier in die oosvleuel is selfstandige,

     verstandige mense. As jy van behep wil praat, moet jy 

    buite gaan soek tussen die mense wat eintlik niks het om

     oor te kla nie. Maar Grietjie is nie juis een om te kerm oor

    haar lot nie. 
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1. NARDUS  : So jy sê, suster Tilana, jy sê sy en die jonkie is net te 

    danig? 

2. TILANA  : Nes ons met die blinde kinders maak, gee ons maar vir

    ons werkers ook inligting en raad. Party van hulle weet

     net mooi swietôl. Dis nou van die lewe en so. 

3. DOROTHEA : Die strekking van jou woorde is baie duidelik, suster 

    Tilana. 

4. TILANA  : Ja. Ja. Ek worrie dat sy nou nie die streep vir Nols kon

     trek nie en toe is dit sukke tyd en sy het dalk nou iets 

    onverantwoordeliks loop aanvang. Daar was bloed... 

5. DOROTHEA : Sou sy dan regtig...? As mense ook net wil praat. 

6. LENIE  : Hoor jy, Esperance? 

7. ESPERANCE : Ek weet glad nie waarna jy verwys nie. 

8. TILANA  : Net so. Vir wat het die kind nie met my kom praat nie?!

    Ek meen, as dit nou so is soos wat my vermoedens is. 

9.LENIE  : Ons hoop maar nie so nie. Ons hoop sy herstel gou.  

10. DOROTHEA : Dit klink my dis einste Grietjie wat jou onrustigheid 

    veroorsaak het, Lenie. 

11. LENIE  : Dis moontlik. My verstand is effens beneweld. 

12. TILANA  : Ons bid maar vir Grietjie. Sy’s eintlik so ’n goeie kind. 

13. ESPERANCE : Ja, mens wens haar nie breinvliesontsteking of... of wat

     ook al toe nie. 

14. TILANA  : Dit sal nou niks aan die saak verander as julle heelaand

     hieroor sit en tob nie. Veral nie jy nie, Esperance. My 

     ouma sou gesê het “Die Esperance is tog so ’n  

    aantreklike mens”.  

15. WYNAND : Ek ken ook die uitdrukking vir iemand wat hom of haar

    goed maklik aantrek. 

16. NARDUS  : Raai, ek sukkel nooit met my klere nie. 

17.TILANA  : Hehehe. Snaaks. Ek weet hoekom jy nie sukkel nie. Jy

    weet hoe elke kledingstuk voel, want jou mense het jou

     mooi verduidelik en ook watter tekstuur broek en hemp

    pas bymekaar. Dit was slim van hulle. 
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1. NARDUS  : My mense... ons swyg maar oor hulle. Kersfees sal hier

    wel weer iemand opduik met nog klere en my weer laat

    voel en voel... en voel... 

BYK    NARDUS SLUK HOORBAAR SY KOFFIE  

2. TILANA  : Nee, wag, ek moet laat spaander. Naaitienaait julle. Moet

    julle nou nie kwel nie. Ons sal julle sekerlik môreoggend

     kan sê van Grietjie.  

3. ALMAL  : Nag, suster Tilana. 

BYK    [SKAKEL LIG AF. STOOT TROLLIE WEG, GANG AF] 

4. NARDUS  : Nolsie en Grietjie het by die mensvreter tannie in die 

    bos beland. 

5. WYNAND  : Wat bestempel suster Tilana as vlooipaleise? 

6. NARDUS  : Nugter weet. Dalk is hier klubs. My pa-hulle het altyd 

    gepraat van hole. 

7. ESPERANCE : Meningitis... dan is ons almal mos in gevaar. 

8. DOROTHEA : Moet tog nie nou weer die seeleeu agter die duin loop 

   uitskop nie, Esperance. Jy hoor dan daar is ’n ander sterk

   moontlike bedenklikheid ook. 

9. ESPERANCE : Reg, maar Lenie is oor almal onrustig. 

10. LENIE  : Los dit nou maar eers. Los dit net. Ek moes nooit my 

    mond oopgemaak het nie.  

11. WYNAND : So....uhmmm  .... weet almal hier alles van almal af?  

12. NARDUS  : Alles behalwe. Elkeen laat ook maar net toe dat die ander

    van hom of haar weet wat nodig is. Moontlik of  

     waarskynlik het almal van ons 'donker' geheime....  

13. LENIE  : Ons delf nie eintlik in mekaar se verledes nie. 

14. ESPERANCE : Dis bog! Ek het g'n duistere geheime nie. Wat jy sien, is

    wat jy kry! 

15. DOROTHEA : Probleem is net ons kan nie sien nie. 

16. ESPERANCE : By wyse van spreke, Dorothea. By wyse van spreke. Dis

    tog 'n algemene sêding. 
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1. WYNAND  : Vandat die blindheid my ingehaal  het, het ek eers besef

    hoe sterk taal, alle tale, steun op sig. Uitdrukkings  soos

     'ons sal maar sien' en 'ons wag en kyk wat  gebeur' en 'ek

     het nog nie 'n oog daarop gelê nie’ en ‘wat is jou 

    vooruitsig?’ 

2. NARDUS  : Blindes kan nie ogies maak nie, maar ons kan voetjie- 

    voetjie speel. Die outydse opsitkers was helaas nie vir 

    ons bedoel nie. [LAG] Die beste was dat my pa my 

     gelukkig nie kon dreig toe ek ’n tienderjarige was dat 

     sekere dinge my blind sal maak nie! [LAG WEER]  

3. WYNAND  : [LAG OOK]. My pa hét, maar toe word hy self blind... 

    [STILWEG] Ons het nie ’n wafferse verhouding gehad 

    nie. 

4.NARDUS  : Moenie dat Esperance jou 'n rat voor die oë draai nie. 

5. LENIE  : Daar is jy al weer met jou woordspel.    

6. ESPERANCE : Nee, wag eers, wat bedoel jy, Nardus Hattingh? 

7.NARDUS  : Jy dra baie geheime in jou  binneste. Om regtig ’n holrug

     geryde gesegde te gebruik: ’n blinde kan dit met ’n stok

    aanvoel!  

8. ESPERANCE : Nou verwag jy seker ons moet lag vir jou spitsvondigheid. 

9. NARDUS  : Ons voel aan dat jy jou baie dapper hou sodat ons nie

     agterkom wat regtig in jou binneste aangaan nie.  

10. ESPERANCE : Ek sê julle nou: as julle eendag vir Nardus hier met 'n 

    mes in sy rug aantref, hoef julle nie verder as woonstel 7

     te soek vir die skuldige nie. 

11.NARDUS  : Ek het julle mos gewaarsku hier kom nog ’n moord. Maar

     hoor jy hoe uitgeslape is sy, Wynand? Nou ken jy 

     sommer ook haar woonstelnommer. 

12. LENIE  : Laat haar nou met rus, man.  Jy torring al heelaand aan

     haar siel. 

13. NARDUS  : Ja, sy verwys ewe deftig na woonstel. Eintlik het elkeen

     van ons maar net ’n kamer met ’n aangrensende 

    badkamer. Maar Esperance is ’n deftige dame. 

14. ESPERANCE : Ek is hier. Julle hoef nie van my in die derde persoon te

     praat nie. 



© Wim Vorster 2017 
 

24 
 

1. WYNAND  : Troos jou daaraan, Esperance, ek sukkel nog om my pad

    te vind. Ek weet nog nie wat is waar nie. Nou, toe ek na

    die sitkamer gestap het, het ek die treë getel. 

2. NARDUS  : Ons doen dit almal as ons op ’n vreemde plek is. Jy tel

     net die eerste paar keer, daarna is dit instinktief.  

3. WYNAND  : My kamer is ruim. Baie ruimer as wat ek verwag het.  

4. DOROTHEA : Nou wat het jou nou eintlik laat besluit om hier by ons  

    toevlugsoord in te trek, Wynand?   

5. WYNAND  : My broer-hulle het besluit die plek sal die heel beste na

     my kan omsien.  So moet ek dit aanvaar.  

6. NARDUS  : Enige verset sou jou seker niks gehelp het nie. 

7. WYNAND  : Wynie bly nou in my huis. Ek hoop maar net hy kan die

     retinitis pigmentosa vryspring. Sy pa het. Altans, tot 

     dusver. 

BYK    [KORT STILTE. IEMAND SIT DALK BEKER NEER] 

8.WYNAND  : As ek kinders gehad het, was dit dalk anders, maar wie

    wil nou ’n oorlas wees vir sy kinders?... En ek kan nie op

    Wynie se nek lê nie.  

9.NARDUS  : Niemand wil nie. Dorothea en Lenie se kinders bly ver so

    hulle kan ook nie dikwels kom kuier nie. Myne ook. 

10. DOROTHEA : Moet nou nie teer snare bespeel nie. 

11. WYNAND : ’n Mens dink jy kry die swaarste. Daar is altyd ander wat

    swaarder trek. Moenie aanstoot neem nie, maar julle is

     almal blind gebore.. 

12. NARDUS  : Vertel ons iets wat ons nie weet nie. [LAGGIE] 

13. WYNAND : Ek het jare gehad om stelselmatig aan die donker 

    gewoond te raak... ’n Vriend van my se oom het sy sig in

    ’n ongeluk verloor. Letterlik op slag. In ’n oogwink.  

14. LENIE  : Motorongeluk? 

15. WYNAND : Nee, ’n mynongeluk. Hy was mynkaptein. Hulle moes 

     dinamiet stel. Tien ladings. Nege het afgegaan en toe 

     gebeur daar niks. Net stilte. Hy het nader gestap en net

     toe hy feitlik by die lading is, het dit afgegaan. 

16. DOROTHEA : Hoe verskriklik. 
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1. ESPERANCE : Soms gebeur dinge so plotseling... 

2. WYNAND  : Sy twee seuns was drie en vier toe hy die ongeluk gehad

    het. Ek het hom ontmoet toe ek so in my twintigs en hy

     laat veertigs was. Hy het geen ander letsel oorgehou nie.

     Hy was ’n begeestering, want hy het sy eie besigheid 

     gehad. Sy vrou het saam met hom gewerk. Hy kon geld

     vinniger as enige siende mens tel. En hy was ongelooflik

     goed met stemme onthou. Agter hulle huis het hy hokke

     met voëls gehad. Hy het hulle self versorg. 

3. LENIE  : Dit is ’n begeestering. 

4. WYNAND  : Hy het my gesê hy kon niemand anders blameer nie. Nie

    eens die Here nie. Dit was net sy eie skuld. 

5. NARDUS  : Ek beken ruiterlik. Toe ek jonk was, het ek die Here die

    skuld vir my blindheid gegee. 

6. WYNAND  : Ek het die oom gesien, hoe gelowig en blymoedig hy was

     en nogtans het ek steeds bly hoop dat ek blindheid sal

    vryspring.  

7. DOROTHEA : Ek dink nie iemand sal jou daarvoor verkwalik nie. 

8. ESPERANCE : Al sou iemand jou ook verkwalik, watter verskil sou dit 

    maak? 

9. WYNAND  : Anders as hy kon ek egter nie sommer so by die 

    samelewing inskakel nie. Toe dit donker geword het, het

     ek my tydlank onttrek. 

10. NARDUS  : Glo dit, Wynand, hier is ’n groot mate van onafhank- 

     likheid.  

11. WYNAND : Uhm... raak die uhhmmm raak die lewe nooit... saai nie? 

12. DOROTHEA : Moenie jou verbeel hier gebeur nooit iets nie, Wynand.

     Daar hoor jy tot Grietjie het ’n opskuddingtjie veroor-  

    saak.  

13. NARDUS  : Ons verrig almal take. Elkeen van ons het spesifieke 

    opdragte en sake waaraan ons aandag gee. Jy sal nog

    gevra word waar hulle jou kan indeel.  

14.WYNAND  : Hulle het al. Ek sal teen volgende week inval. 

15.LENIE  : Onthou, dis jou keuse. Dit word nie op ons afgedwing nie. 
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1.ESPERANCE :  Nee, maar ons geniet ons take en verantwoordelikheid.

    Niemand kan heeldag ledig sit nie. 

2. DOROTHEA : Johan, ons koördineerder van interne opleiding, is streng.

    Die ander soos Irene en Ledevia is ook streng, maar 

     almal is baie vriendelik en toeganklik. En suster Tilana is

     ’n fees as sy lus het. So, dis darem glad nie ’n tronk nie.

    Ons het ook heelwat pret. 

3. ESPERANCE : Ons uitvoerende hoof is ook ’n baie aangename mens.

    Hy het ’n fluweelstem. 

4. DOROTHEA : [ONDERDRUK LAG] Soms is hier sowaar opwinding. 

    Onthou, hier is baie  meer mense as net ons groepie. En

     almal is nou nie gevorderd in jare nie. Hier is ook hupse

     jonges, maar nou nie in ons vleuel nie. Daar was al 

     spanning en afwagting en troues en twee egskeidings en

     allerhande soorte vierings. En ons hou konsert en so. 

5. NARDUS  : Sy’s te ordentlik om vir jou te sê hier was selfs al ’n ‘moet

    trou’. 

6. LENIE  : Ons het al 'n tragedie of twee ook belewe. Hartseer 

    gebeure. 

7. NARDUS  : Niemand kan beter hartseer speel as Esperance nie. 

8. ESPERANCE : Volgende op die lys is moord. 

9. WYNAND  : As 'n mens die woord ‘moord’ van agter na voor of dan

     van regs na links lees, is dit ‘droom’. In Engels noem 

    hulle sulke woorde ‘reversgrams’. Ek weet nie wat dit in

    Afrikaans is nie. 

10. DOROTHEA : Jy verwys baie na drome. Heg jy enige waarde aan 

    daaraan?  

11. WYNAND : As jy praat van drome in die sin van ideale, dan uiteraard.

     Al my  ideale is nog nie verwesenlik nie,  maar van party

     daarvan moet ek nou afsien.... Uhmmmm, jammer, afsien 

    was nie woordspel nie.  

12. LENIE  : So het ek aangeneem.  

13. WYNAND  : Uitstel is ’n euwel. Hoor by iemand of jy nie kan leer 

     beelde maak nie, Dorothea. Klei is ’n heerlike medium om

    mee te werk. 
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1. ESPERANCE : Ek wens ek kan iemand ontmoet wat drome kan uitlê. 

2. LENIE   : Blindes se ander sintuie is  baie deeglik ontwikkel. Heel-

    wat blinde mense het ook 'n sterk buitesintuiglike aan- 

    voeling. Dis asof jy droom terwyl jy wakker is. 

3. DOROTHEA : Lenie praat van haarself soos jy nou sweerlik al agter-  

   gekom het. Haar sogenaamde sesde sintuig wat eintlik

   haar vyfde is, het haar nog selde in die steek gelaat. 

4. NARDUS  : Onthou dat jy my kom waarsku as jy aanvoel Esperance

    gaan my regtig om die lewe bring. 

5. LENIE  : Sy is ook maar net bek. Maar hier is wel iets aan die 

     broei. Dit voel ek al 'n hele rukkie. Dalk is dit maar net 

    Grietjie. Of dalk iets erger... 

6. ESPERANCE : Ag, nee, allemintag, Lenie, nou het jy my senuwees 

     dadelik op hol. 

7. NARDUS  : My senuwees is gewoonlik deur my hele lyf....! 

8. DOROTHEA : [OOMBLIK SE STILTE DAN PROESLAG SY] 

9. LENIE  : Nardus! [DAN LAG SY] 

10. WYNAND : [LAG] 

11. ESPERANCE : [IGNOREER] Wat voel jy, Lenie? Of hoe voel jy dit? 

12. LENIE  : Dis nog nie baie duidelik nie. Iets  spook by my, maar ek

    het nog nie helderheid nie. As ek het, en dis nodig dat 

     julle dit weet, sal ek  julle vertel.  

13.WYNAND  : My tante, my pa se blinde suster, was ook so     

    ‘psychic' soos die Engelse dit mos noem. Of ‘clairvoyant’.  

14. LENIE  : My ma se vriendin Phyllis Findlay het gesê [GEMAAKTE

    ENGELSE AKSENT] “Die Lenie-kind is blind, maar 

     heldersiende.” 

15. WYNAND : Uhmmmm.... het  die onheilsgevoel saam met my hier 

     ingekom? Ek hoop werklik nie so nie. 

16. LENIE  : Dit het nie regstreeks op jou betrekking nie, maar dit kan

     jou dalk betrek. Dit kan ons almal betrek. Ons hoop dis

    oor Grietjie, nie dat ek haar verdere teenspoed toewens

     nie.  

17. ESPERANCE : Hoe moet ek geslaap kry? 
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1. NARDUS  : Dit klink vir my na pure onsin. Verdigsel. Jou verbeelding 

    is gans te vrugbaar en werk net heeltemal oortyd. 

     Hoekom het ek dan glad nie sulke gevoelens en 

    waarnemings nie? 

2.DOROTHEA : Want jy, nes ek, het dit nooit gekweek nie. 

3. NARDUS  : Gekweek? Soos baard? Kom nou, Dorothea. 

4. DOROTHEA : Jy kan nie staan en beweer dis nie waar nie. Dis net so

     goed jy gee uit, omdat jy blind is, dat daar nie mense is

    wat kan sien nie en dat hulle almal vir ons lieg. Lenie het

     vooraf  vermoed iets gaan met Ella gebeur. Sy was net

     nie voorberei op die dood nie. 

5. LENIE  : Dankie, Dorothea. 

6. NARDUS  : Jammer, Lenie. 

7. ESPERANCE : Dit help my nog niks. Ek is nou regtig bang en op my 

    senuwees. Vannag sal ek glad nie kan slaap nie. 

8. NARDUS  : Daar het jy jou uitnodiging, Wynand. Woonstel 7. Iemand

    sal die bang vrou moet vertroos. 

9. ESPERANCE : Maar as ek my sonde nie ontsien nie...! 

10. DOROTHEA : Nee, nee, dis nie dit nie. Jy besef nie wat aangaan nie,

    Nardus... Esperance, ek het jou al gewaarsku en nou 

    doen ek dit voor die ander. Suster Tilana gaan nie meer

     vir jou slaappille gee nie. Jy het gehoor wat sy netnou vir

     jou gesê het.  

11. ESPERANCE : Ek het nie die vaagste benul waarna jy verwys nie. 

12. DOROTHEA : Jy is besig om verslaaf te raak aan die goed, as jy nie al

    reeds is nie. 

13. NARDUS  :  Daar was hoeka die bespiegelinge oor Ella en slaappille! 

 14. ESPERANCE : [ONSTOKE]  Julle is almal teen my! Net omdat Ella dalk

    te veel slaappille gedrink het, dink julle ek is ook ’n 

    verslaafde! Nie een van julle begryp nie! [GIL. SPRING

     OP]* 

BYK   : *LOOPSTOK VAL OP VLOER 

15. DOROTHEA : *Genade, wat nou, Esperance?! 

16. LENIE  : * [REAKSIE] 
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1. NARDUS  : * [REAKSIE] 

2. WYNAND  ; [VERLEË]  Ek is jammer. Ek is baie jammer. Ek dink dis

    my loopstok wat geval en teen jou gestamp het. Jammer.

     Jammer. Ek sal dit liewer opvou. 

BYK    VOEL VIR STOK EN TEL OP, VOU DIT INEEN 

3. WYNAND  : Ek is werklik baie jammer. 

4 .ESPERANCE : [HUIL] Toe maar, dis in orde. Ek is net heeltemal 

    oorstuur.  [GAAN SIT] 

5. NARDUS  : Dis hoekom ons, of altans dan ek, met jou korswel en 

     skoor soek, Esperance. Ek probeer om jou op te beur. 

6. ESPERANCE : [HUILEND] Dit maak my eerder de joos in! 

7. WYNAND  ; Woede is dikwels ’n goeie uitlaatklep. 

8. ESPERANCE : Dit laat my oneindig magteloos voel. 

9. NARDUS  : Dis omdat jy alles wat in jou aangaan, onderdruk. Jy is

    tussen vriende. 

10. LENIE  : Ek meen tog Nardus het gelyk. 

11. ESPERANCE : Soms wonder ek, Nardus Hattingh. Soms sweer ek jy is

     net daarop uit om my ontstig. Soms wil ek jou sowaar 

     byloop! 

12. LENIE  : Ons is meer as vriende, Esperance. Ons is vertrouelinge.

    Jy het Ella vertrou wat jy baie korter as ons geken het. 

13. DOROTHEA : Daarvan was ons maar net te deeglik bewus. 

14. NARDUS  : Eintlik het ons uitgesluit gevoel. Dis hoekom ek volhou jy

    dra donker geheime rond. 

15. ESPERANCE : Ja, ja, ja! Ek en Ella was na aan mekaar. Haar dood is 

    nog steeds vir my moeilik.  

16. DOROTHEA : Dit was vir ons almal ’n beproewing, Esperance. En al 

    was julle sulke goeie vriende, is dit asof jy weier om te 

     aanvaar dat sy dood is. 

17.LENIE  : Weier klink vir my na die waarheid. Dis asof jy verbete 

    klou aan die moontlikheid dat sy nou enige oomblik hier

    kan instap. 
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1. NARDUS : Of is dit omdat jy meer omtrent Ella se dood weet as wat

 jy wil uitgee? 

2. DOROTHEA : Nardus, moenie aantygings maak nie! 

3. ESPERANCE : Waarvan wil jy my nog beskuldig?! Dink jy ek het vir Ella

 die pille gevoer?! 

4. WYNAND : Dis uhmmm... nie my plek om my by hierdie gesprek in te

 meng nie, maar ek weet inderdaad dat ’n mens baat vind

 as jy dit wat in jou gemoed is teenoor iemand uitpraat. 

5.ESPERANCE  : Omdat... [HAAL DIEP ASEM] omdat my sussie dood is

 toe ons nog klein was, sukkel ek tot vandag toe met die

 begrip van dood. Al glo ek met my volle hart. 

6. LENIE  : Wat vertel jy ons nou! 

7. ESPERANCE : Ella kon empatiseer, want sy het haar broer verloor kort

    voor sy hiernatoe gekom het. En toe loop staan en sterf

    sy ook. 

8. NARDUS  : Jy verkwalik haar. Asof sy moedswilliglik dood is. 

9. DOROTHEA : Jy het ons nooit gesê van jou sussie en haar dood nie... 

10. ESPERANCE : Ag... Dis soveel jare gelede. ’n Mens sou dink dat ek 

    lankal daarmee moes vrede maak...  

11.NARDUS  : [BAIE STILWEG] Sommige dinge uit ’n mens se 

    kinderdae bly jou altyd by. Ander kan jy onderdruk, selfs

    uitblok, totdat dit op ’n dag weer soos ’n voorhamer jou

    verstand tref. 

12. DOROTHEA : Jy dan ook, Nardus?  

13. LENIE  : Wag nou eers. Esperance wil en moet uitkom daarmee.   

14.ESPERANCE : Ek wil nie en ek hoef nie. 

15.LENIE  : Jy stry teen die onvermydelikheid van die dood. 

16. ESPERANCE : Elke dag verskyn ek in die hof. Elke dag word ek 

    aangekla. Dis... dis vir my of ek aandadig was aan 

    haar dood. Asof ek dit bewerkstellig het. Moord, 

17. WYNAND : Jy kla jouself aan. 

18. ESPERANCE : Ek was jaloers op haar. Ek het haar verwens! 



© Wim Vorster 2017 
 

31 
 

1. NARDUS  : [NOG STILWEG] Ek neem aan jy praat van jou sussie en

  nie Ella nie... 

2. ESPERANCE : [HEWIG] Ek pleit skuldig!  

3. NARDUS  : Dan is dit vreemd dat jy so geredelik kan dreig om ’n 

   mes in my rug te steek. 

4. ESPERANCE : My psigiater het gepraat van ‘inverted’ of ‘reverse 

     psychology’. Sy het aangeraai dat ek die teenoorgestelde

     van wat ek voel of dink, moet sê.  

5. NARDUS  : Askies my heelparty, maar dit klink vir my ook na bollie. 

6.ESPERANCE : Het jy ’n graad in sielkunde?!  

7. NARDUS  : Ek het nie eens ’n graad in twak praat nie. Maar ek het

    ‘common sense’. 

8. ESPERANCE : Sy sê ek voel skuldig omdat ek leef en my sussie wat kon

     sien, is dood. My dreigemente vir jou is eintlik ’n poging

     tot selfoortuiging. En oorwinning. Al is dit grappies. 

9. NARDUS  : Soms klink jou dreigemente ernstig. 

10. LENIE  : Soms klink jou sogenaamde terg ook ernstig, Nardus. 

11. ESPERANCE : Dinge maal en maal en maal in my kop totdat ek voel ek

    wil dit teen die muur gaan stukkend stamp. Ek kon my 

     sussie nie sien nie! Ek kon haar nie help nie! 

12. DOROTHEA : Jy sê mos julle was nog klein. Hoe oud was jy? 

13. ESPERANCE : Vyf. Ons was net vyf jaar oud. Ons was ’n tweeling, weet

     julle. 

14. WYNAND : Dis baie lank om met skuldgevoelens rond te loop. 

15. ESPERANCE : Met die jare het dit vererger in plaas van afgeneem. 

16.NARDUS  : Jy skeep die klavier af. Wanneer jou kop so maal, moet

     jy oefen in jou woonstel sodat jy weer vir ons ’n uitvoering

     kan gee. 

17. DOROTHEA : [KLAP HANDE] Ek stem. Dis nou terapie. 

18. LENIE  : Ek ook. Jy is so begaafd, jy behoort saam met ’n 

    simfonieorkes op te tree.    

19. WYNAND : Hoor, hoor! 



© Wim Vorster 2017 
 

32 
 

1. ESPERANCE : Dankie, mense...  

2. LENIE  : [TEER] Vertel vir ons, Esperance. Vertel vir ons. 

3. ESPERANCE : Ja, ons was ’n tweeling.... Ek reken so lank my ouers 

    geleef het, het ek in elke opsig vir Adèla se dood probeer

    oorvergoed. En eintlik was ek maar net die spreek- 

    woordelike meulsteen om hulle nekke. Goddank dat ek

    nogal uitgeblink het in musiek. Tot vandag is dit my groot

     ontvlugting.  

4. DOROTHEA : Dan is daar geen meer verskoning nie. G’n slaappil vir

    jou nie. Jy gaan sit voor die klavier en oefen. 

5. NARDUS  : Ja! Ons sal vir suster Tilana oorpluisies vra. 

6. ALMAL  : LAG 

7. LENIE  : Wynand, jou koms beteken skielik vir ons baie. Dis die

     eerste keer in al die tyd wat Esperance vir ons oopmaak

     en dit nogal voor ’n betreklike vreemdeling... 

8. WYNAND  : Gits, maak jy nou van my die katalisator? Dis duidelik hoe

    heg die band tussen julle is. Ek beny dit. 

9. LENIE  : Daar is nie omdraai- of uitkomkans nie, Esperance. Jy sal

     vir ons moet sê hoekom jy skuldig voel aan jou sussie se

     dood. Wat het gebeur? 

10. ESPERANCE : Los dit. Los dit net. Soos ek jou voorgevoelens moet los! 

11. LENIE  : Nee, jy durf nie langer huiwer nie. 

12. DOROTHEA : Jammer, maar Lenie is reg. Jy gaan nie weer hier 

    uithardloop en die klokkie lui en by suster Tilana ’n 

    slaappil bedel nie. Hoekom moet iets wat toenteryd 

    plaasgevind het vir ons geheim gehou word?  

13. WYNAND : Soos ek sê, dalk verlig dit jou skuldgevoelens as jy dit 

    met ander... met uhm... ons deel. 

14. NARDUS  : As jy met Ella en ’n sielkundige daaroor kon praat, dan

     met ons ook! Of is jy bloot te lafhartig?! 

15. ESPERANCE : [DIEP ASEM] Ek was jaloers want ek het mos geweet sy

    kan sien en dis iets wat ek nie kan doen of verstaan nie...  

16. DOROTHEA : Aanvanklik, na ons ons verstand gekry het, was ons 

     almal jaloers op siendes. 
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1. NARDUS  : Eerlikwaar, ek is nou nog partykeer. 

2. LENIE  : Gee haar nou eers kans, julle. 

3. ESPERANCE : [DIEP ASEM] My ma-hulle het die Sondagmiddag 

     geslaap... Adèla het my aan die hand geneem en gestap

    ... Daar was ’n dam op die plaas... Sy het ingeval... 

4. DOROTHEA : Sy het verdrink?  

5. ESPERANCE : Ek weet nie of ek.... ek weet nie of ek haar dalk  per 

    ongeluk ingestamp het nie... Of dalk met opset? Hoe 

     moes ek tot by die huis kom?... Teen die tyd wat my pa-

    hulle ons gekry het, het sy lankal verdrink... [HUIL SAG] 

6. WYNAND  : Dis tragies. 

7. ESPERANCE : Hulle het nooit iets gesê nie, maar hoe ouer ek geword

     het, hoe meer het ek begin glo dat hulle my verkwalik... 

8. WYNAND  : Troos jou daaraan: ons ly almal aan ons ouers. 

9. LENIE  : Hoe bedoel jy? 

10. WYNAND : Nie een van ons word met ’n handboek gebore oor hoe

     ons grootgemaak en behandel moet word nie. Ouers 

    doen seker almal hulle bes. Maar hulle maak foute. 

11. DOROTHEA : Onopsetlik, maar hulle maak foute. Vra my. 

12. WYNAND : Ek en my pa kon mekaar nouliks verduur, maar ek reken

     hy het tog vir my omgegee. 

13. DOROTHEA :  ‘Ons ly almal aan ons ouers.’ Nou ja toe... 

14. WYNAND : Soos Esperance wil gestremdes én hulle ouers oor- 

     vergoed en juis daarin lê ook vergissings. Sogenaamde

     normale kinders se ouers maak ook onwetend foute. 

15. ESPERANCE : Al die jare het ek nog geglo almal se ouers behalwe 

    myne het hulle in elke opsig verstaan en onderskraag. 

16. NARDUS  : Jy is nie die enigste een wat swaarkry of seerkry nie, 

    Esperance. So uitsonderlik is jy ongelukkig nie. 

17. ESPERANCE : Ja, ja, Nardus Hattingh, vryf die sout maar in... My 

    psigiater beweer hoeka ek is ’n emosionele masochis...

     [DROË LAGGIE] 
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1. WYNAND  : Hoe vreemd is die paaie wat die lewe met ons loop. Ek

     was in elke opsig een van die normales. Ek was nie doof

     nie, nie stom nie en glad nie liggaamlik of verstandelik 

    gestrem(d) nie. Nou is kan ek nie sien nie.   

2. NARDUS  : Ons het gegis oor hoe jy daarby sal aanpas. Ella is deur

     hel voordat sy kon vrede maak. 

3. DOROTHEA : Dalk het sy in werklikheid nooit vrede gemaak nie... 

4. ESPERANCE : Die broer van Ella wat dood is se dogter is gay. Hy en sy

     vrou was geweldig daarteen gekant. Toe vra die dogter

     op ’n dag vir hulle of hulle sou verkies as sy eerder blind

    soos tannie Ella was. 

5. NARDUS  : [NA KORT STILTE] Sjoe. 

6. LENIE  : Dalk klink ek onnosel, maar gaywees is darem nie ’n 

     gestremdheid nie. 

7. WYNAND  : Nee, maar groot dele van die samelewing verwerp hulle

    nog steeds.  

8. DOROTHEA : Aanvaarding. Dis die oplossing en ons almal se redding. 

9. WYNAND  : Die Vader weet, dis nie maklik nie. Aanvaarding en 

     aanpassing. As jy 'n positiewe uitkyk of siening het... Hoor

     julle al die woorde?  

10. NARDUS  : [LAG] Ons kan nie anders nie. 

11. WYNAND : As jy nie toelaat dat jy ten gronde gaan nie deur ’n posi-

     tiewe houding te hê, dan skik jy jou na omstandighede.   

12. ESPERANCE : Dis nie vir almal ewe maklik nie. 

13. NARDUS  : Elkeen vind seker maar sy eie metode. 

14. DOROTHEA : Wynand, het jy nooit ’n gidshond oorweeg nie? 

15. WYNAND : Ek het talle dinge oorweeg... Tot selfmoord. 

16.LENIE  : Ons is bly jy het daarvan afgesien. En ek gaan nie 

    ekskuus vra vir afgesien nie! 

 17. WYNAND : Al is ek liewer vir katte as honde, sou ek dalk met ’n 

    gidshond oor die weg gekom het. Maar daar was te 

     veel praktiese haakplekke omdat ek op my eie gewoon

    het. Waarvan die landmyne wat honde plant die geringste

    was. 
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1. ALMAL  : [LAG] 

2. WYNAND  : Dus het ek maar die loopstok met die rollende balletjie

     onderaan en dis nou my beste vriend. 

3 NARDUS  : Ek reken ons kan dalk ook jou vriende wees. 

4. LENIE : Net so. Jy het al klaar die donker vir my verhelder met die

 style van kuns. 

5. WYNAND : Ek wens ek kon dit ook vir jou inkleur. 

6. DOROTHEA : Ons weet hoe kleure voel. Rooi is die kleur van bloed en

 ’n brandwarm stoofplaat. Groen is blare en gras tussen

 jou vingers. Bruin is droë blare en gras. Geel is die son

 se lekker warmte... 

7. LENIE : Oranje is die aangenaamheid van ’n kaggelvuur in die 

 winter. Blou is soos koel water. 

8. ESPERANCE : En wit is soos vars lakens of ys in die yskas. Of meel. 

9. NARDUS : En swart is die kleur waarin ons die hele tyd leef... 

10. ESPERANCE : Soms is tot ’n mens se gemoedstoestand swart. 

11. NARDUS : Esperance, by herhaling, jy weet mos ek terg jou net. Ek

 het nooit besef dat jy so iets as kind moes deurmaak nie. 

12. ESPERANCE : Dis alles reg, Nardus. Ek voel eintlik skoongewas. 

13. LENIE  : Soos jy netnou gesê het, ander mense se braille boeke is

     duister om te lees.  

14.DOROTHEA : Jy skerm ook maar baie sterk vir jou kinderdae, Nardus. 

15. LENIE  : Jy, hy beskerm die kind in hom. Netnou maar het hy 

     amper-amper iets laat val. 

16. NARDUS  : Nee, dis Wynand wat sy loopstok laat val het en byna vir

     Esperance en toe ons ander ’n hartaanval gegee het.  

17. DOROTHEA : Hoor jy, Wynand? Ons is maar soos ons is. Ons kibbel en

     lag en jy is welkom by ons.  

18. WYNAND : Ek is seker Esperance gaan vannag slaap asof sy onder

     narkose is....   

19. LENIE  : Jy is nie dalk ’n psigiater of psigoloog nie? 

20. WYNAND : [LAG] Alles behalwe. 
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1. DOROTHEA : Nogtans het jy fyn insig in die mens. 

2. WYNAND  : Uhmmm ek weet nie of ek moet saamstem of verskil of

     vir jou dankie sê nie.  

3. LENIE  : Stem jy wel saam met ons dat Nardus se hansworsery

     maar nes Esperance se ‘hardvogtigheid’ alles net 

     voorgee is? 

4. WYNAND  : O, genadetjie, nee, by hierdie een gaan ek my nie inlaat

    nie. 

5. DOROTHEA : Bangbroek! 

6. ESPERANCE : Jy het my aangepor om te praat. 

7. WYNAND  : Want ek kon aanvoel dis ’n behoefte. Dis nie die geval 

    met Nardus nie.   

8. NARDUS  : Ja, dankie.  

9. WYNAND  : Wat maak ons met die koffiebekers? 

10. DOROTHEA : Jy los dit net hier op jou stoel se armleuning. Ons liewe

     skoonmaakster sal dit môreoggend opruim. 

11. WYNAND : Ek dink ek wil maar gaan inkruip. Eenhonderd en vyf treë

     ver is ’n lekker bed wat wag. 

BYK    SELFOON WAT LUI 

12.    [REAKSIE VAN AL VYF] 

13. NARDUS  : Wie de swernoot bel my hierdie tyd van die aand? 

BYK    [HY ANTWOORD. GELUI HOU OP] 

14. NARDUS  : Nardus Hattingh, goeienaand./ O, hallo, suster  

    Tilana./ By die hospitaal?! Wag ek sit die ding op ‘speaker

     phone’ dan kan almal hoor... 

BYK    VROETEL MET FOON  

15. NARDUS  : Suster kan maar praat. Ons kan almal hoor. 

16. TILANA  : [FILTER] Mense, ja, ek is jammer dat ek julle so laat bel

    en ek is nog jammerder dat ek julle bel en nie self kom sê

     nie. Ek het vinnig ná ek by julle was hospitaal toe gekom. 

17. LENIE  : Hoe gaan dit daar, suster? Is dit ernstig? 
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1.TILANA  : Ek versteur dalk julle nagrus nou werklik, maar ek wil hê

    julle moet dit by my hoor. Dinge lyk nie te goed nie.  

2. DOROTHEA : Toe, praat, suster, sê wat gaan aan. 

3. TILANA  : My vermoedens was reg. Dis nie breinvliesontsteking nie.

   Waar die stomme kind loop hulp soek het, weet nugter,

    maar dit klink my na ’n... Nietemin, sy is op die operasie-

   tafel. Hulle sukkel om die bloeding te stop. Klink my die

   verdomde gemors het die kind uitmekaar geslag. 

4. ESPERANCE : Genadige Vader, wat nou? 

5. TILANA  : Hulle weet nie of sy die oggend sal haal nie. Ek sal maar

     hier bly. Die Nols-kind is hier en huil soos ’n baba. 

6. LENIE  : En haar mense? 

7. TILANA  : Nie met ’n oog gewaar nie. Nou toe. Ek sal julle nie weer

    voor môreoggend pla nie. 

8. NARDUS  : Dankie, suster Tilana. Goeienag.  

BYK    VROETEL MET FOON OM AF TE SKAKEL 

9. NARDUS  : Ons bly maar so ’n paar oomblikke stil en dink aan 

     Grietjie en dra haar op aan die Genade. 

    [KORT STILTE]  

10. NARDUS  : [KUGGIE]  Dis seker onvanpas, maar suster Tilana is 

     ook maar ’n spektakel. 

11. LENIE  :  Hoekom sê jy so? 

12. NARDUS  : Die ou dier hou daarvan om die middelpunt van 

     belangstelling en inligting te wees. 

13. DOROTHEA : My oorlede man se een niggie was so.  Dewald het 

     volgehou by ’n troue is sy die bruid, by ’n begrafnis die lyk

     en by ’n doop die baba. 

14. ALMAL  : [LAG MAAR  MET DEERNIS] 

15. DOROTHEA : Dan kry jy nou weer mense wat heeltemal die teenoor-

    gestelde is. Verna Vels se dekadelange vriendin Monica

    Breedt het op RSG so ’n mooi sê gesê: “Verna was nou

    nie een van daai mense wat as sy op ’n plek aankom, 

    verwag dat die orrel moet speel nie.” 
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1. WYNAND : Soveel mense, soveel geaardhede. 

2. LENIE : Grietjie het nou sonder dat sy hier is ons hele gesprek 

 omver gegooi. Nardus wou ons ook vertel van sy kinder-

 dae. 

3. NARDUS : Nee, ek wou nie. Buitendien, Esperance het vanaand ’n

 baie groot deurbraak gemaak en ek dink sy is so dapper

 om nog steeds hier te sit.  

4. ESPERANCE : [SAG]  Wat jy wegsteek, Nardus, is jou ware menswees.

 Jy gee baie meer om vir ander as wat jy wil laat blyk. 

5. LENIE : Reken ek mos ook. 

6. DOROTHEA : Ja, hulle beweer mos selfs buffels het harte. 

7. NARDUS : Reg, maar leeuwyfies vang en vreet buffels. 

8. LENIE : En daar is jou ewewig waarvoor jy vroeër bang was weer

 herstel, Nardus. Alles is weer ou patroon. Bowendien 

 weet ek nou sonder twyfel dat Grietjie sal herstel.    

 9. ESPERANCE : Dis gerusstellend.  

10. LENIE  : Die benoudheid in my binneste het koers gekry. 

11.DOROTHEA : Wat ’n verligting. 

12. NARDUS  : Aag, kom nou, dit was net slegte spysvertering. 

13. LENIE  : [LAG] Gee kans. Voor ons gaan slaap, sal suster Tilana 

     weer bel. Sy oordryf graag. Ek kon netnou aan haar stem

     hoor hoe dik sy aan. 

14. WYNAND : Dit lyk my... dit klink my ek sal julle vier se geselskap baie

    geniet. 

15. NARDUS  : Dan heet ons jou nou amptelik welkom hier by ons. 

16. DOROTHEA : * Ja, baie welkom. 

17. LENIE  : * Ek sekondeer. 

18. ESPERANCE : * Ja, ek hoop jy is gelukkig hier tussen ons. 

19. WYNAND : Ek wou netnou al aanstaltes maak bed toe, maar hier 

    was te veel verwikkelinge. 
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1. NARDUS  : Wynand, jy het vir Esperance ’n goeie nagrus voor- 

     spel. Wie het geskryf: ‘Wat is die slaap ‘n wondersoete

     ding’? 

2. ESPERANCE : D.F. Malherbe.  

3. DOROTHEA : En Shakespeare  het geskryf: ‘To sleep, to sleep, 

 perchance to dream’.  

4. ESPERANCE : Ek sal wat wil gee vir ’n nag se rustige slaap sonder pille.  

5. DOROTHEA : Suster Tilana is in elk geval nie hier om iets in jou 

     bakhand te stop nie.  

6. LENIE  : Esperance, ‘n rustige gemoed lei tot rustige slaap. 

7. ESPERANCE  : Shakespeare het ook geskryf: “We are such stuff as 

    dreams are made on.” 

8. WYNAND  : Voorheen het ek met bitter min slaap oor die weg gekom.

     Elke wakker uur was te belangrik. Eerlikwaar, my beroep

     het my ingesluk...  

9. DOROTHEA : Toewyding, nè. Dit verg baie. 

10. WYNAND : Nou is ek blind.  

11. NARDUS  : Met modder gemaak van grond en sy eie speeksel het

     Jesus die blinde man laat sien... 

12. LENIE  : Hy was van geboorte af blind. 

13. WYNAND : In die een en twintigste eeu kan die mediese wetenskap

    dit nie ewenaar nie. Altans, nie in my geval nie. 

14. DOROTHEA :  Ook nie ons s’n nie. Ek het drie operasies ondergaan en

    dit het niks gehelp nie. 

15. ESPERANCE : Na twee operasies het ek ook opgegee.  

16. WYNAND : Die afgelope maande kan ek selfs nie eens meer tussen

     lig en donker onderskei nie. Maar ek het nie stompsinnig

     geraak nie. En eensklaps is dit vir my baie lekker om te

    slaap.  

17. NARDUS  : Ek is elke oggend maar net te dankbaar dat ek nog 

     wakker skrik. 

18. DOROTHEA : Ons het baie stof tot dankbaarheid. 
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1. LENIE  : Mevrou Phyllis Findlay, my ma se vriendin van Uniondale,

     het altyd gesê: “Sleep is such a waste of time. I have an

    eternity to sleep in.” Ondertussen het haar man gekla oor

    sy so erg snork! 

2. ALMAL  : [REAKSIES] 

3. WYNAND  : Slaap is nie vir my emosionele of fisiese of psigiese 

     ontsnapping nie. Dis meer as net uitrus. 

4. NARDUS  : Is dit nie vir jou bitter erg dat dag en nag nou dieselfde

    ‘lyk’ nie?  

5. WYNAND  : Dit was. Dit is nie meer nie. 

6. DOROTHEA : So raak die mens aan alles gewoond. 

 

7.WYNAND  : Slaap is werklik deesdae vir my 'n aangename toestand

    of ervaring. *Want in my slaap, met my drome, kan ek 

     weer sien. Ek kan alles weer sien. Daar is geen 

    beperkinge en geen gesigseinders nie.... Ek kan 

    sien!** 

BYK     Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt) * DOOF BAIE  

     SAG IN. ** GROEI EN *** DOOF WEER SAGTER VIR: 

AANKONDIGER : *** U/Jy het geluister na GESIGSEINDERS deur Wim 

    Vorster. Dit is in RSG se --------se ateljee opgevoer 

     onder spelleiding van ---------. Die rolverdeling was as 

     volg: Nardus --------;  Dorothea---------; Lenie---------; 

     Esperance--------- Wynand-------- en Suster Tilana ---------

    Tegniese versorging is behartig deur ----------.   

    GESIGSEINDERS word opgedra aan Kaleidoscope te

     Worcester  en alle ander toevlugsoorde vir blindes.**** 

BYK    ****DOOF OP Spiegel im Spiegel ... 

 

[Kaleidoscope – Engelse uitspraak – was voorheen die Instituut vir Blindes] 


